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Indledning 
 

For ti år siden var jeg så heldig at modtaget et stort  erhvervs-

arkiv, som bla. omfattede udstykninger og breve fra mange 

sogne i de daværende amter, Aalborg, Thisted og Hjørring. 

Arkivet har oprindeligt tilhørt stiftslandinspektør Peder Lar- 

sen 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 lokalarki-

verne i Arden og Skørping.  

 

Tilbage var der 30 Konceptbøger, eller rettere hæfter, hvori der 

var indført ansøgninger til Rentekammeret og senere til 

Indenrigsministeriet, samt breve, også af privat karakter. Det  

er de sidste 22 koncepthæfter jeg har transskriberet og hermed 

udgiver. De første 8, som omfattede ansøgninger udgav jeg i 

2011 i 2 bind under titlen ”Concepter til Ansøgninger angaaende Udstyknings Approbationer, 

begyndt i August 1839 for Aalborg, Hjørring og Thisted Amter”.  

 

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 (?), ved utydelighed af flere ord, har jeg sat et spørgsmålstegn pr. ord. 

 

Der er i alt 3265 dokumenter, fra perioden 1829 til 1860, 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. 

 

Endelig er der en stor del breve af privat karakter, hvor du på den måde kommer tættere på Peder 

Larsen Birks og hans familie og husstand. F. eks. er han med til at arrangere præmiepløjninger. Han 

har også haft opgaver for Landhusholdningsselskabet, og meget mere. 

  

Men gå selv på jagt i de mange oplysninger. 

 

Kurt Dahl. Svenstrup – juni 2019
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Nr. 1 

 

Underdanigst Promemoria 

Under 7
de

 Februar 1818 har det Høi Kongelige Rentekammer bevilget Approbation paa Udstyknin-

gen af de Justitsraad Skeel paa den Tid tilhørende 8 Gaarde i Sophiendal Bÿ, Aalborg Amt, 24 Par-

celler nummereret i Bevillingen fra 1 til 24; men da Parcellernes Nummere ikke findes antegnede 

paa Udstyknings Kortet og Parcellerne paa Kortet kuns er antegnet med Litraen, som ikke findes 

anført i Bevillingen, og det tillige er iøjnefaldende ved at sammenligne Lodder med Hartkornet, at 

N
o
 og Litr. ikke følge i eens orden, saa er man ikke istand til ved Kortet alene at udfinde hvilke 

Parceller der henhører til hver enkelt Deel af det i Bevillingen anførte Hartkorn, og de nuværende 

Eiere Brødrene Qvist i Aalborg, have anmodet mig om at tilveiebringe de fornødne Oplysninger om 

Hartkornets rigtige Fordeling paa Parcellerne, saa er jeg, paa Grund af de anførte Omstændigheder 

herved underdanigst bedende: at det Høi Kongelige Rentekammer gunstigst ville i den Anledning 

udlaane mig Udstyknings Beregningen. Vadumtorp pr. Aalborg den 2
den

 November 1829, 

underdanigst B. 

 

Til det Høi Kongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 2 

 

Dronninglund den 8
de

 November 1829 
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Hoslagt har jeg underdanigst tilstillet Deres Velædelhed det lidet Kort over Deres Marklod, med 

Agerlandet Inddeling i 9 Dele: mig tykkes det var saaledes de ønskede den, men skulle jeg have 

husket feil, da Beder jeg De er saa god, at sende mig Kortet tilbage og opgive mig Delenes Antal, 

da jeg saa strax skal forandre Inddelingen. 

Indlagte Brev til Hr. Ring paa Nør Elkjer beder jeg De ville være af den Godhed at forsende med 

Postbudet, og den hoslagte Udstykningsforretning er De vel saa god at modtage i Forvaring indtil 

den af Vedkommende afhentes, hvorom jeg i Brevet til Hr. Ring har skreven det Fornødne. Med 

Agtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Procurator Westerbÿe 

 

 

Nr. 3 

 

Dronninglund den 8
de

 November 1829 

Gode Hr. Ring! 

Udstyknings Forretningen over Jens Pedersens Poels Gaards Jorder ligger hos Hr. Procurator Wes-

terbÿe i Hjørring og er færdig til at indleveres paa Amtscontoret saa snart som Udstykningsforret-

ningen vedlægges – Lars Christian Mikkelsen var hos mig sidst i Høst for at faae en nÿe Udstyk-

nings Forretning over dens Gaards Hovedparcel som jeg udstykkede for ham i Fjor, betreffende den 

vestre Fælledlod, som Rentekammeret foreløbigen har tilladt at afhænde fra Gaarden, og jeg lovede 

ham at den skulle komme med de andre Udstykningsforretninger som jeg har havt i Tversted Sogn i 

Aar; den har og længe lagt færdig til Renskrivning, men da jeg forglemt at have Underretning om 

Kjøberens Navn og Bopæl, kan jeg ikke udfærdige den forinden jeg faaer underretning derom. Jeg 

beder derfor at Deres Velædelhed ville være af den Godhed at faae mig at vide hvad Kjøberen af 

benævnte Fælledlod hedder og hvor han boer, samt om Han er Gaardmand, Huusmand eller Parcel-

list. Ligesaa ønsker jeg og at have at vide hvad den Mand hedder som nu har kjøbt Hovedparcellen. 

– Saa beder jeg og at De vilde behage at tilkiendegive Lars Christian Mikkelsen, at saa hastig som 

jeg faar og forlangte Oplysninger, skal Forretningen ufortøvet blive udfærdiget, og afsendt ved al-

lerførste Leilighed, til Hr. Procurator Westerbÿe, med Posten er det vel for kostbart; Fortryd ikke 

paa jeg gjør dem saa megen uleilighed  

Min venskabeligste Hilsen bedes aflagt for den hele ærede Familie. Med sand agtelse Deres 

hengivne P.L. Birk 

Hartkornets Fordeling over Jens Persen Poels Gaard i Vester Tversted fulgte hermed antegnet paa 

en løs Seddel. 

 

 

Nr. 4 

 

Attest paa Auctions Skjødet til Enke Kassen paa Parcelgaardene Langeslund og Wilsbechsminde. 

 

De ved dette Skjøde til den almindelige Enkekasse overdragne Jordeiendomme under Navn af 

Parcelgaardene Langeslund og Wilsbechsminde var de samme som i den af mig under 19
de

 Decem-

ber 1828 udfærdigede og af det Kongelige Rentekammer under 21
de

 Marts dette Aar approberede 

Udstykningsberegning findes anført under Parcellerne N
o
 1 til 6 inclusive med Hartkorn 38 Td. 5 

Skp. 3 Fk. 2 ¼ alb. Dog bemærkes at Hartkornet i Skjødet findes ikke overensstemmende med den 

vedhæftede Jordebog; thi efter auctions Conditionerne er fra Solgt alene forbeholdt 31 Parceller i 

Moukjer med Hartkorn 3 Td. 3 Fk. 1 alb., saa at Resterne af  Wilsbecksmindes Hartkorn som efter 

Jordebogen og auctionsconditionerne er 13 Td. 4 Skp. ¼ alb. formentlig burde have været anført i 

Skjødet, hvorimod der kuns er anført 13 Td 1 ¼ alb. Differencen 3 Skp. 3 Fk. 2 alb. som er bleven 

udeladt, svarer til det i Jordebogen anførte Hartkorn for Parcellerne N
o
 60 og 71 i Moukjer og Par-

cellen N
o
 12 som bruges af Lars Spillemand. Disse 3

de
 Parceller er indbefattede under ovennævnte 



5 

 

Parceller N
o
 1 til 6 incl. efter min Udstykningsberegning saaledes at No 60 er den samme som i min 

Beregning N
o
 5; N

o
 71 er min N

o
 6, og N

o
 12 er i min Beregning indbefattet under Parcellen N

o
 2. 

Det Hartkorn som efter Jordbogen svarer til de Jorder som oftommeldte 6 Parceller min Udstyk-

ningsberegning indbefatter, som nærværende Skjøde angaaer, er altsaa 39 Td. 5 Skp. 3 Fk. 1 ¼ alb. 

Da disse Eiendomme endnu, ved Amtstuen stod under eet samlet Hartkorn et album med de fra 

Salget reserverede 31 Parceller i Moukjer men endog med en Deel flere Parceller som vare solgt 

forleden disse Eiendomme bleve pantsatte til den almindelige Enkekasse, og disse samtlige nu, ved 

den af mig foretagne Udstyknings Forretning, en hver for sig beregnede i Hartkorn efter en i den 

Anledning foretagne ny Taxation overensstemmende med Forordningen af 3
die

 Dec. 1819, saa vil 

man deri finde en grundig Aarsag til Forskjellen imellem det ældre og nÿe – Hartkorn for Parcel-

lerne. 

Det af Amtstuen opgivne samlede Hartkorn for Parcelgaardene Langeslund og Wilsbechsminde er 

44 Td. 3 Skp. 2 alb. som ved den af mig foretagne Udstykning /:som det Kongelige Rentekammer 

har approberet under 21
de

 Marts dette Aar:/ er deelt i følgende Parceller. 

N
o
 1 Hovedparcellen, kaldet Langeslund, solgt til Forvalter Plesner  25  -  6  -    -   

N
o
 2 Kaldet Wilsbechsminde, solgt til Proprietair Hasselbalk  10  -  7  -  2  - 2/4 

N
o
 3 solgt til Proprietair Høÿer          -  1  -  2  - ½ 

N
o
 4 solgt til Ditto og Medinteressenter      1  -  3  -  1  - 1½ 

N
o
 5 solgt til Peder Østergaard          -  1  -  1  - ½ 

N
o
 6 solgt til Pastor Jacobsen          -  2  -      - 2½ 

N
o
 7 solgt til Generalkrigs Commissairinde Lange     4  -      -  1  - 23/4 

N
o
 8 solgt til Consul Rasch          -  6  -  3  - 23/4 

N
o
 9 solgt til Pastor Jacobsen                  -  3  - 3/4 

N
o
 10 solgt til Skolen I Broust                  -  3  - 3/4 

N
o
 11solgt til Pastor Thomsen                  -  2  - ½ 

N
o
 12 solgt til Morten Jensen og Medinteressenter                 -  2  - ¼ 

N
o
 13 solgt til Proprietair Høÿer           -  1  -      - ¼ 

N
o
 14 solgt til Christen Knudsgaard                  -  1  - ¼ 

N
o
 15 solgt til Jens Wogensen                  -  1  - ¼ 

N
o
 16 solgt til Lars Holes Enke                    -  1  - ¼ 

N
o
 17 solgt til Lars Justesen                     - 1 - ½  

N
o
 18 solgt til Poul Sørensen og Medinteressenter                    - 1  - ½ 

N
o
 19 solgt til Morten Jensen                     -  1  - ¼ 

N
o
 20 solgt til Jens Nielsen                     -  1  - ½ 

 

Parcellerne N
o
 1, 2, 3, 4, 5 og 6 indbefatter som ovenmeldt netop all de af Langeslund og Wilbechs-

mindes Jorder som ved dette Skjøde ere solgte til den almindelige Enkekasse. – Parcellen N
o
 7 ind-

befatter de her Solgte reserverede 31 Parceller i Moukjær og Parcellen N
o
 8 til 20 incl. indbefatter 

alle de Parceller som findes anførte i Bilaget N
o
 2 til Conditionerne, og som alle var solgte forinden 

Eiendommene bleve pantsatte til den almindelige Enke Kasse, men fordi den ældre udstykning, saa-

vidt vides, ikke var bleven approberet af det Kongelige Rentekammer, var disse Parcellers Hartkorn 

ikke bleven fraskilt ved Amtstuen. Vadumtorp den 16
de

 November 1829, P.L. Birk Landinspecteur 

 

For en attest paa det til den almindelige Enkekasse af Auctionsretten udstæde Skjøde paa Parcel-

gaardene Langeslund og Wilsbechsminde angaaende disse Gaardes Hartkorn m.v. efter den af mig i 

Følge Begiæring af Hr. Kammerraad og Hospitalsforstander Juul paa den almindelige Enkekasses 

vegne foretagne nye Udstykning over disse Gaardes Jorder, tror jeg at komme tilgode 3 rbd. Sølv.  

Vadumtorp pr. Aalborg den 16
de

 Nov. 1829, P.L. Birk  

 

 

Nr. 5 
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Dronninglund den 17
de

 Nov. 1829 

Gode Hr. Kammerraad 

Efter en Dem forhen tilstillet Regning staaer Stamhuset Birkelse endnu til Rest med at betale for 

Landvæsens Commissionsmødet i Anledning af Rÿe Aaes paatænkte Oprensning samt for Opsynet 

med den foretagne midlertidige Oprensning m. v., den Summa 52 rbd. 83 sk. Sedler og Tegn. Da nu 

denne saavelsom de øvrige Restancer af den nævnte Betaling er, under 31
de

 f. M. af Amtet appro-

berede til Inddrivelse ved Udpantning, i hvilken Anledning Restancelisterne for alle de øvrige Lods-

eieres Vedkommende allerede ere afsendte til vedkommende Sognefoged, og det er mig særdeles 

meget om at gjøre at faae den mig tilkommende Deel af disse Restancer ind, til Brug i forestaaende 

11
de

 December Termin, saa beder jeg meget om, at Deres Velbyrdighed godhedsfuld ville behage at 

føre fornøden Anstalt for, at ovennævnte Restancer for Stamhuset Birkelse maatte vorde mig udbe-

talt naar jeg foreviser Dem den af Amtet til Inddrivelse ved udpantning approberede Restanceliste. 

Enke Kassens Skjøde forsynet med fornøden Paategning har jeg sendt til Stiftamtmanden ved sam-

me Bud som overbringer dette. 

Saae gjerne ønskede jeg mig et Par Ord med Budet, til Efterretning, om jeg, som jeg haaber, tør 

gjøre sikker Regning paa Opfyldelsen af ovenstaaende Begiæring. Med Agtelse og Hengivenhed, 

ærbødigst  P.L. Birk 

 

S:T: Hr.  Kammerraad og Hospitalsforstander Juul. 

 

Concepter til Brev til Overkrigs Commissair Christensen af 17
de

 Nov. 1829 ligger i min Lomme – 

Portefeulle. 

 

 

Nr. 6 

 

Til Brug ved underhændehavende hvormed Udstykningen ombedes Deres Høivelbaarenhed 

gunstbehageligen at ville mediedele mig Attest paa enhver af efterskrevne Gaardes eller Steders 

Hartkorn, nemlig: 

Dronninglund Sogn, Dorf Fjerding, Store Skoven, Morten Jensen 

Do. do. Jens Jensen 

Do. do. Brønden, Christen Peter Christensen 

Do. do. Holtet, Jens Jensen 

Do. do. Østerdorf, Hans Hansen 

Do. do. Dorfgade eller Bakken, eies af Niels Mørk og haves i Fæste af Christen Ribes Enke. 

 

Vaar Sogn, Qviselhede, tilhørende Niels Mørk paa Qvisselholt i Dronninglund Sogn. 

Dronninglund den 28
de

 Nov. 1829, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høi- og Velbaarne Hr. Kammerjunker og Amtsforvalter Brink Seidelin. 

 

NB Da det Bud som Møller ville have sendt til Hjørring ikke kom afsted blev dette Brev senere 

forandret og det næstfølgende kom slet ikke afsted. 

 

 

Nr. 7 

 

(Dette brev er overstreget, men da jeg ikke ved hvad denne overstregning betyder, så har jeg valgt 

at gengive det her) 

 

Gode Hr. Justitsraad 
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Tør jeg lade Dem være af den Godhed med Overbringeren heraf at sende mig Taxationsforret-

ningerne over Niels Moltsens Gaard i Sønder Harritslev og Christen Ladefogeds i Vandsted 

Dronninglund den 18 Nov. 1829. Med sand Agtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Poulsen. 

 

 

Nr. 8 

 

Ærbødigst P. M. 

Efter forhen udgiven Regning staar Stamhuset Birkelse til Rest med Betaling efter indlagte Restan-

celiste, hvilket Beløb jeg ærbødigst beder mig udbetalt det snarest mueligt. 

Dronninglund den 22
de

 Nov. 1829, Ærbødigst P.L. Birk 

 

Til Den respect. Administrations Commission for Stamhuset Birkelse 

 

 

Nr. 9 

 

Dronninglund den 28
de

 Nov. 1829 

Imellem indlagte Papirer vil Deres Velædelhed finde et Brev til Dem som er skreven for 3 Uger 

siden men da den Leilighed som det skulle have afgaaet med gik overstyr har det henlagt til nu – At 

jeg gjør Dem Uleilighed med alle de indlagte udstykningsforretninger beder jeg meget undskyldt, 

jeg er beredt til Gjentjeneste naar som helst Leilighed dertil gives. 

Ved Udstykningsforretningerne over Niels Moltsens Gaard i Sønder Harritslev og Christen Chris-

tensens Gaard Vandsted i St. Hans Sogn mangler Taxationsforretningen som jeg beder De ville 

være af den Godhed at lade afhente i Retten, hvor jeg betalte dem da jeg indleverede dem til Af-

hjemling; - fremdeles ønsker jeg at De ville være af den Godhed at faae Amtstuens Attest som 

mangler ved Udstykningsforretningen over Lars Larsens Boelsted Tvedergaardsled i Dronninglunds 

Sogn Dorf Fjerding; og endelig at De icke ville vise mig den Tjeneste at besørge disse 3
de

 Forret-

ninger indleverede paa Amtscontoret, som jeg har paataget mig for Vedkommende. 

De andre 2 Udstykningsforretninger, nemlig Lars Jensens i Venneberg og Christen Mølbaks i Hun-

delev ønsker jeg de ville bevare til Vedkommende afhenter dem. – Mueligen at der kunde gives 

Leilighed til at underrette dem om Forretningernes Ankomst. 

Endnu en Gang beder jeg De ikke fortryder paa at jeg foraarsager Dem saa megen Uleilighed. 

Med Agtelse og Hengivenhed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Westerbye I Hjørring. 

 

 

Nr. 10 

 

Dronninglund den 30
te
 Nov. 1829. 

Gode Hr. Landinspecteur 

Deres ærede Skrivelse af 16
de

 denne Maaned modtog jeg med sidste Post hertil den 26
de

 Dennes – 

Gjerne havde jeg i Øieblikket besvaret de mig tilsendte Spørgsmaal men da jeg har alt forliden 

Local Kiendskab, eftersom jeg aldrig har været enten paa Rødsleth eller paa dens Grund, saa er der 

kuns faae af Spørgsmaalene som jeg kan besvare ved min egen Hjelp allene; men naar det kunne 

have Henstand, indtil jeg om en halv Snes Dage kommer hjem herfra, da skal jeg ufortøvet saa 

fuldstændig som muelig skaffe dem besvaret ved min Svigerfaders Hjelp, som for gandske nylig har 

taxeret Rødsleth med alt de der tilhørende Eiendomme, i Anledning af et attraaet Pengelaan. – Da 
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min Svigerfader saaledes nøie kjender Eiendommene i alle Henseender ville jeg helst tilraade Deres 

Ven at henvende sig til ham, om han kommer hertil Egnen, da han sikkert hos ham kan erholde ald 

den Oplysning om Eiendommene som han ønsker sig – Han boer paa en Bondegaard i Biersted 

Sogn, kaldet Vestergaard, beliggende et Bøsseskud Nordøst for Biersted Kirke. Jeg er i øvrigt 

beredtvillig til at assistere min Hr. Vens (? 2-3 ord) saavidt mine Kundskaber tilstrækker, men da 

jeg bliver her paa Dronninglund paa en Skovudskiftningsforretning den største Deel af Vinteren, saa 

kunde det let hende at jeg ikke var hjemme naar Deres Ven kommer her til Egnen.  

Jeg seer at min Hr. Ven troer at jeg endnu er paa Bjørnkjær, men det er jeg ikke. – Tidsomstændig-

hederne førte det med sig at jeg ikke kunde bestaae – Efter at jeg til Gields afbetaling havde tilsat 

13000 rd. som var alt hvad jeg ved Flid og god Fortjeneste haver erhvervet mig – kom Misvextaaret 

1826 som bragte mig saaledes paa Knæer at jeg maatte overdrage Gaarden til min Hovedcreditor 

Cancelliraad By- og Herredsskriver Toft i Thisted for 7000 rd. som jeg endnu skylder paa den. – 

Jeg Boer nu paa en Bondegaard i Vadum Sogn kaldet Vadumtorp, beliggende et Par Bøsseskud 

vesten for Vadum Kirke i Byen Torpet – De ønsker at vide hvor stor min Familie er, jeg har 3 

Sønner og 2 Døttre – Mit ældste Barn er en Søn, som er i sit 11
te
 Aar og det yngste er en Datter ¾ 

Aar. 

Jeg glæder mig i det Haab at faa min H.e. Ven her paa Egnen i tilkommende Sommer og henlever 

stedse med sand Høiagtelse og Hengivenhed. - Deres gode Kone beder jeg hielse  - Deres Velædel-

heds forbundne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landinspecteur Torslev. 

 

 

Nr. 11 

 

I Følge Forordningen af 23 April 1781 § 7, var samtlige vedkommende Lodseiere pligtige til, paa en 

afholden Taxationsforretning at afgive deres skriftlige Tilstaaelse om de ere fornøiede med den 

skeete Taxation, eller i andet Fald deres Erklæring at de forlanger nye Taxation ved et dobbelt Antal 

Mænd, og da saadan Tilstaaelse eller Erklæring, Ifølge hiint Lovsted, skal skrives paa Taxations-

forretningen forinden den afhjemles, saa ville Sognefogden ved tiltagen Stævnevidne tilsiges efter-

skrevne Lodseiere, som ikke endnu have underskreven den under 3
die

 denne Maaned ved Forsam-

lingen i Asaae Kiær lydeligen oplæste Taxationsforretning over de adspredtliggende Skove i Dron-

ninglunds Sogn, nemlig: af Søraae Bye. Hans Ladefoged og Jørgen Jensens Enke; af Asaae Bye: 

Søren Jensen Sander, Jens Christensen Skrædder, Niels Christensen Dahl, Christen Christensen, 

Christen Jensen Bolle, True Sørensen, Christen Pedersen Læssøe, Peder Hansen Kok, Niels Nielsen 

Møller, Jens Hansen, Jens Christensen Skrædder, Jørgen Pedersen og Christen Pedersen, Bertel 

Jensen, Jens Pedersen, Lars Pedersen og Søren Jensen. Af Gjeraae Bye: Jens Askesen, at de enten 

skal møde her hos mig paa Dronninglund inden førstkommende Tirsdag Aften for at meddele mig 

den forlangte skriftlige Tilstaaelse, eller at de i andet Fald, Ifølge det nævnte Lovsted, skal møde i 

Retten paa førstkommende Torsdag, for der at afgive deres Erklæring forinden Forretningen 

afhjemles. – De øvrige vedkommende Lodseiere i Strandfjerding som ikke her findes nævnt, have 

alle underskreven Forretningen. 

Dronninglund den 5
te
 December 1829, P.L. Birk. 

 

Til Sognefogden i Gjeraae. 

 

Iblandt de faae som endnu staar tilbage med at underskrive den nu tilendebragte Taxation over dette 

de adspredt liggende Skove og Skovstykker i Dronninglunds Sogn over Selveierne Lars Holt, Hans 

Pedersen i Bolle og Jens Christensens Enke i Langbak, anmodes herved om at møde her hos mig 

paa Dronninglund i Morgen Formiddag, for at underskrive bemeldte Taxation, da jeg ellers nødsa-

ges til ved Stævnevidner at lade dem tilsige at møde i Retten paa førstkommende Torsdag for at 

erklære dem over Forretningen forinden den afhjemles. 
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Dronninglund den 5
te
 December 1829, P.L. Birk. 

 

Til  

Selveiergaardmændene Lars Holt, Hans Pedersen i Bolle og Jens Christensens Enke i Langbak. 

 

Indlagte ville Sognefogden ufortøvet forkynde lovligen for alle Vedkommende, og dersom de da 

ikke alle vil indfinde sig her og underskrive Forretningen forinden Tirsdag Aften, da er det 

nødvendigt at Sognefogden tillige med det andet Stævnevidne møder i de seeneste Onsdag Morgen 

for at tegne det paa selve Forretningen at de have lovligt tilsagt alle dem at møde i Retten paa 

Torsdag som ikke have villet underskrive Forretningen her hiemme. 

Dronninglund den 5
te
 December 1829, P.L. Birk 

 

Til Sognefogden i Gjeraae 

 

 

Nr. 12 

 

Attest paa Skeelsgaardenes Kort 

Ved Hjelp af den mig fra det Kongelige Rentekammer udlaante originale udstyknings beregning af 

20
de

 August 1814, har jeg paa dette Kort betegnet enhver Parcel med det Nummer som i udstyk-

nings Approbationen af 24
de

 Februar 1818 findes anført foran enhver Parcels Hartkorn; Ligesom jeg 

og for tydeligheds Skyld har udmærket den ydre Grændse omkring de Jorder som henhøre til Ho-

vedparcellen N
o
 1, med en grøn Skygge. Fremdeles har jeg og ved Hjelp af den mig tillige udlaante 

Magelægsberegning af 20
de

 August 1814 paategnet de øvrige Jordstykker som Kortet betegner, 

fornødne Oplysning om hvor ethvert af Dem henhører.  

Vadumtorp den 7
de

 December 1829, P.L. Birk Landinspecteur 

 

 

Nr. 13 

 

Underdanigst Pro Memoria 

De ved Deres Høivelbaarenheds Skrivelse af 26
de

 tilstillede Udstykningsberegninger over en af 

Sophiendal Byes Jorder, som Det Kongelige Rentekammer har været saa gunstig at udlevere mig, 

tilbagesendes herved i det jeg underdanigst Takker for Laanet. 

Vadumtorp den 7
de

 December 1829, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne 

Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Castenschiold. 

 

 

Nr. 14 

 

Underdanigst Pro Memoria 
Af de ved Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 12

te
 f. M. mig tilstillede Regninger for 

Landvæsens Commissair Bruun kan den for Mødet i Dronninglund Storskov snart ventes betalt da 

den største Deel af Pengene ere indkomne, og Resten haaber jeg ogsaa at skulle faa indcasseret med 

det allerførste, og saa hastig saadant kan skee, skal Beløbet ufortøvet vorde indsendt eller tilstillet 

vedkommende, men den anden Regning som angaaer Mødet ved Kokkedal kan jeg ikke skaffe ham 

udbetalt, da jeg ikke har havt med at gjøre at forfatte Repartition over Omkostningerne ved den 

udskiftning – Min egen Regning sendte jeg directe til Rentekammeret, og fik den derefter anviist til 

udbetaling af Kokkedals Jordebogs Kasse. De andre Landvæsenscommissairer har vendt sig til 
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daværende Forvalter Toft, med deres Regninger, og fik dem af ham udbetalt. Kammerraad Bruun 

sendte sin Regning til mig, hvilken jeg strax leverede til Forvalter Toft med Anmodning om at 

udbetale den til Hr. Bruun; men da saadant, som jeg erfarer ikke endnu er skeet, vil det formodent-

lig nu blive fornødent at Regningen indsendes til det Kongelige Rentekammer for at faa den anviist 

til udbetaling. 

Vadumtorp den 5
te
 Januar 1829, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah. 

 

 

Nr. 15 

 

Til Sognefogden for Jetsmark Sogn 

Da han for Lundergaards Vedkommende har gjort udlæg i en Ting som ikke kan realiseres nemlig 

Smedebygningen, som henhører til de faste Eiendomme, saa maae han enten foretage Forretningen 

paa nye, og gjøre Udlæg i Løsøre, eller i Fald det er Vedkommendes bestemte Forlangende at han 

skal gjøre Udlægget i Smedebygningen, da maae han vidnefast tilkjendegive dem at Udlægget skeer 

saaledes at Bygningen derefter kan sælges til Nedbrydelse, og vil de da ikke paavise andet som han 

kan gjøre Udlæg i, da maae han gjøre skriftlig Forklaring derom paa selve Udlægs Forretningen, og 

lade sin Forklaring bekræfte af de overværende Vidner. – Saasnart som denne Mangel er afhjulpen 

ville han ufortøvet sende mig Forretningen tilbage. 

Vadumtorp den 5
te
 Januar 1830, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 16 

 

Deres Velbyrdighed bedes meget at undskylde at jeg formedelst andre Forretninger og den usæd-

vanlige tidlige indtrufne Vinter ikke saae mig istand til at foretage den forlangte Forretning i afvigte 

Efteraar, men til Foraaret skal jeg gandske vist være til Deres Tjeneste i den Henseende,  

Vadumtorp den 8
de

 Januar 1830, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Agent Galster i Sundbye. 

 

 

Nr. 17 

 

Aalborg Amt, Kjer Herred, Biersted Sogn, Nørhalne Bye den 15
de

 Januar 1830. 

 

Christen Andersen Aaen Fæstegaardmand under Vang ansøger allerunderdanigst om allernaadigst 

Bevilling til at nedlægge en ham tilhørende Selveier Gaard i Biersted Sogn og Bye, og at afhænde 

dens Jorder i mindre Parceller dels til Bebyggelse og dels til at forenes med andre Eiendomme. 

 

Til Kongen 
Undertegnede som beboer en Fæstegaard af Vangs Gods i Nørhalne Bye, Biersted Sogn, er for 

nogen Tid siden bleven Eier af en Gaard i Biersted Sogn og Bye af Hartkorn 4 Td., men da denne 

Gaards Jorder ere beliggende paa 6 forskjellige Steder i meget vidtløftig Afstand fra hinanden 

hvoraf kuns den mindste Lod paa omtrent 4 Tønder Land geometrisk Maal er beliggende ved 

Gaarden, og den desaarsag er meget vanskelig at drive samlet, og umuelig at bringe under plan-

mæssig dyrkning, saaledes at de uopdyrkede Jorder kunde komme under hensigtsmæssig Behand-

ling, saa vover jeg paa Grund heraf og i Henhold til allerhøieste Resolution af 5
te
 Juli 1815 aller-

underdanigst at ansøge om allernaadigst Bevilling til at nedlægge bemeldte mig tilhørende Gaard og 
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at udstykke og afhænde dens Jorder i mindre Parceller, saaledes at Agerlandsparcellerne enten 

bebygges eller forenes med andre umiddelbar tilgrændsende Eiendomme, og at de raae Jordlodder 

som ikke findes beqvemme til Bebyggelse afhændes til nærmere boende Grundeier; imod at der af 

Gaardens Bygninger forbliver til bestandig Beboelse for en Huusmands Familie et Huus som 

tillægges Toften og Hedelodden der tilsammentagen vil udgjøre mere end 1½ Tønde Land boniteret 

Jord til Taxten 24, allerunderdanigst Christen Andersen Aaen. 

 

Conciperet af P.L. Birk Landinspecteur. 

 

 

Nr. 18 

 

For de mig tilstillede 10 rbd. siger Ti Rigsbankdaler Sedler af den af Sognefogden indcasserede 

Betaling for Landvæsenscommissionsmødet  angaaende Rye Aaen meddeles herved Qvittering, 

men at eftergive de mig tilkommende 1 rbd. 5 mk. 2 sk. for Lars Aagaard kan jeg ikke være tjent 

med da jeg ikke er berettiget til at afkorte Commissairerne noget i deres Regningers Beløb og jeg 

for mit eget Vedkommende har i den Anledning havt 10 Gange saa meget Arbeide end som jeg 

nogensinde haver betalt. – De 2 mk. han skulle betale for sit eget vedkommende vil jeg meget 

gjerne eftergive. – I Øvrigt maae jeg bemærke: at den uleiligheden Sognefogden ved denne Leilig-

hed har havt, ved han vel at vedkommende var pligtige ar erstatte ham, da han ikke havde havt 

nødig at eftergive dem udpantnings Gebyhret eftersom Forordningen ligefrem var approberet til 

udpantning da Vedkommende forhen havde været leveret og havde nægtet Betaling. 

Vadumtorp den 17
de

 Januar 1830, P.L. Birk. 

 

Til Sognefoged Isak Bastholm i Østerbrønderslev. 

 

 

Nr. 19 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Formedelst de af S:T. Hr. Proprietair Hasselbalk som Forvalter for Lundergaard gjorte Indsigelse 

imod Indlagt udpantnings Forretning giver jeg mig den underdanige Frihed at forespørge om og 

hvorvidt Auction under disse Omstændigheder kan foretages eller hvorledes dermed skal forholdes, 

samt hvori den Undgjeldelse som Hasselbalk truer mig med; vil kunde komme til at bestaae. – At 

Hr. Hasselbalk siger i hoslagte Brev til mig at Lundergaard er sat paa Restancelisten uden forud at 

være krævet er en aabenbar usandhed; thi jeg har selv leveret ham Regningen i hans egne Hænder i 

October Maaned 1828 og jeg har hans egenhændige Haandskrivt af 20
de

 samme Maaned hvori han 

lover mig at Regningen skal blive betalt saa snart han dertil erholder Samtykke. – Senere, nemlig i 

November Maaned samme Aar var jeg paa Vestrupgaard, hvor jeg forlangte Lundergaards regning 

udbetalt af Hr. Hasselbalk, men fik til Svar at han endnu ikke dertil havde erholdt Samtykke, men 

derimod betalte han for sit eget Vedkommende, og da jeg i et heelt Aar derefter ventede forgjæves 

paa den belovede mindelige Betaling, var der Grund til at tvivle om at den nogensinde vilde finde 

Sted, hvilket gav Anledning til at Lundergaard blev taget med paa Restancelisten. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 18
de

 Januar 1830, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah. 

 

 

Nr. 20 
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Deres Velædelhed ville snarest mueligt behage at tilstille mig de mig tilgodekommende 7 rbd. 51 

sk. for Hvilshøigaards og Godses Andeel i den mig tilkommende Betaling for Nivellering m.v. 

angaaende Rye Aae, da jeg ikke seer mig istand til dermed at give længere Henstand. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 26
de

 Januar 1830, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Møller til Hvidstedgaard. 

 

 

Nr. 21 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds Skrivelse af 25
de

 f. M. meldes: at jeg er villig til at paatage 

mig den forlangte Udstykning af Aas Hovedgaards Jorder i tilstundende Foraar, og at jeg nærmere 

skal bestemme Tiden, ligesom jeg og imidlertid skal sørge for at faae Kortet fra Randrup i Fald Hr. 

Thygesen har det. – Sterup Kort skal jeg efter Forlangende ogsaa medbringe. – Det var godt om De 

imidlertid ville forinden faae Mænd udmeldt ved Retten til at foretage Taxationen, ligesom og ved 

Leilighed, faae en Attest fra Amtstuen paa Gaardens Hartkorn, som skal bruges ved og følge med 

Udstykningsforretningen. 

Vadumtorp den 6
te
 Februar 1830, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Jensen. 

 

 

Nr. 22 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 17
de

 f. M. meldes: at da jeg er vidende 

om, at Udskiftningen af Tornbye og Skallerup Klitter har været overdraget til Hr. Kammerraad Juell 

i Frederikshavn ville De behageligen undskylde at jeg ikke kan give Løfte om at paatage mig disse 

Forretninger, forinden jeg erholder Kundskab om at Hr. Kammerraad Juell velvilligen vil lade dem 

gaae fra sig; thi imod hans Villie at paatage mig Forretninger som han har overtaget ja endog paabe-

gyndt, vil og kan jeg ikke. – Er det derimod med Hr. Kammerraad Juels Minde, at Forretningerne 

overdrages til en Anden, da er jeg paa Deres Velædelheds nærmere Forlangende, villig til at paatage 

mig samme. – Om jeg kommer i Deres Egn i løbet af Vinteren ved jeg ikke, men i tilstundende 

Foraar venter jeg at faae Forretninger i Omegnen af Hjørring. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 7
de

 Februar 1830, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Segelke 

 

 

Nr. 23 

 

Høistærede 

I skyldigst Svar paa Deres ærede Skrivelse af 1
st
 dennes meldes: at jeg er villig til at paatage mig 

den forlangte Udskiftning af S:T. Fru Justitsraadinden Hillerups Skov og at sørge for at faae For-
retningen paabegyndt i passende betimmelig Tid til Foraaret. Kortet over Skovene har jeg fra i Fjor 

jeg var derinde for at besee dem, men det er, som jeg ogsaa allerede den Gang bemærkede, ikke af 

den Beskaffenhed at der kan udskiftes efter det. – Jeg har paa Grund deraf anmodet min Broder om 

at opmaale Skovene for mig, og beder at De ville, naar den Tid kommer, sørg for at han kunde faae 

et nogenledes godt Logie i Nærheden af Skoven, for sig og sin Assistent medens Opmaalingen 

foretages. 

Vadumtorp den 7
de

 Februar 1830. Med Agtelse og Hengivenhed, Forbindtligst P.L. Birk. 

 



13 

 

S:T: Hr. Forvalter Wyrtz. 

 

 

Nr. 24 

 

Vadumtorp den 14
de

 Februar 1830. 

Gode Hr. Forvalter 

I skyldigst Svar paa Deres ærede Skrivelse af 12
te
 d. M. meldes at efter en med Sal. Hr. Kammer-

herre Skeel indgaaet skrivtlig Akkord af 5
te
 August 1821 har jeg tilgode for Opmaaling og Udskift-

ning samt Hartkorns Fordeling for samtlige under Birkelse Hovedgaardstaxt og Toftegaards Hart-

korn henhørende Jorder den Summa 200 rbd. Sedler, Siger To Hundrede, men  da denne Fordeling 

ikke kunde komme i Betragtning til Leqvidattor i min Gjeld til Boet, kan jeg ikke ansee mig forplig-

tet til at afgive de forlangte Beregninger over Birkelse og Skeellunds Hovedgaards Jorder uden 

Betaling, imidlertid er jeg dog villig til at levere den for den billige Betaling 15 rbd. Sedler. Hvad 

derimod angaar Beregningen over Refkjærgaards Jorder, da er denne i sin Tid af mig udfærdiget og 

indsendt til det Kongelige Rentekammer tillige med de fornødne Magelægs Korter, men desuagtet 

er jeg dog villig til at meddele den forlangte Arealberegning for denne Gaards Vedkommende uden 

Betaling; men jeg maae i den Anledning udbede mig de Korter tilbageleveret for en Kort Tid, som 

jeg overleverede Dem i sidste afvigte Efteraar, i hvilken Hensigt jeg hermed lader følge en Kasse til 

at have dem i. 

Med sand Agtelse og Hengivenhed, forbindtligst P.L. Birk. 

 

Hr. Forvalter Nielsen. 

 

 

Nr. 25 

 

Det gjør mig virkelig ondt, af Deres Velædelhed Brev af 10
de

 d. M. at erfare at De i saa lang Tid har 

følt Savnet af Deres Kort, fordi jeg, som jeg oprigtig vil tilstaa Dem, har forglemt at sende Dem det 

og de ligeledes har forglemt at kræve det, endskjønt De dog ret godt vidste, at det i næsten 2 Aar har 

henlagt hos mig aldeles ubenyttet. – Det sendes Dem nu herved, og det skulle fornøie mig om De 

ligesaa velvilligen ville sende mig de mig tilgodekommende 7 rd. 51 sk. for min Forretning angaa-

ende Rye Aaen. Dersom jeg kunde have troet at det vilde have generet Dem lige saa lidet at sende 

mig min Betaling som det ville have generet mig at have sendt Dem Deres Kort for længe siden, da 

havde jeg ikke biet saalænge med at levere den, men De erindres ved, at da jeg første Gang bad min 

Karl ride omkring til Lodseierne for at indhente den mig tilkommende Betaling, undskyldte De 

Dem med at De ingen Penge havde  fortiden, og da jeg af egen Erfaring alt for vel kjender hvad det 

er at være i Pengeforlegenhed ansaae jeg Deres Brev for en vanskelig Opfordring til mig, om at give 

Henstand i nogen Tid, hvortil jeg strax fandtes villig, da det den Gang ikke generede mig. I øvrigt 

tilskynder Deres Brev ad 10
de

 d. M. mig, at gjøre følgende Bemærkning: Det er Dem bekjendt at 

Forretningen blev foretaget efter Amtets Ordre og at Landvæsens Commissionen har erkjendt min 

Regning for billig og eragtet: at Betalingen skulle udredes af Hartkornet paa de Eiendomme som 

grændse til Aaen eller lidt af dens Overstrømmelse – Det er Dem fremdeles bekjendt at denne Er-

agtning blev af Sognefogden lovligen forkyndt for alle Vedkommende, ligesom De og veed, at naar 

nogen vil indanke saadan en Kjendelse, da skal de indkomme med dens Klage til Amtet, inden 14 

Dages Forløb fra den Tid den er forkyndet, da den i andet Fald er uomstødelig. De ved saaledes at 

jeg først Krævede min Betaling længe efter at denne Frist var udløben, ligesom og at Amtet appro-

berede min Fordring til Inddrivelse ved udpantning, for saavidt den angik de Selveiere som ikke i 

Mindelighed ville betale. – At jeg ikke anførte nogen af de Herrer Proprietairer paa den Restance 

Liste var fordi jeg holdt mig forvisset om: at disse sikkert vilde betale i Mindelighed, uden Tvangs-

midler, hvilke de øvrige og alle have gjort for længe siden, og kuns De alene er den eneste som 
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endnu staar til Rest; De ville derfor undskylde at jeg herved gjentager min Begjæring til Dem om at 

sende mig ommeldte mit Tilgodekommende det snareste mueligt. 

Vadumtorp den 28
de

 Februar 1830, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: hr. Proprietair Møller til Hvilshøigaard. 

 

 

Nr. 26 

 

Vadumtorp den 28
de

 Februar 1830. 

Gode Hr. Ring 

Tak for Deres ærede Skrivelse af 20
de

 d. M.; Jeg er villig til at opfylde Deres Forlangende: at kom-

me saa tidlig i Foraaret som Vinteren v8il tillade men naar jeg skal foretage disse udstykninger i 

Torsted Sogn, førend jeg begynder paa andre af mine Sommerforretninger, saa bliver det en nød-

vendig Betingelse at Vedkommende maae forenes om at hente mig ved mit Hjem og at befordre 

mig hjem igjen, til den Tid som jeg efter Foraarets beskaffenhed nærmere skal bestemmes. – Skulle 

der falde mere Arbeide hos Dem til samme Tid, da ønskede jeg ret meget at De ville være af den 

Godhed at underrette mig derom det snarest mueligt da en Deel Forretninger er bestilt og de trænger 

alle sammen paa at faae de tidlig foretaget. 

Med sand Agtelse og Venskab, Deres hengivne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 27  

 

Høitærede Her. Forvalter. 

Deres Forlangende i ærede Skrivelse af 3
die

 d. M. kan jeg ikke punctlig opfylde da jeg ikke kommer 

hjem før om en halv Snes Dage, og de forlangte Beregninger kan ikke udleveres uden jeg er selv 

hjemme, ligesom jeg ei heller kan affatte dem uden i Forbindelse med Korterne – Jeg maa derfor 

nødvendig bede Dem at være af den Godhed at sende mig Korterne hertil om nogle faa Dage da jeg 

saa skal gjøre en Reise hjem det første det er mig mueligt for at hente Beregningerne – De erindrer 

vel at Hjermitslevgaards søndre Enge findes paa Østerhjermitslev Kort. Det er altsaa dette saavel-

som det gamle og nye Kort over Hjermitslevgaards Mark og det gl. og nye Kort over Hammelmose 

Mark. Kortet over Manna Byes Mark hvorpaa Møllens Jorder ere beliggende, og Kortet over Fiil-

holm hvor (?) Fald ligger paa. – Mens de som meldt vil sende mig Korterne da skal Beregningerne 

blive affattet og indsendt til Administrationscommissionen inden 14 Dage fra Dato, mere tør jeg 

ikke love; imidlertid skal det skee før om det er mig mueligt – Dog maa jeg bemærke: at disse 

Beregninger ikke kan blive fuldstændige, da de ikke vil komme til at indeholde mere end det som 

jeg har havt med at gjøre, som er alene Hjermitslevgaards Ager og Eng og Hammelmose Agerland. 

Over Hammelmose Enge har jeg ingen Beregninger, videre end over de saakaldte Mark Enge, lige-

som jeg ei heller har nogen Beregning over Gaardens Overdrev. Imidlertid er jeg villig til om for-

langes efter de Korter som haves at supplere det Manglende i disse Beregninger for den meget 

billige Betaling 10 rbd. Sedler, naar jeg derom betimmeligen underrettes. 

Dronninglund den 4
de

 Marts 1830. – Forbindtligst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Forvalter Lund paa Hjermitslevgaard. 

 

 

Nr. 28¨ 

 

Dronninglund den 7
de

 Marts 1830 

Gode Hr. Kammerraad 
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Ved sidste ærede Samtale forlangte De nogle Oplysninger af mig angaaende Værelses Opvarmning 

ved Damp, i den Anledning er det at jeg er saa frie her at tilstille Dem 2
de

 Hefter af Magasinet for 

Kunstner og Haandværker, hvilke /: om De ikke allerede har læst den før :/ formodentlig vil give 

Dem den fuldstændigste Oplysning – Disse Indretninger findes omstændeligen beskreven i N
o
 68 & 

69, 70, 72, 73 & 74 eller fra Pag. 289 til 346 incl. – Skulle de ønske eller behøve omstændeligen 

Forklaring over nogen som helst enkelt Deel af slig en Indretning, da er jeg beredtvillig til eftersom 

de helst ønsker enten mundtlig eller skrivtlig at meddeles samme saa vidt det staaer i min Magt. 

Hoslagt følger Areal Beregningen over Revkjergaards Jorder. Hav den Godhed at lade mig vide om 

det haster saa meget stærkt med de af Forvalter Lund forlangte Beregninger for Hjermitslevgaard og 

Hammelmose; thi jeg kan ikke vel faa Tid til at reise hjem i den Anledning før om en 8 Dages Tid, 

men er det Dem om at gjøre at faa dem før, da skal det skee saa hastig som Forvalter Lund vil sende 

mig Korterne. – Gjerne ønskede tillige at faa at vide om jeg skal udfærdige Beregningen over 

Birkelse og Skeelslund, under de i mit Brev til Forvalter Nielsen anførte Betingelser. 

Med sand Agtelse og Hegivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Juul. 

 

 

Nr. 29 

 

Gode Her. Cancelliraad 

Det gjør mig inderlig ondt at jeg ikke tør gjøre mig Haab om at blive istand til at kunde opfylde 

Deres Forlangende i ærede Skrivelse af 11
te
 d. M. saa gjerne jeg end ville. – Selv eier jeg ikke en 

eneste Avnbøgplante, og de eneste jeg har set her i Vensyssel har alene været nogle faae Planter 

som Hr. Lykke medens han var paa Kjølskegaard, forskrev dertil fra den Kongelige Plantage ved 

Hirtsholm – Avnbøg findes ingensteds i Vensyssels Skove saavidt mig er bekjendt ei heller er det 

mig bekjendt at den er opelsket i nogen af de faa Planteskoler her findes hos enkelte Træeelskere; 

imidlertid skal jeg ikke forsømme at gjøre mig ald muelig umage for at opspørge dem, om de endnu 

mueligen skulle kunde findes her paa Egnen. 

Min Familie beder at hilse. – Med sand Høiagtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Cancelliraad Toft. 

 

 

Nr. 30 

 

Allerhøistærede Her. Collega. 

I Følge Deres ærede Skrivelse af 25 f. M. som jeg først i Dag har modtaget ved min Hjemkomst fra 

en Reise tilstilles Dem herved Korterne over Biersted, Nørhalne og Svendbjerggaards Jorder, men 

da jeg skal bruge Biersted Kort til en udstyknings Forretning saa hastig som Jorden tøer rigtig op, 

saa maa jeg indstændig bede Dem at sende mig Korterne tilbage igjen i det seneste inden 14 Dage. 

– Den omskrevne Huuslod nordøst ved Biersted Kirke, eies af Stamhuset Birkelse og bruges af 

Fæstehuusmand Peder Thomsen som boer paa Lodden. Paa Kortet staaer Arealet 33709 alen tegnet 

paa Lodden, men N
o
 8 kan jeg ikke finde derpaa – Denne Lod er ved Byens udskiftning taget fra 

Mads Pedersen Sorbaks Gaard, med Hartkorn 1 skp. 3 Fr. 1 Alb. som Fortegnelsen paa Koret viser. 

Vadumtorp den 16
de

 Marts 1830, Hengivenst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landinspecteur Winther. 

 

 

Nr. 31 
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Dronninglund den 19
de

 Marts 1830. 

Høistærede Her. Forvalter. 

Herved har jeg den Fornøielse at tilstille Dem Arealberegningen over Hjermitslevgaards og 

Hammelmose Hovedgaards Jorder, for saavidt som de kan affattes efter de Beregninger der er 

fremkommen under de Forretninger som jeg har havt under Hænde. 

De mig udlaante Korter følger hermed tilbage, nemlig 

1  - Hjermitslevgaards gl. Kort 

2. - Do.  nye Do. 

3. - Østerhjermitslev Do. 

4. – Manna Do. 

Fremdeles følger herved tilbage: 

5. – Kortet over Thise og Fillholm 

6. -  Do over Vesterbrønderslev Mark 

7. – Do over Do. Enge 

8 – Do. over Hammelmose Leie Enge. 

9 – Do. over Hjermitslevgaards Reebs Enge 

10 – Det originale Supplement til Hoverie Foreningen for Allodialet eller nyt Stamhuus ½ 

Hammelmose 

11 – Forslaget til Bestemmelsen af Arbeide og Reise for de saa kaldte frie bønder under Allodialet 

½ Hammelmose. 

12 – 9 Reversal Fæstebreve angaaende de saakaldte Frie bønder til Hammelmose som har Hovmaal 

i Engene. 

13. – Qvadrat og Udlægs Beregning over Allodialet ½ Hammelmoses af Rose, dat. 27
de

 Sept. 1801. 

14 – Qvadrat Beregning over samme af samme dato 5
te
 Juni 1803. 

15 – Liste over samtlige af Fælledsforeningen indtagne Jordstykker henhørende under 

Hjermitslevgaard og ½ Hammelmoses Godser af samme Dato December 1803. 

Over Hjermitslevgaards Jorder har jeg ingensinde modtaget nogen Beregning, ligesaa lidet som 

over Gl. Stamhuus ½ Hammelmose. 

For rigtig Aflevering af alle de her anførte Documenter saavel som for de forhen afleverede 

originale Hoverie Foreninger for Hammelmose, og for aflevering af Korterne over Wibsig, samt 

Kornum og Agedrup, udbeder jeg mig en specificeret Tilsendelse, sendt til Vadumtorp med første 

Post. 

Med Agtelse og Hengivenhed, forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T. Hr. Forvalter Lund. 

 

 

Nr. 32 

 

Ærbødigst P.M. 

Til at taxere en fæsteledig Gaards Jorder af Nipstrup Gods i Aalstrup og Gaarden Grinsteds Jorder 

tilhørende Hr. Proprietair Munck, begge i Henseende til udstykning eller Hartkorns Fordeling,  an-

modes Deres Velbyrdighed behageligen at ville udmelde 2
de

 kyndige Mænd, første Rettens Dag – 

Udmeldelse bedes beskreven og skal da vorde afhentet og betalt. 

Dronninglund den 21
de

 Marts 1830, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T. Her. Krigsraad Spärck. 

 

 

Nr. 33 
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Om en 8 dages Tid kommer jeg til Lørslev og skal da nærmere give mig den Frihed at tale med 

Deres Velædelhed angaaende den Gaard i Wrensted, som de ønsker udstykket – Jeg (er) villig til at 

foretage Udstykningen, men jeg troer neppe at det kan blive mig mueligt førend nogle Dage efter 

Helligdagene. 

Dronninglund den 21
de

 Marts 1830 – Med Agtelse og Hengivenhed, Ærbødigst P.L. Birk. 

Efterskr. Indlagte Brev tør jeg vel være saa fri at bede Dem være af den Godhed at besørge nemlig 

det eene indleveret paa Herrescontoret og det andet sendt med Biposten til Nør Elkjer. 

 

S:T: Hr. Proprietair Westerbye. 

 

 

Nr. 34 

 

Naar han paa førstkommende Søndag Aften den 8 denne Maaned vil lade en Vogn møde ved mit 

Hjem i Vadumtorp i Vadum Sogn, da er det min Agt at reise til Lørslev om Mandagen og at begyn-

de Taxationen om Tirsdagen, i hvilken Anledning han altsaa ville besørge Mænd udmeldt første 

Rettens Dag til at (?) Gaardens Jorder og varsle dem til at møde om Tirsdagen kl. 8 om Morgenen. 

– Kjøberen af Parcellerne skal ogsaa tilvarsles at møde ved Taxationen. – Kortet over Eiendommen 

skulle være tilstæde ved min Ankomst Mandag Aften, ligesom han og ville sørge for til samme Tid 

at faae en Attest fra Amtstuen paa Gaardens Hartkorn. – Betalingen kan jeg ikke bestemme før in-

den jeg har Kortet og faae at vide hvor mange Parceller Gaarden skal deles i, men derom vil vi nok 

komme overens. – Behag at sørge for et godt Logie til mig hvor jeg kan faa Kakkelovnsvarme. 

Dronninglund den 21
de

 Marts 1830, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

Til Selveier Gaardmand Svenning Nielsen. 

 

 

Nr. 35 

 

Gode Her. Ring. 

Det er min Agt at komme til Dem i de allerførste Dage af April Maaned, og da Tiden /: som den 

altid pleier at være :/ er mig temmelig lang, især nu da alle som har bestilt Forretninger, trænger paa 

og vil have dem tidlig foretaget, saa beder jeg De ville være af den Godhed at besørge Taxerings 

Mænd udmeldt inden 1
st
 April om det er mueligt, for at alt kan være paa rede Haand til 

Forretningernes Fremme. Befordring til Stædet skaffer jeg selv. 

De og gode Familie hilses venskabeligt, Deres hengivne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 36 

 

Ved at tilstille Deres Velbyrdighed hoslagte Restanceliste og udpantnings Forretning samt Amtets 

Resolution. beder jeg De ville være af den Godhed at foranstalte det Fornødne til Restancernes 

Inddrivelse. – Lundergaards Andel er betalt. 
Dronninglund den 23

de
 Marts 1830, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overauditeur Lange. 

 

 

Nr. 37 

 

Underdanigst Forestilling 
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Under 15
de

 Januar dette Aar har jeg affattet og indsendt en allerunderdanigst Ansøgning for Gaard-

fæster Christen Andersen Aaen i Nørhalne under Wang Gods om Bevilling til at nedlægge en ham 

tilhørende Gaard i Biersted Bye og Sogn i Aalborg Amt, hvorpaa det Høikongelige Rentekammer 

under 20
de

 Marts dette Aar har resolveret: ”at Kammeret ikke finder Anledning til at indlade sig paa 

saadan hans Begjæring” 

Skjønt jeg ikke kjender de Grunde paa hvilke det Høie Collegium enten bevilger eller afslaaer en 

saadan Begjæring, kan jeg dog ikke med Rimelighed antage, at der skulle være mindre Grund eller 

Anledning til at bevilge Nedlæggelse af en Gaard hvis Jorder ligger adspredt paa Mange hinanden 

langt fraliggende Steder, end af en Gaard hvis Jorder ligge samlet paa eet Sted, i en fordelagtig Fi-

gur, og maae følgelig troe: at en ufuldkommen Fremstilling af Sagen fra min Side kan have foran-

lediget ovenmeldte det høikongelige Rentekammers Resolution; thi i blant de mig bekjendte Gaarde 

som det høie Collegium i det sidste forløbne Aar fra Datum har bevilget til Nedlæggelse kjender jeg 

neppe en der efter mit Skjønnende maae qvalificere sig til Nedlæggelse end denne – Underdanigst 

vover jeg til Sammenligning blot her at nævne eet Eksempel. Kammerraad Høyer paa Seilstrup fik 

under 25 Juni 1829 Bevilling til at nedlægge en ham tilhørende forhen udstykket Gaard i Smedstrup 

Bye Seilstrup Sogn, Hjørring Amt. Denne Gaards Hovedparcel paa 21 Tønder Land boniteret Jord 

var, med Undtagelse af en ubetydelig Hedelod paa 130 kvadrat Alen boniteret Jord, beliggende i en 

samlet Lod ved Gaarden af virkelig Størrelse omtrent 29 Tønder land, i en saa fordelagtig Figur at 

der fra Gaardens Bygninger i Byen til Loddens yderste Grændse ikke var fulde 1400 Alen og Jor-

derne bestaaende alene af Ager og Eng, var af saadan Beskaffenhed at en stor Deel af samme ikke 

er langt fra at kunde staae i Klasse med Landets bedste Jorder. – Den gaard derimod som jeg, paa 

Christen Aaens Vegne, allerunderdanigst har søgt om allernaadigst Bevilling til at nedlægge, har 

ikke mere end 4 Tønder Land beliggende ved Gaarden, og har sine Jorder i det Hele beliggende paa 

5 forskjellige Steder, nemlig: 5 fraliggende Lodder, hvis Størrelse og yderste Grændsers Afstand fra 

Gaardens Bygninger er omtrent saaledes: Hovedlodden 23 Tønder Land Afstand 1800 Alen. Hede-

lodden 15 Tdl. Afstand 2400 Alen, østre Englod 12½ Tdl. Afstand 6500 Alen, vestre Englod 20½ 

Tønde Land Afstand 8400 Alen, Kjærlodden 33 Tdl. Afstand 4600 Alen. Hele Gaardens Areal er 

samlet omtrent 108 Tdl. som tilsammen vistnok neppe vil udgjøre 20 Tønder Land boniteret Jord til 

Taxten 24, og Den største Afstand imellem de forskjellige Lodders ydre Grændse er omtrent 10200 

Alen. – Efter min uforgribelige Mening var der, under disse Omstændigheder langt større Grund til 

at vente Bevilling til denne Gaards Nedlæggelse end der synes at have været til den førstnævnte; og 

jeg kan derfor ikke dølge: at jeg i Betragtning deraf paa Christen Aaens Forespørgsel ”om jeg troe-

de at han kunde faae Bevilling til Gaardens Nedlæggelse” svarede: ”at jeg tvivlede aldeles ikke om 

at den jo kunde faaes” og i Tillid dertil gav han sig strax til at sælge den i Parceller og Kjøberne 

havde allerede begyndt at bebygge disse forinden det Høikongelige Rentekammers Resolution af 

20
de

 Marts dette Aar blev dem bekjendtgjort. Hovedlodden er deelt i 5 Parceller, hvoraf den eene er 

solgt til at forenes med en umiddelbar tilgrændsende Eiendom, og de 4 er solgte til Bebyggelse. – 

Toften og Hedelodden er solgt i Forening til en Mand som allerede har den i besiddelse og beboer 

den. – Kjærlodden er solgt til en Grundeier som boer den dobbelt saa nær som dens Afstand fra 

Gaarden – Englodderne er endnu usolgte men den vestre er beqvem til Bebyggelse og den østre 

kunde afhændes til eb nærmere boende Grundeier. – Christen Aaen er saaledes sat i stor Forlegen-

hed med sin Kjøbere dersom allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse ikke kan forundes 

ham og hans Velfærd er i den Fare om disse Handeler skal ophæves. – Jeg vover derfor paa hans 

Vegne underdanigst at bede det Høie Collegium: at hans indgivne allerunderdanigste Ansøgning 

maatte paa Grund af de her anførte Omstændigheder komme i Betragtning til allernaadigst 

Bevillings Meddelelse. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 20
de

 Mai 1830, Underdanigst P.L. Birk. Landinspecteur. 

 

 

Nr. 38 

 

Aalborg Amt, Kjær Herred, Wadum Sogn, Torpet Bye den 1
st
 Juni 1830. 
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Peder Larsen Birk, Landinspecteur, ansøger allerunderdanigst om allernaadigst Bevilling til at sam-

menlægge 2
de

 ham tilhørende Gaarde imod at opføre eet Huus paa den Gaards Grund som agtes 

nedlagt – paa Grund af at den eene Gaard, som han beboer, ikke er stor nok til at ernære en Familie 

uden for Bondestanden. 

 

Da jeg i Tidens Løb har tilkjøbt mig 2
de

 Selveier Gaarde i Torpet Bye Vadum Sogn hvoraf den eene 

af Hartkorn 7 Td. 7 Skp. 2 Fkr. sidst har tilhørt Lars Larsen og den anden af Hartkorn 4 Tdr. 4 Skp. 

sidst har tilhørt Christen Tranholm, og trykkende Tids omstændigheder har nødsaget mig til at over-

drage min forhen eiende og iboende Gaard, Hovedgaarden Bjørnkjær i Biersted Sogn, Kjær Herred 

til min Panthavende Creditor, saa har jeg med min Familie maattet tage min Tilflugt til de her foran 

nævnte Gaarde, og har indrettet mig Bopæl paa den største af dem, men da dens Areal er for lidet til 

at ernære en Familie uden for Bondestanden, og begge Gaardes Jorder ligger umiddelbar ved Siden 

af hinanden, saa vover jeg allerunderdanigst at ansøge om allernaadigst Bevilling til  at sammen-

lægge begge Gaardene til een Gaard, under navn af Vadumtorp, imod at opføre kuns eet Huus paa 

den nedlagte Gaards Grund med Tillæg af 1½ Tønde Land boniteret Jord til Taxten 24, da Omstæn-

dighederne ikke vel tillader, uden Afsavn for Gaardene, at opføre flere Huse fortiden, efterdi det 

dyrkede Areal kuns er lidet, nemlig kuns omtrent 60 Tønder Land geometrisk Maal til begge Gaar-

dene. – Saafremt allernaadigst Bevilling forundes mig, hvorom jeg allerunderdanigst beder, da 

haaber jeg, ved at indføre et forbedret Agerbrug  med Vexeldrivt og Brakfrugtavl, at kunne bringe 

disse Gaarders Jorder i den Tilstand, at de i Fremtiden kunde afgive et Tarveligt udkomme for min 

alt temmelig talrige Familie, Allerunderdanigst Peder Larsen Birk. 

 

Consepisten er den Ansøgende. 

 

 

Nr. 39 

 

Gode Frue 

Da jeg har faaet det hverv at foretage en Nivellerings Forretning ved Kjers Mølleaae, med Hensyn 

til Flademaalets Bestemmelse for Kjers Mølle og gl. Mølle, som jeg agter at begynde paa i disse 

Dage, saa giver jeg mig den ærbødige Frihed at udbede mig Logie i Kjærs Mølles i nogle faa Dage 

for mig og min Assistent, i Fald det ikke skulle være Fruen for meget til uleilighed. - Et par Ord 

derom udbedes. Med Agtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Fru Bruun til Kjærs Mølle. 

 

 

Nr. 40 

 

Da jeg i forestaaende Termin har mange Udtællinger, giver jeg mig den ærbødige Frihed at bede: at 

Deres Velædelhed ville være af den Godhed, med allerførste Leilighed at tilstille mig de mig tilgode 

kommende 15 rbd. for Vestergaards Andeel i Kragdrup Udskiftning, med Adresse til Aalborg 

Postcontor, hvor jeg da kan lade dem afhente. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 9
de

 Juni 1830, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Hastrup til Kjølskegaard. 

 

 

Nr. 41 
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Ifølge Deres velbyrdigheds ærede Skrivelse af 24
de

 f.M. indberettes herved at Efter de mig meddelte 

Oplysninger har den Gaard i Biersted som Christen Andersen Aaen af Nørhalne har tilkjøbt sig 

kostet ham 300 rbd. Sedler, deraf har han solgt de 6 Agerlands Parceller for  330 rbd. 

Toften og Gaardspladsen samt Hedelodden for      20 rbd. 

Kjærlodden for      100 rbd. 

Begge Englodderne som endnu er usolgte kan han sælge til Priis  140 rbd. 

er i alt      590 rbd. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 4
de

 Juli 1830, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overauditeur Lange. 

 

 

Nr. 42 

 

Gode Hr. Cancelliraad 

Da jeg først I Gaar kom hjem fra en Reise nør i Landet i Embeds Anliggende, saa beder jeg De 

godhedsfuld ville undskylde at jeg først i Dag har indbetalt til Hr. Viinhandler Simoni de til den nu 

udløbne Juni Termin dette Aar forfalden. Rente og Capital Afdrag 97 rbd. Sedler. – Der hviler 

fortiden ingen Restancer enten af Skatter eller andre Afgivter eller Præstationer paa de mig 

tilhørende Eiendomme. 

Med sand Høiagtelse og Hengivenhed. Vadumtorp den 9
de

 Juli 1830, ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Cancelliraad Toft. 

 

 

Nr. 43 

 

S:T: Hr. Candidatus jur. Dau 

I skyldigst Svar paa Deres ærede Skrivelse af 11
te
 denne Maaned meldes at jeg er villig til at yde 

Dem ald den Assistance ved Vildmosens Undersøgelse som der staaer i min Magt – kuns maae jeg 

bemærke at Tiden i det Hele er mig meget knap formedelst mange underhænde havende 

Embedsforretninger. 

De fornødne Niveller Instrumenter har jeg, men Jordbore til at undersøge for stor dybde med har jeg 

ingen af; imidlertid tænker jeg vel at kunde tilveiebringe en dertil brugelig Indretning for saa vidt 

det kuns kommer an paa at undersøge den egentlige Tørvemose, men skal Underlaget derunder 

tillige undersøges da vil vistnok et godt Jordboer være fornødent. – I Vildmosens Indre har jeg 

aldrig været og kjender derfor neppe nok hvorvidt dem vil kunde være eller blive tilgjængelig i 

denne overordentlig vaade Sommer – at en heel Maaneds godt Veier vil være fornøden forinden 

saadant kan skee finder jeg saare rimeligt. Saavidt jeg har kunnet spore, ligger Mosens største 

Ophøining ikke gandske i dens Midte men henimod Nordøst, hvor der findes nogle smaae Indsøer i 

hvilke jeg formoder de Væld maae forefindes, som afgiver det haarde Vand som Mosen nærmest 

skylder sin Tilværelse. – Om denne min Idee er rigtig eller falsk veed jeg imidlertid ikke; thi jeg har 

hverken hørt eller læst Deres eller nogen anden Naturkyndiges Mening om slige Tørvemosers 

Opkomst. Til de nævnte Puncter tror jeg at Mosen ville være meest tilgjængelig fra sydøst over 

Nørhal(ne) Byes Eiendomme. - Saafremt Veirliget vil tillade at foretage den attraaede undersøgelse 

af Vildmosen, behager De selv at bestemme Tiden, kuns maae jeg bede Dem at underrette mig 

derom saa betimmelig som mueligt, da mine Embeds Forretninger hører det med sig at jeg sjelden 

er hjemme, men ofte en Deel Miil fra mit Hjem. – Proprietair Gleerup til Vang er største Lodseier i 

den Deel af Mosen i hvilken efter min Mening den største Ophøining ligger ligesom han og eier de 

tilgrændsende Eiendomme, som fra den Kant skulle behøves for at komme til Mosen, mueligen at 

han paa Forlangende, ogsaa kunde findes villig til at yde nogen Assistance ved Undersøgelsen. 

Min Fraværelse ved Forretningen har foraarsaget at dette Svar afgives saa seent 
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Vadumtorp pr. Aalborg den 23
de

 Juli 1830, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 44 

 

Gode Hr. Hastrup 

Da jeg for Øieblikket er i stor Pengetrang ville De undskylde at jeg atter her gjentager min ærbødig-

ste Begjæring til Dem af 9
de

 f.M. om at sende mig de tilgodehavende 15 rbd. for Krogdrup udskift-

ning til Aalborg Postcontoir det allersnareste mueligt. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 25
de

 Juli 1830, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Hastrup til Kjølskegaard. 

 

 

Nr. 45 

 

I underdanig Følge Stiftsamtets Skrivelse til mig af 6te denne Maaned meldes: at ved den attraaede 

udstykning af den Christen Andersen Aaen tilhørende Gaar i Biersted, som min underdanigst Fore-

stilling til det Høikongelige Rentekammer af 20
de

 Mai dette Aar angaaer, agtes Jorderne inddelte 

saaledes: Ved Gaardens Bygninger forbliver den hele Toftelod som er omtrent 4 Tønder Lad og 

Hedelodden som er 15 Tdl. altsaa bliver denne Parcel omtrent 19 Tdl. Hovedlodden er deelt i 5 

Parceller hvoraf de 4 er solgte til Bebyggelse, af disse er den største omtrent 6 ¾ Tdl., den næste er 

omtrent 5 Tdl., een er paa 4 Tdl. og den mindste er omtrent 3½ Tdl.; den 5
te
 af Hovedloddens 

Parceller, paa omtrent 4 Tdl. er solgt til at forenes med en umiddelbar tilgrændsende Huuslod. – 

Kjærlodden paa 33 Tdl. er solgt i een Parcel til en nærmere boende Grundeier – Den vestre Englod 

paa 20½ Tdl. agtes afhændet i een Parcel til bebyggelse og den østre Englod, paa 12½ Tdl. som er 

ubeqvem til bebyggelse, agtes afhændet i een Parcel til en nærmere boende Gaardeier. 

Vadumtorp den 13
de

 August 1830, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Castenschiold. 

 

 

Nr. 46 

 

Underdanigst P. M. 

Den ved Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 22
de

 April dette Aar mig affordrede Erklæring 

over et Andragende fra P.C. Henrichsen af Ørum Præstegaard betreffende en Hedebanke paa Ørum 

Fælled som han tror sig berettiget til at tørre sit Høe paa, har jeg ikke hidindtil kunnet afgive fordi 

Udskiftningen var tilendebragt og alle de da Vedkommende Documenter var afleverede til største 

Lodseier Landmaaler og Proprietair Lundbye til Ravnstrup forinden denne Sag kom til min 

Erklæring, men om gandske Kort Tid kommer jeg hen til Ravnstrup igjen og da skal jeg ufortøvet 

fyldestgjørende oplyse P.C. Henriksens Besværing er ugrundet og at der intet er ved den Sag at 

gjøre. 
Vadumtorp den 10

de
 August 1830, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah. 

 

 

Nr. 47 
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I underdanig Følge Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse til mig af 10
de

 d. M. fremsendes 

Betalingen havende for Landvæsens Commissions Mødet angaaende Rye Aae tilliggende de mig i 

sin Tid tilstillede Regninger, nemlig: 

Justitsraad Poulsens regning stor     4 rbd.   36 sk. Sedler og Tegn 

Kammerraad Juels do.    13 (rbd.) 12 (sk.) 

Over Krigscommissair Christensens do. 12 rbd. Sølv eller 13 (rbd.) 12 (sk.) 

Kammerraad Lunds do. 12 rbd. Sølv eller  13 (rbd.) 12 (sk.) 

For 2
de

 Landvæsenscommissions Acter 

 den ene 3 Ark á 24 sk. Sølv er 72 sk. Sølv eller                  78 (sk.)  

 den anden 2 Ark á 16 sk. (er) 32 sk. Sølv eller                              35 (sk.) 

   Summen  44 rbd.      89 sk. 

 

Den sidste Deel af de ved udpantning inddrevne Summer er indkommen for gandske kort Tid siden 

Da de Vedkommende som skulle erlægge denne Betaling bor noget vidt adspredt fra hinanden i en 

Egn hvor jeg tilfældigvis ikke har havt Forretninger i den senere Tid, saa har det kostet mig megen 

Umage og Opoffrelse af Tid, samt tillige min Bekostning paa Breve og Expresser, at faae Beløbet 

indkasseret og der staar endnu omtrent et Par Rigsbankdaler til Rest paa flere forskjellige Steder,  

som jeg  her har tilskudt af min egen Kasse for at undgaae videre Ophold og uleilighed. 

Vadumtorp den 23
de

 August 1830, underdanigst P.L. Birk 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah. 

 

 

Nr. 48 

 

S:T: Hr. Candidatus Dau. 

I Morgen reiser jeg til Woergaard /: 2 Mile sydvestlig for Sæbye :/ I Embeds Forretninger hvor jeg 

venter at forblive en Halv Snes Dage eller maaske endog noget længere, og skal da endvidere derfra 

en liden Tour til Knivholt ved Frederikshavn som dog kuns vil vare en 2 á 3 Dage; jeg maae derfor 

bede mig undskyldt at jeg ikke kan være tilstæde til den foreløbige foreslaaede Tid til Vildmosens 

Undersøgelse; men med Hensyn til det overordenlig vaade Veier vi har havt her paa Egnen den 

samme Tid, vil det sikkert ogsaa neppe være mueligt at betræde Vildmosens Jorder førend midt i 

næste Maaned om det endda til den Tid kan lade sig gjøre og til den Tid sal jeg bestræbe mig for at 

kunde være til Deres Tjeneste ved dens Undersøgelse; Men uagtet denne Sag meget interesserer 

mig, og jeg med Fornøielse og Velvilie strækker mig saa vidt jeg kan, vil jeg dog endnu en Gang 

bede Dem undskylde, at jeg formedelst Mængde af uopsættelig Embedsforretninger kuns kan 

opoffre saare liden Tid. 

De er velkommen i mit Huus naar De vil behage at være tilfreds med en saae simpel Leilighed. 

Vadumtorp ved Aalborg den 24
de

 August 1830, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 49 

 

(Dette dokument er overstreget i conseptbogen, men jeg vælger alligevel at gengive det her) 

I underdanig Følge det Høikongelige Rentekammers Skrivelse til mig af 31 f.M. maae jeg 

angaaende den mig overdragne Skovudskiftning i Dronninglunds Sogn indberette følgende:  

Den speciale Deling af Græsningsgrunden i Dronninglunds Storskov var det nødvendig at faae 

fremmet forinden Skov Eieren kunde begynde paa den befalede Indhegning af Fredskoven, og det 

var endmere nødvendig at faae den fuldført forinden Udløbet af den Tid da /: Denne Concept er 

skreven paa 1 løst Blad for at vedlægges Storskovens øvrige Papirer :/ (mere er der ikke skrevet) 
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Nr. 50 

 

Underdanigst Pro Memoria 

I October Maaned forige Aar har jeg affattet en Udstyknings Forretning over Selveier Lars Larsen 

Hjulmands Boelsted Tvedergaardsled kaldet i Dronninglund Sogn, og indsendt samme tillige med 

en underdanigst Ansøgning i Lars Larsens Navn om Approbation paa Udstykningen, men da jeg af 

et Brev fra Lars Larsen, som jeg underdanigst lader følge herved, erfarede at han endnu ikke havde 

erholdt Approbation paa Udstykningen, og at det er ham af største Vigtighed at faae Approbation 

det snarest mueligt, saa har jeg i den Anledning, ved en Mand i Hjørring, ladet forhøre paa Amts-

contoret om noget særdeles skulle være bemærket ved bemeldte Forretning og er derved kommen til 

Kundskab om, at det er bleven anset for en Pligtsforsømmelse, at Ansøgningen ikke var skreven paa 

stemplet Papir, hvilken formentlige Feil, jeg iiler med at rette i det jeg herved underdanigst frem-

sender en anden Ansøgning skreven paa behørig stemplet Papir. Aarsagen hvorfor hele Ansøgning 

blev skreven paa slet Papir var denne: at jeg troede, at den først indsendte Ansøgning efter hvilken 

det Høikongelige Rentekammer foreløbigen havde tilladt at udstykningen maatte skee, ufeilbarligen 

maatte være skreven paa stemplet Papir, og at den Ansøgning som fulgte med Forretningen kuns 

var at ansee som en Fortsættelse af den første, og følgeligen /: efter min Mening :/ ikke skulle 

skrives paa stemplet Papir; men da jeg dog erfarer at jeg heri har taget feil, og jeg meget ønsker at 

saadant ikke oftere skulle skee, saa giver jeg mig den underdanige Frihed at forespørge: om efter-

skrevne Regler /: som jeg hidindtil har fulgt, og som saavidt jeg har kunnet skjønne i den forløbne 

Tid har været bifaldt :/ maae følges for Fremtiden, eller om alle Ansøgninger herefter uden Und-

tagelse skal skrives paa stemplet Papir, naar de ikke bilægges med Uformuenhedsattest. 

Da allernaadigst Forordning af 15
de

 Dec. 1820 § 1 kuns befaler: at saadanne Ansøgninger som 

angaar Benaadninger og Dispensationer for Lovene skulle skrives paa stemplet Papir, saa har jeg 

troet: at enhver Ansøgning som angik Ting der vare overensstemmende med Lovene, ikke behøvede 

at skrives paa stemplet papir, og som saadanne har jeg anseet enhver Ansøgning om approbation 

paa en Udstykning der var overensstemmende med de i Forordningen af 3
die

 Dec. 1819 foreskrevne 

Regler; ligesom jeg og har troet: at naar der foreløbigen ansøgtes om Tilladelse til at foretage en 

Udstykning med Undtagelse fra een eller anden af de i Forordningen foreskrevne Regler da skulle 

Ansøgningen skrives paa stemplet Papir, men naar da saadan Tilladelse var erhverve, troede jeg at 

Forretningen derefter maatte være at ansee lige med de Forretninger som er overensstemmende med 

samtlige i Forordningen foreskrevne Regler, og at den Ansøgning som siden følger med 

Forretningen, desaarsag ikke skulle skrives paa stemplet Papir, saa meget mere som den formeentlig 

kuns er at ansee som en Fortsættelse af den første, og kunde have været sparet, naar vedkommende 

ville vove at bekoste Forretningen uden at søge om foreløbig Tilladelse. Skulle disse Regler, som 

jeg hidindtil har fulgt, i nogen Deel være urigtig, da beder jeg underdanigst derom at vorde 

underrettet, til Iagttagelse for Fremtiden. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 16
de

 September 1830, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 51 

 

Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn, Dorf Fjerding, Tvedergaardsled den 16
de

 

Septbr. 1830. 

 

Lars Larsen Hjulmand, Selveier Boelsmand, ansøger underdanigst om Approbation paa sit Steds 

udstykning. 

 

Til Rentekammeret 
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Med det Høikongelige Rentekammers foreløbige Tilladelse har jeg i November Maaned forige Aar 

underdanigst indsent en Udstykningsforretning over mit eiende og iboende Sted Tvedergaardsled 

kaldet i Dorf Fjerding, Dronninglund Sogn og da det er mig en Velfærds Sag at faae denne udstyk-

ning approberet det snarest mueligt, saa drister jeg mig herved gjentagende underdanigst at ansøge 

om naadigst Approbation paa udstykningen, underdanigst Lars Larsen Hjulmand. 

 

Conciperet af P.L. Birk. 

 

 

Nr. 52 

 

Gode Hr. Kyllesbeck. 

I Henhold til Deres ærede Skrivelse af 26
de

 Juli dette Aar, hvori De lover at Lund skulle komme til 

mig i det Seneste midt i August Maaned, har jeg nu i en heel Maaned ventet forgjæves paa ham og 

for at holde Pladsen aaben, ha jeg i den Tid med egen Haand maattet forrette alt det Skriveri som en 

simpel god Skriver kunde have udrettet, og er derved bleven saaledes forsat i Arbeidet at adskillige 

gode Forretninger er gaaed fra mig som jeg mueligen kunde have udført i den saaledes spildte Tid, 

hvorved jeg allerede har tabt over 50 rbd. De vil saaledes indsee Vigtigheden af at jeg faar en 

Assistent ufortøvet, især da Vinteren nærmer sig med stærk Skrift, og det som nu forsømmes kan 

siden ikke oprettet; kan jeg derfor ikke faae Lund strax maae jeg nødvendigvis antage en anden . 

Deres gode Svar forventes med Overbringeren heraf. 

Vadumtorp den 16
de

 September 1830, Venskabeligst B. 

 

 

Nr. 53 

 

Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 6
te
 denne Maaned har jeg først nu modtaget ved min 

Hjemkomst fra en Reise. Det gjør mig ondt at jeg formedelst underhænde havende uopsættelige 

Forretninger ikke kan være øieblikkelig til Tjeneste med at foretage den forlangte Undersøgelse 

angaaende den paatænkte Vand Communication mellem Limfjorden og Guden Aaen, og sildigere 

ud paa Efteraaret frygter jeg at Vinteren atter skulle lægge Hindringer i Veien; men jeg maae og 

oprigtig tilstaae, at jeg frygter det ville være for vanskeligt efter en saa regnfuld Sommer som denne 

at danne sig et nogenledes rigtig Begreb om hvor store Vandmasser som flyder i Aaen kunde anta-

ges at ville være i et almindeligt Aar; og denne Omstændighed er jo af største Vigtighed, for at 

komme til kundskab om hvorvidt Aaerne mueligen kunde blive seilbare eller ved at oprense eller 

opmuddre, uden tillige at opstemmes ved Sluser. – Nu fortiden ere de sikkerlig desuden paa mange 

Steder stærk begroet med Vandvexter; disse standser Vandet overmaade meget i sin Fart; og bi-

drager saa meget til at vildlede Begrebet om, hvor stor Vandmasser vil blive i Aaerne naar de vorde 

udgravede og opmuddrede til passende Brede og Dybde; Tidlig i Foraaret naar Vinteren har ødelagt 

de nuværende Vandvexter, og de nye endnu ikke ere fremkommen, da ville, efter min Formening 

Undersøgelsen kunde foretages med langt større Sikkerhed, end nu fortiden, og dersom Deres Vel-

baarenhed deler samme Anskuelse, og vil indvilge saadan Henstand, da er jeg villig til at foretage 

den forlangte Undersøgelse, og at indrette mine øvrige Forretninger saaledes, at den kunde blive 

udført paa dem meest passende Aasted. – Et Par Ord er jeg saa frie at udbede mig i den Anledning. 

Jeg anseer Sagen for at være af Stor Vigtighed, og efter det som Deres Velbaarenhed foreløbig har 

fortalt mig, kan jeg neppe tvivle om at Værket jo vil kunde udføres for en taalelig Bekostning. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 20
de

 Septbr. 1830, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Justitsraad Neckelmann i Randers. 
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Nr. 54 

 

Gode Hr. Kyllesbeck. 

Da Andreas Lund ikke kom I Søndags efter Deres gode Løfte I ærede (Skrivelse) af 16
de

 denne 

Maaned, saa vil jeg endnu en Gang bede Dem om at dersom det virkelig er Deres Alvor at De 

ønsker at faae ham til mig De da ville behage i det allersnareste at lade ham møde paa Aalborg 

Færgebro i Morgen Middag Kl. 11½, da jeg til den Tid reiser til Kyøe paa Forretninger, hvor han 

skulle med. Kommer han ikke til den Tid, da er jeg nødsaget til at antage en Anden, da jeg ikke 

længere kan taale det Tab der er forbunden med, at jeg selv forretter alt det simple Assistents 

Arbeide. 

Vadumtorp den 21
de

 September 1830, Hengivenst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 55 

 

At Jorderne til det Huus i Dorfgade i Dronninglund Sogn, Hjørring Amt, som eies og bruges af 

Nicolai Nielsen Ørsøe indeholder 21 Tdl. siger Een og Tyve Tønder Land geometrisk Maal ansat til 

privilegeret Hartkorn 3 Fjerdingkar attesterer. 

Vadumtorp den 21
de

 September 1830, P.L. Birk. Landinspecteur. 

 

 

Nr. 56 

 

At Jorderne til Huset Bakken i Dronninglunds Sogn, Hjørring Amt, med Hartkorn 2 Skp., som eies 

og bruges af Jens Jensen Ringstedbrønd, og som han har kjøbt af sin Stedfader Hans Jensen, 

indeholder 43 Tdl., siger Tre og fyrgetyve Tønder Land geometrisk Maal, bevidner. 

Vadumtorp den 21
de

 September 1830, P.L. Birk Landinspecteur. 

 

 

Nr. 57 

 

At Jorderne til Birkelse Mølle i Aabye Sogn, Hvetboe Herred, Hjørring Amt, som Niels Christian 

Christensen har i Fæste indeholder 22½ Tdl., siger To og Tyve og en halv Tønder Land geometrisk 

Maal ansat til Hartkorn 4 Skp. 2½ Alb. Bevidner. 

Vadumtorp den 2
den

 October 1830, P.L. Birk Landinspecteur. 

 

 

Nr. 58 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse til mig af 28
de

 f. M. meldes: at efter de 

Oplysninger som jeg har indhentet i Anledning af den under Hænde havende Skovudskiftning i 

Dronninglund Sogn da er der ingensomhelst enten stor eller liden Deel af de saa kaldte Meelholts 

og Hou Skov som D. Lohse eier, der mig bekjendt skulle henhøre under Dronninglunds Sogn eller 

vedkomme Dronninglunds Storskovs Hartkorn. 

Vadumtorp den 3
die

 October 1830, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overauditeur og Herredsfoged Lange. 

 

 

Nr. 59 
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Gode Hr. Ring 

Da jeg modtog Deres ærede Skrivelse af 4
de

 denne Maaned var alle 4 Forretninger reenskrevne og 

indpakkede til Afsendelse, imidlertid fik jeg dog Niels Krags aabnet igjen og tilføie i Beregningen 

fornøden Bemærkning angaaende Kjøberen af hans Englod. – Jeg maa i øvrigt bede Dem meget at 

undskylde at det medtaget saa lang Tid med disse Forretninger. – de ere virkeligen vidtløftige og 

min Tid i denne Sommer været overordenlig strængt besat. 

Vadumtorp den 17
de

 October 1830. Med sand Agtelse og Hengivenhed. Deres forbundne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 60 

 

S:T. Hr Proprietair Westerbye. 

Deres Velædelhed bedes undskylde at jeg er saa frie at tilstille Dem hoslagte 5 Udstykningsforret-

ninger, bedende at De ville være af den Godhed at besørge de 4 sendt til Nør Elkjer det allerførste 

mueligt med mindre De har faaet i Commission at indlevere dem til Amtet. De mangle blot alene 

Taxationsforretningerne. – Udstykningsforretningen over Poul Jensens Gaards i Sønder Harritslev, 

beder jeg De ville være af den Godhed at indlevere til Amtet, og naar den er forsynet med Amtets 

Erklæring om De da ville behage for min Regning at indsende den til Rentekammeret – Paa første 

Torsdag agter jeg mig ind til Willerup eller Lønstrup og nogle Dage derefter komme jeg igjennem 

Hjørring paa min Tour til Asdall og Horne Sogne, hvor jeg da skal betale hvad De imidlertid maatte 

behage at lægge ud for mig for ovennævnte Poul Jensens Forretning. 

Vadumtorp den 17
de

 October 1830. Med Agtelse og Hengivenhed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 61 

 

Attest paa Henriksens Ansøgning. 

At Kirkesanger og Skolelærer Henrichsen er mig bekjendt som en meget virksom og duelig Land-

mand, ligesom og at hans Have Anlæg vidner om at han har fortrinlig Lyst til Træplantning og 

Havedyrkning kan jeg med Sandfærdighed bevidne ligesom jeg og paa Grund deraf ærbødigst 

vover at anbefale ham til det Høi Kongelige Landhuusholdnings Selskabs Opmærksomhed i 

Henseende til det ansøgte. 

Vadumtorp den 8
de

 Januar 1831, P.L. Birk, Landinspecteur. 

 

 

Nr. 62 

 

Gode Hr. Nielsen 

Jeg er kommen i den Forlegenhed at min Avlskarl, som har tjent mig i 7 paa 8
de

 Aar, forlader min 

Tjeneste til Maidag, formedelst at han er bleven gift og har faaet et Huus i Fæste paa Rødsleth Gods 

som han skal have opbygget til Sommer og derfor ikke længere kan tjene mig som Avlskarl, og da 

jeg kuns kan være saare lidet hjemme selv om Sommeren er det mig af største Vigtighed at faae en 

Karl hvis Troskab jeg kan lide paa, at han vil sørge for i min Fraværelse at enhver Ting skeer i rette 
Tid eftersom jeg aftaler eller foreskriver og at han som Formand i Arbeidet vil sørge for at de Folk 

som staar under hans Anførsel forretter hver for sig hvad der med Billighed kan fordres af dem; og-

saa er det fornødent at han skulle kunde skrive og læse Skrivt, for i min Fraværelse at kunne mod-

tage og rette sig efter skrivtlig Ordre om Abeidets Fremme, og til Styrke for Hukommelsen at kunne 

optegne hvad jeg forlanger erindret til min Hjemkomst. – Jeg kjender ingen her paa Egnen som jeg 

kan være tjent med og da jeg ikke kjender nogen Landmand hvis Recommendation jeg i saa Hen-

seende maae tør lide paa end Deres, beder jeg De godhedsfuld undskylder at jeg har været saa frie 

at henvende mig til Dem for om mueligt ved Deres Bekjendtskab at faae fat paa en Karl som jeg 
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kunne være tjent med. – Er det muelig De kan og vil være mig behjælpelig i saa henseende da gjør 

De mig en sand Tjeneste. Hvad Lønnen angaaer da er jeg villig til at betale hvad De finder passende 

naar jeg kuns kan faae en Karl som jeg kan være tjent med. – Et Par Ord udbeder jeg mig snares 

mueligt med Posten, addresseret til mit Hjem Vadumtorp pr. Aalborg. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 18
de

 Januar 1831. Med sand Agtelse og Hengivenhed. Deres 

Velædelheds meget forbundne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 63 

 

S:T: Hr. Procurator Westerbye 

Tør jeg vel bede Deres Velædelhed at være uleiliget med at modtage hosfølgende 4 

udstykningsforretninger, nemlig 1 til Hr. Gjestgiver Blikfeldt i Hjørring, 1 til Thomas Pedersen Pæl 

i Venneberg, 1 til Johannes Ovesen i Vidstrup og 1 til Christen Christensen i Eistrup i Tornby Sogn, 

og ved Leilighed aflevere dem til Vedkommende, som vistnok kommer for at spørge efter dem, dog 

undtagen Thomas Pedersen Pæls Forretning, som jeg beder De ville være af den Godhed at besørge 

indsendt for min Regning. – I Kassen er de Korter som skulle følge ned Brevet til Amtmand Graah, 

men Kassen er min, den ønsker jeg tilbageholdt for at jeg siden kan faa den ved Leilighed. – 

Knivholts Documenter som ogsaa er i Kassen, beder jeg ved Leilighed leveret til Hr. Proprietair 

Ring til Nørre Elkjer. – Fortryd ikke paa jeg gjør Dem saamegen Uleilighed. 

Vadumtorp den 27
de

 Januar 1831. Med Agtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 64 

 

I underdanig Følge det Høi Kongelige Rentekammers Ordre af 24
de

 Juli 1830 fremsendes herved 

den af mig foretagne Undersøgelses Forretning angaaende Hoveriet for en Deel Fæste Gaarde under 

Voergaards Gods. Ligeledes fremsendes den i underdanig Følge det Høikongelige Rentekammers 

Ordre af 31
de

 samme Maaned af mig foretagne undersøgelses Forretning angaaende Hoveriet for en 

Fæstegaard under Knivholt Gods. 

Fremdeles følger ogsaa den i underdanig Følge det Høikongelige Rentekammers Ordre af 11
te
 

September 1830 af mig foretagen Undersøgelses Forretning angaaende Jorder til nogle af Asdal 

Hovedgaards Parcel. 

Med sidstnævnte Forretning følger tillige min Regning, som jeg underdanigst beder at det Høikon-

gelige Rentekammer gunstigst ville foranstalte mig udbetalt det snarest mueligt. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 27
de

 Januar 1831, underdanigst P.L. Birk Landinspecteur. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 65 

 

Gode Hr. Nielsen 
Jeg er dem særdeles meget forbunden for den Beredvillighed hvormed De har paataget Dem den 

Uleilighed at opsøge mig en duelig Avlskarl. Jeg har talt med den Enke i Sundbye som den Karl har 

tjent som De har været saa god at skrive mig til om, og hun har givet ham det bedste Skudsmaal og 

forsikkret mig at jeg vist ville kunne være tjent med ham; Hun forsikkrer: at dersom hun havde 

vedbleven selv at sidde her ved Gaarden, da havde hun ikke skilt sig ved ham. – men da hendes 

Datter blev givt, og Møller overtog Bestyrelsen af Gaarden gav det Anledning til at han forlod 

hendes tjeneste. – Jeg kommer om gandske faa Dage ned til Hvidstedgaard, og da Høgsted er der 

tæt ved Siden af, saa kan jeg let faae Bud til Karlen og derved selv komme til at tale med ham. – 
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Skulle han imidlertid komme til Dem forinden, da er jeg i alle Henseender tilfreds med hvad De i 

saa Fald maatte have aftalt med ham Lønnen angaaende, naar han kuns vil være hvad han bør, og 

derom kun maa jo naturligviis ikke blive gandske overbeviist uden ved Erfaring. 

At Hartkorns Beregningen over Deres Huse i Hundelev, som hermed følger, har henlagt saalænge 

beder jeg undskyldt – Hartkornet er, som De saae, noget forandret, men saadant kunne ikke 

undgaaes. 

Jeg er villig til at foretage den omtalte udstykning af et Huus i Hundelev, dog kan jeg ikke vel sige 

hvad jeg kunne gjøre det uden først at see Kortet, men i tilstundende Foraar kommer jeg vistnok ned 

til Hjørring Egnen, og da skal jeg være saa frie forud at lade Dem vide naar og hvor jeg kunde 

treffes for at Manden kunne komme til mig for at aftale det videre fornødne. – Da Hundelev Byes 

Kort er aldeles ubrugeligt vil det blive en nødvendig Betingelse at Stedets Jorder maae opmaales 

paa ny, hvilket Arbeide han maatte see at faae Skolelærer Madsen i Weibye til at udføre. 

Vadumtorp den 31
de

 Januar 1831. Med sand Agtelse og Hengivenhed. Deres Velædelheds meest 

forbundne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 66 

 

S:T: Hr. Assessor Schultz. 

Deres Velbyrdighed ombedes godhedsfuld at ville ved min Assistent Andreas Lund som er Over-

bringeren heraf udbetale mig mit Tilgodekommende efter indlagte Regning; Rensemaskinen er nu 

endelig ganske færdig, jeg har endog selv prøvet at rense Korn paa den og er saaledes fuldkommen 

vis paa at den i alle Henseender svarer til sin Bestemmelse; den kan derfor nu afhentes til hvilken 

Tid det maatte være Hr. Assessoren beleiligt at sende Vogn efter den. Kunne det være beleiligt da 

ønskede jeg helst at den blev hentet en af de 3 første Dage i denne uge, men imidlertid skal det dog 

gandske beroe paa Deres eget behag. 

Den føres bedst paa en god bred Materiale Vogn som ikke er for høi af Bygning, og som har stærk 

Fjælhaver hvor den kunde ligge tvers over, paa nogle Halmknipper, og bindes vel fast til Vognen, 

hvortil der skulle være forsynet med fornødent Reeb. – Jeg er ikke hjemme naar Maskinen afhæn-

tes, men den Karl som under mit Opsyn har gjort den største Deel af den, har Ordre til at udlevere 

den saasnart der kommer Bud efter den og jeg har desuden givet ham Ordre til at følge med Maski-

nen til Woergaard for at see paa at den kommer vel afsted, som ogsaa for, om den imod Formod-

ning skulle lide noget paa Reisen, hand da kunde afhjelpe saadant, og levere den fra sig paa Woer-

gaard i feilfrie Stand. – For at faae Maskinen ført med fornøden Forsigtighed da Veiene paa denne 

Aarstid ere meget vandskelige, anseer jeg det fornødent, at der er en ledig Karl ved Vognen foruden 

Kudsken til at gaae ved den eene Side af Vognen medens min Karl gaaer ved den anden Side, for at 

være vis paa at de ikke skal vælte med Maskinen. – Naar Maskinen kommer til Woergaard, og Hr. 

Assessoren, som jeg vil haabe, finder Dem tilfreds med den, da kunne Betalingen for samme, 36 

rbd. Sedler, behageligen udbetales til min Tjenestekarl som overbringer den. 

Dronninglund den 20
de

 Februar 1831. Med sand Agtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 67 

 

Regning 

For en undersøgelsesforretning angaaende Hoveriet for 17 Gaarde paa Woergaards Gods er mit 

Tilgodekommende 15 rbd. pr. Stykke, den Summa  255 rbd. Sedler 

Derpaa har Hr. Forvalter Fischer under 10
de

 September  

1830 udbetalt mig som Forskud   100 (rbd. Sedler) 

Altsaa har jeg kuns tilgode 155 rbd. Sedler. 

Disse Et Hundrede og Fem og Halvtredsindstyve Rigsbankdaler Sedler bedes behageligen udbetalt 

til min Assistent Andreas Lund, som derfor paa mine Vegne qvitterer.  
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P.t. Dronninglund den 20
de

 Februar 1831, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 68 

 

Til det Høikongelige Landhuusholdnings Selskab i Kjøbenhavn 

Da de smaae amerikanske Plove, som ved det Høi Kongelige Landhuusholdnings Selskabs høist-

priselige Foranstaltning er bleven bekjendte her paa Egnen, som stedse flere og flere Velyndere, 

som en adskillige Bestillinger indløber til mig om at forfærdige saadanne Plove, men da der ikke 

gives noget Jernstøberi her paa Egnen og det forgjæves har været forsøgt, og ikke vel er mueligt, 

med fuldkommen Nøiagtighed at eftergjøre dem af smeddet Jern, saa haaber jeg Tilgivelse for at jeg 

er saa dristig at henvende mig til det Høikongelige Landhuusholdning Selskab med underdanigst 

Begjæring om, ved Høisammes Bistand at erholde det fornødne støbte Jer til 8 Stykker saadanne 

Plove, da jeg ikke veed fra hvilke Støberier det kan faaes, efter paalidelige uforfalskede Modeller. 

Mens det gunstigst maatte tilkjendegives mig hvor det kan modtages og hvad Prisen er, da skal det 

ufortøvet vorde afhæntet og betalt. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 24
de

 Februar 1831, Underdanigst P.L. Birk Landinspecteur. 

 

 

Nr. 69 

 

p.t. Dronninglund den 7
de

 Marts 1831 

Gode Hr. Qvist 

Jeg ved at de har et ikke ubetydeligt Erteavl og beder derfor at De ville vise mig den Tjeneste at 

holde mig 2 Tønder Erter tilgode som jeg ville have til Sæd. Af Frygt for at min Begjæring muelig, 

skjønt mod Formodning, skulle komme for sildig udbeder jeg mig et Par Ord til Underretning aflagt 

hos Hr. Kjøbmand Raffel ved Vesteraae hvorhos jeg da tillige ønsker Prisen behageligen anført, 

samt hvorvidt flere mueligen maatte være at erholde. 

Med agtelse og Hengivenhed, forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Qvist til Skeelsminde. 

 

 

Nr. 70 

 

P. M: 

For nogen Tid siden tog jeg mig den Frihed at begjære en afskrivt af Landvæsenscommissions 

Kiendelse i Sagen angaaende Flademaals Bestemmelse for Kier og gl. Mølle m.v., for derefter at 

kunne affattet Repartition over Omkostningerne, men af Frygt for at min Begjæring ikke skulle 

være affattet tydelig nok er det jeg nedskriver disse Linier, da jeg saaledes ikke attraaes at faa den 

hele Act, men alene de Par Ark som indeholder Præmisserne og den endelige Kiendelse, hvorhos 

jeg tillige er saa frie at udbede mig Underretning om hvor snart den kan faaes. 

p.t. Dronninglund den 7
de

 Marts 1831. Med sand Agtelse. Deres Velædelheds ærbødige P.L. Birk. 
 

S:T: Hr. Stiftsfuldmægtig Ostenfeldt. 

 

 

Nr. 71 

 

Vadumtorp den 12
te
 Marts 1831 

S:T: Hr. Procurator Westerbye 
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For Deres Velædelhed havde uleilighed for mig er jeg Den særdeles meget  forbunden – hoslagt 

følger Opgjørelsen med paategnet Qvittering. – Deres Ærede (Skrivelse) af 9
de

 denne Maaned har 

jeg ogsaa modtaget og melder at jeg er villig til efter Løfte at fremme den forlangte Udstykning ag 

Jens Christensens Sønners Gaard i Krustrup, som tidlig i anstundende Foraar som mueligt. 

Med Agtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 72 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 9
de

 denne Maaned meldes: at jeg er 

villig til at foretage den forlangte udstykning i Melholt for Cancelliraad Herredsfoged Reiersen, 

men formedelst andre Forretninger som jeg tidligere har givet Løfte om, kan det neppe skee før 

noget hen paa Sommeren. – Hvad Forretningen vil koste kan jeg ikke endnu bestemme da jeg slet 

ikke kjender til Eiendommen, men jeg skal affatte min Regning saa billig som mueligt. – hvorvidt 

Besidderen af Eiendommen vil afgive den fornødne Assistance ved Forretningen saavelsom 

Befordring til og fra mit hjem kan jeg ikke vide, og skal saadant skee for Betaling da vil 

Omkostningerne derved en Deel forhøies. – Hr. Cancelliraad Reiersens Skrivelse følger herved 

tilbage. 

Vadumtorp den 18
de

 Marts 1831. Med sand Agtelse, Deres ærbødige P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Stiftsfuldmægtig Ostenfeldt. 

 

 

Nr. 73 

 

I underdanig Følge Deres Høivelbaarenheds Ordre af 10
de

 forige Maaned har jeg været paa de hans 

Majestæts for resterende Skammer m.v. udlagte Jorder i Torndal i Hammer Sogn, for at tage samme 

i Øiesyn, og befunden at disse Jorder ere beliggende i en samlet Lod paa høie og tør sand Bund, 

meget banket og ujævn og med undtagelse af et lidet Stykke som Sognefoged Lars Andersen i sin 

Leie Tid har opdyrket uden Gjødske, er Lodden næsten overalt overgroet med Lyng og uden For-

bindelse med mindste Blødbunds eller naturlig Grønnings jord. – Om der gives Mergel paa Eien-

dommen der kunne lette dens Opdyrkning kunde jeg formedelst Frosten som endnu var overalt i 

Jorden ikke undersøge. Den hele Lod som afgiver reen Lyng uden Græs, kan i sin nærværende 

Skikkelse alene afgive tarvelig Sommergræsning for nogle Faar, og der er saaledes kuns liden ud-

sigt til at finde Liebhavere til den til Bebyggelse enten saa at alle i Parcellen , da Lodden som nu er 

ikke kan give mindst underholdning enten Sommer eller Vinter for de Arbeidsdyr der ere nødven-

dige ved dens Opdyrkning, og det vil falde saa vanskeligt at finde en Kjøber der har Evne til at lade 

alt Avlings Arbeide forrette for Betaling saalænge indtil Lodden kan afgive Underholdning for den 

nødvendige Besætning, da en saadan neppe har Lyst til at sætte sin Formue i en saa ringe Eiendom. 

– Imidlertid kan jeg dog ikke tvivle om at det jo dog maatte bidrage mest til at faa Eiendommen 

afhændet, om Kjøberen blev tilsagt Løfte om gratis Bevilling til Gaardens Nedlæggelse og Tilla-

delse til at afhænde dens Jorder til Forening med andre eiendomme om de end ikke vare den til-

grændsende, men at tilraade saadan udstykning for den Kongelige Kasses Regning finder jeg ikke 

passende, da de derpaa anvendte Omkostninger aldrig kan ventes erstattede, og det desuden ikke vel 

er mueligt at træffe Liebhaverens Ønske i Henseende til Delingen saa godt som naar det overlades 

til dem Selv at foretage den og derefter at lade Parcellerne beregne i Hartkorn. – Imidlertid vil det  

efter Stedets Beliggenhed imellem Naboer der have Hedejorder nok til Opdyrkning endog paa 

denne Maade være vanskeligt at faae Jorderne afhændet anderledes end ved at nedsætte Hartkornet 

betydelig eller at indrømme Kjøberen Skattefrihed i nogle Aar indtil de kunde faae Jorderne lidet i 

Drivt, eller maaske endog begge Dele tillige. 

Vadumtorp den 1
st
 April 1831, underdanigst P.L. Birk. 
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Høivelbaarne Hr. Kammerherred Stiftamtmand v. Castenskjold, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 74 

 

S:T: Hr. Kjøbmand Koefoed 

Deres Velædelhed vil sikkert kunne erindre at jeg aldrig nogen sinde har forbunden mig til at levere 

Dem noget vist Qvantum Kartofler anderledes end, under den utrykkelige Betingelse ”saafremt der i 

min Kartoffelgjemmer befandtes noget nær at være hvad der efter det derover af min Avlskarl førte 

Regnskab skulle være” nu er det, destoværre for mig, kuns alt for sandt /: hvilket min Avlskarl om 

forlanges kan med Eed bevidne :/ at der i mine Kartoffelgjemmer befindes omtrent 40 Tønder min-

dre end der efter det derover førte Regnskab skulle have været, hvilket deels ere bleven beskadi-

gede, deels stjaalen og deels tabt ved mislig Maal. – De vil ufeilbarligen ogsaa kunne erindre at da 

jeg sidst talte med Dem paa Aalborg Gade yttrede jeg nogen Frygt for at den mueligen ikke skulle 

være saa mange Kartofler som jeg havde gjort Regning paa, hvortil De svarede: at det kom ikke saa 

nøie an derpaa naar de da i det mindste kunne faae 50 Tønder. – Anden Paaskedag da jeg forlod mit 

Hjem, skulle der efter det Regnskab have været 82 Tønder kartofler i min Kjelder, hvoraf jeg gav 

min Avlskarl Ordre til at levere Dem 60 Tønder, men jeg blev ikke lidet forundret da jeg i Dag kom 

hjem og fandt at Kjelderen var tom, og at der kuns var bleven udmaalt 54 Tønder og at disse, skjønt 

maalt her med en Kongelig Dansk justeret Korn-Halvtønde, hos Dem er bleven reduceret til 50 

Tønder, men det som endnu allermeest fraperede mig var dette, at De har behaget at tilbagekolde 8 

rbd. 2 sk. af den mig efter Aftale tilkommende Betaling. Da jeg stedse har anseet Dem for en Mand 

af Ære vil jeg herved blot spørge Dem, om De hos Dem selv kan befinde at min Adfærd mod Dem 

fortiener en saadan Behandling? Tilsiger da Deres egen Følelse Dem at jeg bør lide afkortning i 

Betalingen for de Kartofler jeg har leveret, fordi jeg ikke har været istand til at levere saa mange 

som jeg gjerne havde villet, skjønt jeg aldrig har tordet give Dem bestemt Løvte om noget vist 

Qvantum – saa vil jeg tie og lide og anseer det for billige Lærepenge da det er den første Handel jeg 

har dreven af den Slags. – Behag nu med Overbringeren heraf ar sende mig saalidet eller saa meget 

af det resterende Beløb som De hos Dem selv befinder at jeg bør have og dermed er vores Mellem-

værende i den Sag afgjort; thi jeg er ikke istand til at sende Dem flere Kartofler uden at angribe 

enten mine egne Lægge Kartofler eller dem som jeg i enkelte Tøndeviis har lovet en Deel af Egnens 

Beboere at oppe bevare for dem til Læggetiden, længe forud jeg solgte Kartofler til Dem. – og det 

eene Løvte bør være mig ligesaa helligt som det andet saavidt det staar i min Magt. 

Vadumtorp den 7
de

 April 1830, ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 75 

 

S:T. Hr. Forvalter Nielsen 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 12
te
 forige Maaned hvori de spørger: om 

jeg er villig til at fordele Digehusenes Hartkorn til samme Tid som jeg har lovet at det 

Fælledslodderne til 4 Huse i Vedsted og i saa Fald for hvilken Betaling jeg vil udføre denne 

Hartkorns Fordeling, skulle jeg ei undlade at melde: at jeg er villig til at udføre begge de nævnte 

Forretninger i dette Foraar for den vistnok meget billige Betaling 15 rbd. Sedler 

Vadumtorp den 8 April 1831, ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 76 

 

Paa Grund af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 9
de

 f. M. giver jeg mig den underdanige 

Frihed at indberette: at jeg for meget længe siden har hos vedkommende Eiere søgt de forlangte 
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yderligere Oplysninger angaaende de Bemærkninger som ved Revisionen i Rentekammeret er gjort 

ved Sergeant Stedets Udstykning i Vrensted, men da udskiftnings Kortet den Gang var indsendt til 

Overtiende commissionens og Jorderne var tildækket med Snee kunde jeg ikke den Gang tilveie-

bringe fyldestgjørende Oplysninger, men da Vinteren nu er tilende skal jeg saa hastig som mine 

øvrige Forretninger vil tillade det atter reise derhen. 

Vadumtorp den 12 April 1831. Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah. 

 

 

Nr. 77 

 

Underdanigst P. M. 

Da jeg først i disse Dage atter har faaet Udskiftnings Documenterne i Hænde angaaende Udskift-

ningen af Ørum Fælled, saa beder jeg Deres Høivelbaarenhed ville undskylde at jeg først nu er 

bleven istand til at afgive den under 22
de

 April forige Aar begjærte Erklæring over P.C. Henriksens 

Andragende, som herved tilbagesendes, ledsaget med følgende Erklæring: Ved et Landvæsens 

Commissionsmøde som er affattet den 6 October 1800 og derefter paafølgende udskiftning i løbet 

af samme og næstpaafølgende Aar, er Ørum Præstegaard bleven udskiftet af alt Jordfælledsskabet 

med Ørum Bye, saavel i Heden, hvorom her er Talen, som i Ager, Eng og Kjær og Aarsagen 

hvorfor Ørum Bye ikke til samme Tid fik sin Hede og  Kjær speciel udskiftet skal alene have været 

fordi Eieren ikke den Gang skjønnes at det kunde være den til Nytte. – Præstegaarden har saaledes 

virkelig faaet ved en lovlig udskiftning hvad der ed Ret kunne tilkomme, og ved den videre Deling 

som jeg har foretaget af Byens Hede og Kjær er der tillige sørget for de fornødne Veie til og fra 

dens Lodder. At Præstegaardens Eng er tildeels blød og at Aaen som den grændser til trænger til 

oprensning det er gandske vist; men Grunden hertil ligger ligesaameget i Ørums Præstegaards Eiers 

som i de øvrige Aaens tilgrændsende Grundeieres Efterladenhed. – at den sidste Præst i Ørum, som 

var Svoger til Proprietair Lundbye, har flere gange faaet Tilladelse til i vanskeligt Veir at tørre Høet 

fra disse Enge paa Ørum Byes fælleds Hede er gandske vist, men denne tilladte Brug af Heden har 

ingenlunde været afbenyttet saalænge eller saa uafbrudt at den ved Hævd skulle være bleven til en 

Rettighed, og det kan ei heller ansees for nogen Nødvendighed for Ørum Præstegaard at faae 

Tilladelse til at tørre sit Høe paa Byens Hede, da Præstegaarden selv har en Kjærstrækning langs 

med Engen, imellem denne og Heden som er saameget ophøiet over Engen at Eieren godt kan 

indrette sig de fornødne Kobbelsteder paa samme hvor Høet kan tørres paa saalænge som 

Lodseieren ikke kan forenes om at oprense Aaen; thi naar den bliver oprenset da kan Høet godt 

ligge tørt paa Engene. – Benævnte Kjær er saa høit ophøiet over Aaens Vandspeil at dens Høivande 

aldrig kan gaae derover, men for at gjøre det beqvemt til at tørre Høe paa kan det behøve at udtørres 

ved smaae A(f)ledningsgrøvter ned til Aaen – Jeg troer saaledes at have oplyst: at C.B. Henriksens 

Klage er uden Grund, og at den følgelig ikke kan komme i Betragtning. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 13
de

 April 1831, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 78 

 

Underdanigst Pro Memoria 

De i underdanig Følge det Høikongelige Rentekammers Ordre af 18
de

 Dec. f.a., og 29
de

 Januar dette 

Aar foretagne Hoverie undersøgelsesforretninger angaaende 2
de

 Halvgaarde i Astrup paa Villestrup 

Gods, og en Gaard paa Nørre Ravnstrup Gods fremsendes herved, hvorhos tillige følger Regning 

over mit Tilgodekommende for den først nævnte Forretning. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 10
de

 April 1831, underdanigst P.L. Birk. 
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Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 79 

 

I underdanig Følge Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 24
de

 f. M. giver jeg mig den 

underdanige Frihed her at fremsende en Repartitions Beregning over Betalingen for Landvæsens-

commissions Mødet saavelsom for den af mig foretagne Nivelleringsforretning m.v. angaaende 

Flademaals Bestemmelse for Kjærs og Gammel Mølle ved Aalborg, ledsaget med de fornødne 

Bemærkninger angaaende den Deel af mit Tilgodekommende som jeg har oppebaaren efter den i 

Acten indførte Repartions Liste og hvor meget jeg endnu har tilgode. 

Vadumtorp den 10
de

 April 1831, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Castenskjold, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 80 

 

Efter begjæring af Niels Laursen Skoven af Taars Sogn, tilkjendegives herved at jeg har været 

Øienvidne til at have i en Maanedstid eller maaske meget længere her i dette Foraar arbeidet i 

Dronninglunds Have med Frugt Træers beskjæring, samt at han har været utrættelig og flittig ved 

sit Arbeide, ligesom og at han har udført det paa en Maade der efter mit Skjønnende vidner om at 

han har forstaaet at gjøre det hensigtsmæssige, hvad han her har udført. 

p.t. Dronninglund den 13
de

 April 1831, P.L. Birk Landinspecteur. 

 

 

Nr. 81 

 

Gode Hr. Kammerraad 

Min Kone vedbliver at besinde sig vel! men Jeg har endnu 2 Koldfeber Patienter som jeg er saa frie 

at bede om Raad for nemlig en Karl og en Pige af mine Tjenestefolk. Karlen har havt Feberen i 

henved 6 Uger og har i den Tid havt den regelmæssig hver anden Dag – for nogle Dage siden syntes 

den at være i Aftagende men i de sidste Dage er den vendt tilbage med fornyet Styrke – Feberen  

ledsaget af stærk Hovedpine og naar peroxysen er overstaaet følger stærk Hede i Kroppen – Tungen 

er meget hvidguul. – men Stolgangen er i god naturlig Orden, han har paa egen Haand brugt spansk 

Pæber, stærk Brendeviin og i de sidste Dage har han brugt nogle Draaber saakaldet Wunder Cron 

Essens, men alt uden Nytte. – Han er ellers af en god stærk Constitution, men Feberen har nu 

afkræftet ham meget. –  

Pigen har havt Feberen siden denne Maaneds Begyndelse i de første 3 uger har hun havt den regel-

mæssig hver anden Dag men i den sidste Uge har den rystet hende hver Dag. – Imellem Feber-

anfaldene befinder hun sig vel men kræfterne taber sig skjønt hun ellers er af en meget stærk 

Constitution. – Hendes Tunge er ikke meget ureen og hun siger at hun har god naturlig Aabning. - 
Hun har ikke brugt nogen Slags Medicin. – Kunne der gives Raad for disse Patienter ved Midler der 

kunde virke hastig og uden alt for stræng Diæt da ønsker jeg det gjerne og Hr. Kammerraaden ved 

vistnok hvor vanskelig det er at faae saadanne Folk til nøie at holde sig diætiske Regler efterrettelig. 

Vadumtorp den 30
te
 Mai 1831. Med sand agtelse og hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Riiber. 
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Nr. 82 

 

Underdanigst P. M: 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds 2
de

 Skrivelser af 29
de

 April og 20
de

 Mai dette Aar som 

samtidigen er mig tilhændekommen ved min Hjemkomst fra en Reise, giver jeg mig den under-

danige Frihed at yttre det Ønske at maatte vorde meddelt Kopier af Matriculerings Korterne over 

Stedet Wisborghuset i Wive Sogn og Gaarden Torndal i Hammer Sogn da derved kunde vindes 

nogen Besparelse i arbeidet ved de attraaede udstykninger. 

Vadumtorp den 3
die

 Juni 1831. underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand Castenskjold. 

 

 

Nr. 83 

 

At jeg har modtaget den ved Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 3
die

 og 27
de

 forige Maaned 

mig tilstillede Rest af mit Tilgodekommende for Forretninger med Nivellering m. v. samt Reiser i 

Hensigt til Flademaals Bestemmelse for Kjær og Gammel Mølle m. v. som i alt beløb sig til 120 

rbd. 88 sk. foruden det tidligere mig betalte Forskud 209 rbd. 88 sk. det tilstaaes herved. 

Vadumtorp den 3
die

 Juni 1831, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand Castenskjold. 

 

 

Nr. 84 

 

Da uopsættelige Embedsforretninger hindrer mig fra personligen at give Møde for Tiende Commis-

sionen i Vadum Sogn førstkommende Mandag den 6
te
 d. M. saa har jeg formaaet min Svigerfader 

Justitsraad Rasmussen til at møde paa mine Vegne og erklærer herved: at hvad han angaaende 

Tiende Bestemmelse for de mig tilhørende 2
de

 Gaarde i Torpet i Vadum Sogn som med allernaa-

digst Bevilling af 29 Juli 1830 er sammenlagte til een Gaard, nu kaldet Vadumtorp, staaende for 

Hartkorn 12 Td. 3 Skp. 2 Fk. for mig maatte indgaae vedtage og underskrive, skal i alle Henseender 

være lig saa forbindende for mig som om jeg det selv havde indgaaet vedtaget og underskrevet. – 

Dette bekræftes herved under min Haand og Segl. 

Vadumtorp den 3
die

 Juni 1831, P.L. Birk (L:S) 

 

 

Nr. 85 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Paa Grund af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 22
de

 denne Maaned erklæres herved: at 

det ville være mig særdeles Kjært om det Høikongelige Rentekammer ville vise mig den Bevaa-

genhed: at bevirke at jeg kunde blive udnævnt til Medlem af Tiendecommissionen for Aalborg 
Amts vestre District. 

Vadumtorp den 25
de

 Juli 1831, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Castenskjold, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 86 
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(Dette dokument er overstreget, men da jeg ikke kender årsagen dertil, har jeg valgt at gengive det 

her) 

Under 29
de

 April dette Aar har Deres Høivelbaarenhed tilskreven mig om at foretage udstykning af 

et den Kongelig Kasse for Skatterestancer adjudicerede Sted Wisborg Huset i Wive Sogn – Paa 

Grund deraf har jeg under 3
die

 forige Maaned i underdanig Skrivelse til Deres Høivelbaarenhed 

udbedet mig meddeelt Copie af Matriculerings Kortet for oven benævnte Steds Jorder, men da det 

Høikongelige Rentekammer i den Anledning under 16
de

 denne Maaned har tilskreven mig saaledes: 

”Ved Skrivelse af 3
die

 forige Maaned har Hr. Landinspecteuren iblant andet begjært en Copie af 

Matriculerings Kortet over Visborghusets Jorder i Vive Sogn. Da intet Sted i bemeldte Sogn findes 

anmeldt ved Matriculeringen under det anførte Navn og ingen videre Oplysning i Deres Skrivelse, 

meddeles hvorefter den omhandlede Eiendoms Jorder kunde findes, saa ville De nærmere opgive, 

hvor Stedet ligger i Sognet, hvem der havde det i Brug i Aaret 1822, samt om Stedet har Hartkorn 

og hvor meget” og jeg ikke er istand til at meddele de forlangte nærmere Oplysninger da jeg aldeles 

ikke kjender det mindste til hvor Eiendommene er beliggende eller hvem der har havt den i Brug i 

Aaret 1822 eller om den har Hartkorn eller ei. 

 

 

Nr. 87 

 

Attest 

Efter Begjæring af Selveier Boelsmand Niels Jensen Dal af Gjeraae har jeg efterseet denne Byes 

udskiftnings Kort med Hensyn til Skjellet imellem Niels Jensen Dahls Lod og Boelsmændene Søren 

Rasmussens og Lars Jacobsens Eng Lodder og befunden at et gl. Dige som har været til førend 

Udskiftningen er af udskifteren bleven udmærket som Skiel imellem disse Lodder hvilket Kortet 

viser med fuldkommen Tydelighed. Endvidere har jeg efterseet det samme Skiel paa Grunden selv, 

og befunden at der i en længde af omtrent 25 Favne er kastet en nye Grøvt i Niels Jensen Dahls Lod 

langs med Siden af benævnte gl. Skjel af omtrent 3½ Alens Brede og hvoraf den største Deel af 

Fylden er kastet til vestre Side af Grøvten ind paa Niels Jensen Dahls Lod og indtager omtrent en 

ligesaa stor Brede som den heele Grøvt. – Det egentlige Skjeldige staaer ubeskaaret ved østre Side 

af Grøvten imellem denne og de nævnte 2
de

 Englodder, men da det tilsyneladende har været en 

enkelt Vold med Grøvt paa vestre Side saa kan Skjellet ikke antages at være midt i Volden, men det 

maae være paa Foden af samme, nemlig der hvor østre Side er af den omtrente nye Grøvt, saa det 

den nye Grøvt, der har Form af en Skjel i Flækgrøvt er kastet heelt og holden i Niels Jensen Dahls 

Lod. – At dette er saaledes befunden bevidner. 

p.t. Dronninglund den 6
te
 August 1831, P.L. Birk, Landinspecteur. 

 

 

Nr. 88 

 

S:T: Hr. Stifts Fuldmægtig Ostenfeldt. 

I Anledning af Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 20
de

 Mai dette Aar har jeg nu været i Meel-

holt for at indhente de Oplysninger der vare mig nødvendige for at kunne meddele det forlangte 

Svar. – Efter hvad jeg har erfaret er de 2
de

 Sager vedkommende Gaarde nemlig: Peder Jespersens og 

Mikkel Jensens forhenværende Fæstegaarde, deelte saaledes at der ikke er bleven nogen Hoved-

parcel tilbage af anordningsmæssig Størrelse. Vel var saadan Udstykning under visse Betingelser 

forhen tilladt men da Forordningen af 3
die

 Dec. 1819 § 1 udtrykkeligen har tilbagekaldt saadan 

Tilladelse og de Betingelser under hvilken den i sin Tid alene kunde erholdes heller ikke nøiagtigen 

ere bleven opfyldte nemlig at alle Parcellerne skulle have været særskilt bebyggede eller henlagt til 

forhen jordløse Huse, og jeg desuden har seet et Brev fra Rentekammeret /: Dets Datum har jeg 

forglemt :/ hvori Udskiftningen af Peder Jensens Gaard er bleven nægte paa de her anførte Grunde, 

saa er det neppe rimeligt at der efter Omstændighederne vil kunne ventes Bevilling til, eller 

Approbation paa disse Gaardes Udstykninger uden først at løse Bevillinger til deres Nedlæggelse; 
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men disse vil vel efter Omstændighederne heller ikke blive nægtet , især naar det tilbørligen oplyses 

at Delingen er foregaaet, og Parcellerne taget under særskilt Brug førend Forordningen af 3
die

 Dec. 

1819 udkom. 

Vil Hr. Cancelliraad Reiersen løse Bevillinger til Gaardenes Nedlæggelse, da er jeg villig til at 

foretage Udstykningen, ihvorvel jeg har erfaret at der vil møde en Deel Vanskeligheder og Ophold 

under Forretningen, deels fordi Beboerne ikke interesserer dem for Sagens Fremme saa at enhver 

som helst Deel af Assistancen skal skee ved leiede Folk, og deels fordi Udskiftningen af Meelholt 

Byes Jorder i mange Henseender er forkvaklet ved selvgjorte uautoriserede Magelæg, saa at jeg 

neppe er istand til endnu ret at see hvor vidtløftig Forretningen vil blive; men jeg skal selv befordre 

mig til og fra Stedet, selv skaffe mig den fornødne Assistance og den fornødne daglige Befordring 

som et passende Logie til og fra Forretningsstedet, samt betale Taxationsmændene og Rettens 

Gebyhr for Taxationsforretningerne, da troer jeg ikke at jeg kan være tjent med at gjøre disse 2
de

 

Gaardes Udstykninger istand for mindre end 120 rbd. Sedler – de mig tilstillede 3
de

 Documenter 

følge herved tilbage. 

p.t. Dronninglund den 7
de

 August 1831. Med sand Agtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 89 

 

Til den af Deres Velbaarenhed i ærede Skrivelse af 3
die

 denne Maaned omskrevne Tid er det mig 

aldeles umueligt at paatage mig Holmgaardens Udskiftning under Bjørnsholms Gods, da jeg er i 

fuld Beskjæftigelse med at tilendebringe Skovudskiftningen i Dronninglund Sogn, og forinden jeg 

faae den fuldført tør jeg ikke tage mig nogen andre Ting for hvilket vil vare endnu en Maanedstid 

og andre længe siden bestemte Forretninger gjør mig det endog umueligt at udføre Holmgaardens 

Udskiftning strax derefter; men kunne det imidlertid have Henstand til længere hen paa Efteraaret, 

da er jeg villig til at paatage mig Forretningen, og skal imidlertid saa hastig som det er mig mueligt 

nærmere bestemme til hvilken Tid det kunne skee. 

p.t. Dronninglund den 15
de

 August 1831, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Major v. Wodskou 

 

 

Nr. 90 

 

Paa Grund af Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Castenskjolds Skrivelse til mig af 

20
de

 Mai dette Aar har jeg taget Gaarden Torndals Jorder i Hammer Sogn i Øiesyn for at kunne 

gjøre Forslag til dens Udstykning ligesom jeg og har mødt ved den i den Anledning afholdte 

Auction den 21
de

 f. M. er medgaaet 2 Dage hvorfor jeg troer at tilkomme i Diætpenge 3 rbd. Sølv 

daglig er 6 rbd. Sølv. 

Vadumtorp den 6te October 1831, P.L. Birk Landinspecteur. 

 

 

Nr. 91 
 

Underdanigst P. M. 

Eftersom udfaldet blev af den den 21
de

 f. M. afholdte Auction over Gaarden Torndals Jorder i Ham-

mer Sogn, formoder jeg at der for det første ikke vil være tænkt videre paa sammes udstykning 

hvorfore jeg giver mig den underdanige Frihed herved at fremsende det i den Anledning for det 

Høikongelige Rentekammers mig tilstillede Kort, ligesom og det af Deres Høivelbaarenhed mig 

tilstillede Vogn Pas, og er jeg saa frie tillige at lade følge Regning over mit forventelige 

Tilgodekommende i den Anledning. 
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Vadumtorp den 6
te
 October 1831, underdanigst P.L. Birk. 

 

Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Castenskjold. 

 

 

Nr. 92 

 

Underdanigst Promemoria 

Eieren af Meelholt og Hou Skov i Aalborg Amt haver under 24
de

 f. M. reqvireret mig til at udskifte 

disse Skove det allersnareste mueligt, og da jeg i den Anledning behøver Udskiftnings Kortet over 

Meelholts Byes Jorder, som i nu afvigte Sommer blev forlangt og igjennem Stiftamtet indsendt til 

det Høikongelige Rentekammer i Anledning af en af mig foretagen Undersøgelse angaaende de til 

Gaarden Snørholts Hartkorn henhørende Jorder, saa giver jeg mig den underdanige Frihed: at 

udbede mig samme tilbage leveret forinden jeg kan begynde paa ovenmeldte Skovudskiftning. 

Vadumtorp den 18
de

 October 1831, underdanigst P.L. Birk Landinspecteur. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 93 

 

Under 24
de

 f. M. haver vedkommende Skoveier og Græsningsberettigede i Meelholt og Hou Skov i 

Aalborg Amt anmodet mig om at udskifte disse Skove det allersnarest mueligt. Jeg er dertil villig, 

men forinden jeg kan begynde paa Udskiftningen maae Korterne tilveiebringes. – Kortet over Hou 

Bye formoder jeg at være i Lodseiernes Værge hvorom jeg beder mig nærmere underrettet, men 

Kortet over Meelholt Byes Jorder blev i afvigte Sommer indsendt til det Kongelige Rentekammer, 

og er saavidt mig bevidst ikke derfra kommen tilbage, hvorfor jeg under Dags Dato i Skrivelse til 

Høibemeldte Collegium, har udbedet mig samme tilbageleveret. 

Vadumtorp den 18
de

 October 1831, P.L. Birk 

 

 

Nr. 94 

 

Deres Velædelhed bedes meget undskyldt at jeg ikke allerede for længe siden har besvaret Deres 

Ærede Skrivelse af 10
de

 f. M. jeg har i den senere Tid været saa iverlig beskjæftiget med Tilende-

bringelsen af en vidtløftig Skovudskiftning i Dronninglund Sogn som jeg har havt under Arbeide i 6 

Aar, saa at jeg i den senere Tid ikke har tænkt paa stort andet end den samme, og er endelig i Dag 

bleven færdig med den. Jeg er villig til at udføre Reiersens Forretning saa hastig som det kan lade 

sig gjøre lige som og at skrive for ham de fornødne Bevillinger til Gaardens Nedlæggelse; men jeg 

er ikke istand til at gjøre nogen af Delene forinden jeg faar Udskiftnings Kortet over Meelholts 

Byes Jorder som i sidste afvigte August Maaned blev indsendt til Rentekammeret igjennem Stift-

amtet, men jeg har i Dag tilskreven Kammeret om at faa Kortet udleveret i en anden Anledning, 

hvilken Ansøgning jeg har været saa frie at lade følge herved, for om Kortet mueligen skulle være 
kommen tilbage til Stiftamtet, de da ikke behøvede ar indsendes – Saa hastig som benævnte Kort 

kommer mig til hænde, og jeg saaledes sættes istand dertil skal jeg ufortøvet lægge Haand paa 

Reiersens Forretning. 

Vadumtorp den 18
de

 October 1831, Med Høiagtelse P.L. Birk. 

 

S:T: Stiftsfuldmægtig Ostenfeldt. 
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Nr. 95 

 

Underdanigst P. M: 

Under 16
de

 April dette Aar har det høi Kongelige Rentekammer autorisret mig til at foretage et 

Magelæg imellem nogle af Knivholts Hovedgaards Jorder og nogle tilgrændsende Bønderjorder, og 

da Eieren Proprietair Rosborg ha tilmeldt mig at disse Bønderjorder fortiden ere fæsteledige saa 

giver jeg mig den underdanigst Frihed at anmode Deres Høivelbaarenhed om at udnævne en Mand 

til at overværes Taxationen paa det fæsteledige Godses Vegne, og da jeg agter at komme til 

Knivholt om et Par Dage er jeg saa dristig at bede mig Udnævnelsen sendt dertil med første Post. 

p.t. Aistrup den 24
de

 October 1831, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Ridder Graah. 
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Vadumtorp den 16
de

 Nov. 1831. 

Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 3
die

 d. M. ankom først hertil i Gaard Aftes. Det ere min Agt 

at have reist til Aagaard i Morgen eller Overmorgen for at fuldføre de mig overdragne Forretninger, 

men den i sidste Nat faldne Sne har standset mig for Øieblikket, men saa hastig som Jorden atter 

bliver bar skal jeg komme, og da selv bringe Kortet over Kollerup Sogn som Vedkommende dog nu 

ikke kan afbenytte forinden Sagen gaar bort og da skal jeg sikkert ogsaa komme Kortet i at det har 

henstaaet saalænge med de mig overdragne Forretninger ved Aagaards Gods hidrører allene derfra 

at det Høikongelige Rentekammer ikke har villet forunde mig længere Henstand med udskiftningen 

af Skovene i Dronninglund Sogn, hvorfor jeg har maattet arbeide paa Beregningen i den Anledning 

næsten den hele Sommer indtil jeg for netop 4 Uger siden efter megen anstrængelse blev endelig 

færdig med samme. – Jeg har saaledes ikke havt Leilighed til at profitere a den gode Sommer til 

Markarbeide, da Sommeren var forløben og Regntiden allerede begyndt forinden (jeg) fik begyndt 

paa Markarbeidet ved nogle Forretninger som jeg havde lovet at udføre for mere end et Aar siden 

og som jeg først nu har faaet det allervigtigste Markarbeide udført ved, for at kunne fremme 

Forretningen i løbet af Vinteren. Med Hensyn til det den mig overdragne Magelægs Forretning ved 

Aagaarde da maae jeg bede Deres Velædelhed at ville være uleiliget med at besørge en kyndig 

Mand beskikket af Amtmanden til at overvære og vedtage Taxationen for det fæsteledige Godses 

Vedkommende som skal magelægges med Hovedgaardstaxten; ligesom jeg og beder De ville være 

af den Godhed at besørge Mænd udmeldte saavel til Taxationen angaaende Magelægget som og til 

at taxere Skjørpinggaards og Sigaardsholms Jorder. 

Med sand Høiagtelse. Deres Velædelheds ærbødige P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wulff paa Bjørnsholm - Aagaards Gods angaaende. 

 

 

Nr. 97 

 

 I Anledning af deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 4
de

 d. M. hvori De affordrer mig Udskift-

nings Kortet med tilhørende Documenter over Meelholt og Hou Skove, maae jeg ærbødigst berette: 

at det er en Ivring af Sognefogden i Ulsted naar han har anmeldt at jeg skulle have modtaget de her 

omhandlede udskiftnings Documenter af Lose; Sagens rette Sammenhæng er imidlertid saaledes: 
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Under 24
de

 Sept. dette Aar har jeg modtaget en formelig Reqvisition af Lodseierne i Meelholt og 

Hou Skove om at udskifte disse Skove det allersnareste mueligt, hvilket jeg og har lovet dem; men 

da Skovene først kan opmaales forinden Udskiftning over samme kan foretages, og Grunden næste 

overalt er saa sumprig og utilgængelig at det ikke er mueligt at foretage Opmaalingen uden i den 

tørreste Sommertid, kan Udskiftningen følgelig ikke iværksættes forend til næste Sommer; men saa 

hastig som de locale Omstændigheder vil tillade det skal den blive udført og Kort og Beregning 

derefter ufortøvet vorde indsendt til det Høi Kongelige Rentekammer. 

Vadumtorp den 19
de

 November 1831, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overauditeur Herredsfoged Lange. 

 

 

Nr. 98 

 

Efter Aftale sender jeg herved Hjul og Drev samt Bøsninger til en Rensemaskine bedende at Deres 

Velædelhed efter Deres gode Løfte vill være af den Godhed at aafstøbe en Model af samme saale-

des at Budet kunne faae Hjulet med Tilbehør med tilbage igjen. Dernæst beder jeg De ville være af 

den Godhed for det første at gjøre mig 2
de

 Jernafstøbninger færdig det snarest mueligt – Ligeledes 

beder jeg De ville være af den Godhed med Overbringeren heraf, at sende mig et Sæt støbt Jern til 

en amerikansk Plov saafremt han kommer kjørende til Hjørring. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 20
de

 Nov. 1831, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Jernstøber Heidemann. 

 

 

Nr. 99 

 

Underdanigst Pro Memoria 

De ved det Høikongelige Rentekammers Skrivelse til Amtet af 22
de

 Sept. dette Aar mig tilbage-

sendte Udstykningsforretninger over Gaardene Ravnholt i Ørsøe Fjerding og Christen Ribers Enkes 

Jorder i Dorfgade Bye, alt i Dronninglund Sogn giver jeg mig den Frihed atter ger at fremsende. De 

af Revisionen bemærkede Uoverensstemmelser med Jorderne har jeg rettet efter det paa Marken 

udviiste tildeels meget ubestemte Skiel, saa at jeg haaber de nu skulle være nærmere overensstem-

mende med Matriculs Korterne, endskjønt de derved er bleven afvigende fra de originale Udskift-

nings Korter /:der af Vedkommende Eiere ansees som de meste competente Dommere i Tilfælde af 

Tvistighed eller uvished om Skjellene, i hvilke Korter paa disse Steder, befandtes aldeles ubeska-

digede. De ved Korterne skeete forandringer have imidlertid som de nye Beregninger udviser, ikke 

havt mindste Indflydelse paa Parcellernes Hartkorn. 

Paa det fælleds Jordstykke hvori Christen Ribers Enkes Huus har Deel, er et Huus som beboes af 

Aftægtsmand Christen Larsen, og som med den derved beliggende Have ansees at henhøre under 

Christen Larsen Damsigs nu Peder Jensens Sted; men efter de originale Udskiftnings Documenter, 

som jeg fortiden har ved Haanden, henhører denne Huus og Huusplads under det fælleds Jordstyk-

ke, hvoraf Christen Ribers Enkes Huus, efter nysnævnte Documenter tilkommer 55/239 

Vadumtorp den 22
de

 Nov. 1831, underdanigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 100 

 

For Fremtiden er jeg saa frie at udbede mig at mine Aviser ligesom hidindtil mine Breve maatte 

blive mig tilsendt ved Vadum Sogns Postbud, ligesom og at de Breve som maatte indløbe til min 
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Svigerfader Justitsraad Rasmussen maatte vorde udleveret til samme Postbud, da ingen af os for 

Eftertiden har noget med Løkkens Post at gjøre. 

Vadumtorp den 22
de

 Nov. 1831, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til det Kongelige Postcontor i Aalborg. 

 

 

Nr. 101 

 

Vadumtorp den 30
de

 Dec. 1831. 

Gode Her. Kyllesbeck. 

Tak for Deres meget ærede Skrivelse af 25
de

 d. M., som jeg modtog først i Dag ved min Hjemkomst 

fra Kornumgaard Saa gjerne jeg end ville opfylde Deres Ønske, med at lade Lund have Ferier indtil 

imellem den 8 og 12
te
 Januar, maae jeg dog bede Dem undskylde at jeg for denne Gang ingenlunde 

kan give mit Samtykke dertil, da det alt for meget ville skade mig i mine Forretninger, og jeg 

desuden er udsat for faae ubehagelig Erindringer fra Det kongelige Rentekammer, dersom nogle 

under Hændehavende befalede Forretninger ikke bliver expideret netop i disse Dage. – Det er Lund 

saare vel bekjendt hvor betrængt jeg ligger i Øieblikket med en Mængde ufuldførte Forretninger, 

hvilket af mange Aarsager nødvendig skal tilendebringes inden Medio Januari, og som jeg med den 

største Anstrængelse ikke er istand til eene at fuldføre til den Tid, og en anden duelig Medhjelper er 

ikke let at faae i Øieblikket. De ville derfor undskylde min indstændige Begjæring: at Lund maae 

komme til mig 1
ste

 eller i det seneste 2
den

 Januar. Det skal være mig inderlig kjært om De vil gjøre 

mig den Fornøielse enten ved samme eller ved hvilken som helst anden Leilighed at besøge mig. 

Næst at ønske Dem og gode Familie et lyksaligt tilkommende Nytaar, henlever jeg. Deres hengivne 

og forbundne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 102 

 

Fra Stifts Contoiret i Aalborg har jeg faaet at vide at Kortet over Meelholt Bye tilligemed Kortet 

over Gjettrup Hovedgaard og Eensiddernes Fælled er i afvigte Efteraar afsendt til Sognefogden i 

Ulsted, og da jeg nødvendig behøver Kortet over Meelholt Bye i Anledning af nogle mig over-

dragne Forretninger, saa ville Sognefogden sende mig det med Overbringeren heraf. – Da det i 

afvigte Sommer blev indsent til Rentekammeret var det i en Kasse som var mig tilhørende, dersom 

det er kommen tilbage i samme da beder jeg mig det ogsaa deri tilsendt. 

Vadumtorp den 30
de

 Dec. 1831, P.L. Birk. 

 

Til Sognefogden for Ulsted Sogn. 

 

 

Nr. 103 

 

Deres Velædelhed bedes Godhedsfuld at ville underrette mig om hver De mueligen kunne være at 
træffe den 6

te
, 7

de
 og 8

de
 Januar, da jeg gjerne ønskede, om det var mueligt at komme Dem i Tale en 

af de Dager enten i Meelholt eller i Dronninglund Sogn, for at faae nogle mig nødvendige Oplys-

ninger angaaende Reiersens Gods, inden jeg kan indgaae med Ansøgning om Bevillinger til Gaar-

dens Nedlæggelse da jeg ikke endnu har tilstrækkelig Kundskab om hvorvidt saadanne behøves. – 

Det er min Agt at reise til Dronninglund den 5
te
 eller 6 Januar og næste Dag til Meelholt for at 

indhente Oplysninger og derfra tilbage igjen til Dronninglund om Aftenen. 

Et lyksaligt tilkommende Nytaar ønskes Deres Velædelhed af. Vadumtorp den 30
de

 Dec. 1831, 

Deres forbundne P.L. Birk. 
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P.S. Jeg har skreven til Sognefogden i Ulsted om Kortet over Meelholt Bye, dersom det skulle være 

i Deres Velædelheds Værge beder jeg mig det behageligen tilstillet ved Overbringeren. 

 

S:T: Hr. Skoveier Lose i Meelholt. 

 

 

Nr. 104 

 

Underdanigst Pro Memoria 

I underdanig Følge det Høikongelige Rentekammers trende Skrivelser til mig af 10
de

 f. M. indberet-

tes herved: at Delingen af Gaarderne Skjerpinggaards og Siggaardholms Jorder er udført og Bereg-

ningerne over samme bliver færdig om nogle faae Dage og skal inden 8 Dage fra Dato blive afle-

veret til S:T: Hr. Major og Gods Inspektør Wodschou, men hvad derimod angaar Magelægget imel-

lem nogle af Aagaards Hovedgaards Jorder og 2
de

 fæsteledige Bøndergaard i Fjerritslev Bye, da har 

jeg kuns alene faaet Jorderne taxerede Ved Samtale med S:T: Hr. Major og Gods Inspecteur Wod-

schou forlangte han: at de af Aagaards Lyngbegroede Hedejorder som agtes Magelagte med Bøn-

derjorder af Fjerritslev Bye, skulle taxeres som Ager og Eng uagtet de endnu ikke vare opdyrkede, 

og da jeg bemærkede at saadant var stridende imod de almindelige Taxationsprinciper, efter hvilke 

Lyngbegroede Hedestrækninger som ikke i Mands Minde have været dyrkede boniteres allene efter 

deres Græsnings Værdi, og at jeg ikke troede mig competent til at afvige fra disse uden det Høie 

Collegie Samtykker endskjønt jeg vel fandt at den i nærværende Tilfælde kunde være Grund til 

saadan Fremgangsmaade for saavidt som Jorderne agtes anvendte til Skovs Opelskning og derfor 

nødvendig maae cultiveres for inden de dertil kan blive beqvemme, saa forlangte Han at jeg skulle 

lade dem taxere paa begge Maader, og at han derefter ville indstille til der Høie Collegie Decision 

hvilken af de saaledes antegnede dobbelt Taxten der skulle bruges ved Magelægget. Da det Høie 

Collegium paaskynder at Magelægget snarest mueligt kunde blive tilendebragt, og jeg ikke endnu 

har erholdt Taxationsforretningen beskreven fra Retten, saa giver jeg mig den underdanige Frihed 

herved at lade følge en af mig verificeret Afskrivt af den afholdte Taxationsforretning, hvorhos jeg 

underdanigst udbeder mig det Høie Collegii Bestemmelse for hvilken af de anførte dobbelt Taxter 

for Taxationsstykkerne af, og ah, ai, av, ap og ar der maae eller skal bruges ved Magelægget. – Den 

for ethvert af disse Bogstaver førstanførte Taxt tilkjendegiver Stykkernes værdi som græsning i 

dens nærværende Forfatning og den sidstnævnte Taxt betegner Jordernes Værdi naar det skadelige 

Vand afgraves og da anvendes til simpelt Agerbrug. – Taxationsstykkerne af ag, ah og ai, som især 

agtes anvendt til Skovs Opelskning, indeholder omtrent 140 Tdl. – Under taxationen har jeg opda-

get at Kortes Grændser ere ubestemte og uefterrettelige, i særdeleshed i den østre Deel, som Mage-

lægget angaar, jeg ønsker derfor at det Høi Kongelige Rentekammer ville behage at meddele mig til 

Brug ved Magelægget en Copie af Matriculerings Kortet over Aagaards Hovedgaards Jorder.  

Udskiftningen af Holmgaard Byes Jorder under Aagaards Gods har jeg ikke endnu funden Leilig-

hed til at iværksætte, men jeg har i Dag tilskreven Forvalter Wulff om at besørge Mænd udmeldte 

til at taxere dens Jorder og saasnart som Aarstiden atter tillader det skal Udskiftningen blive udført. 

Ligeledes skal det mig overdragne Magelæg imellem Gaard Fæster Jens Christensen i Engelstrup 

under Biørnsholm Gods og Selveier Poul Jensen sammesteds blive udført saasnart som Aarstiden 

tillader det. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 3
die

 Januar 1832, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 105 
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Deres Velædelhed ombedes behageligen at ville besørge Mænd udmeldte fra Rette til at taxere 

Holmgaard Byes Jorder under Bjørnsholms Gods, ligesom og til at taxere de af Gaardfæster Jens 

Christensens og Selveier Poul Jensens Jorder i Engelstrup som agtes magelagte, da jeg agter at 

udføre disse Forretninger saasnart Aarstiden atter tillader det. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 3
die

 Januar 1832, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wulff. 

 

 

Nr. 106 

 

Regning 

over mit Tilgodehavende for at inddele i Parceller Gaardene Skjerpinggaards og Siggaards Jorder 

under Aagaards Gods; foretaget i underdanig Følge det Høikongelige Rentekammers Ordre af 12
te
 

Marts 1831. – Til at taxere Jorderne samt inddele og afsætte Parcellerne paa Marken er tildels 

formedelst det ustadige Veir, forbrugt 10 Dage paa Reiser til og fra Stedet 2 Dage, og til at fuldføre 

Beregningerne samt at copiere Korterne er brugt 8 Dage i mit eget Hjem, i alt 20 Dage á 3 rbd. Sølv 

daglig er   60 rbd. Sølv 

Befordring til og fra Stedet 12 Miile á 4 mk. 8 sk. Sølv pr. Miil er                     9 (rbd. Sølv) 

    Tilsammen                     69 rbd. Sølv.  

Vadumtorp pr. Aalborg den 8
de

 Januar 1832, P.L. Birk Landinspecteur. 

 

 

Nr. 107 

 

Høitærede Hr. Over Krigscommissair 

Min Svigerfader og jeg har foresat os at gjøre en lille lystreise sønden Fjorden i næste Uge, og vi 

agter at indtreffe paa Clarupgaard Onsdag eller Torsdag Aften. Vi reise Dagen forud herfra til 

Bakgaarden. 

Med sand Høiagtelse og Hengivenhed. Deres ærbødige P.L. Birk. 

 

 

Nr. 108 

 

Efter Løfte tilstilles Deres Velædelhed herved Copie af Korterne over Siggaardsholms og Skjer-

pinggaards Parceller til behagelig Afbenyttelse for at finde Parcellerne paa Marken. Under 12
te
 

denne Maaned har jeg til S:T: Hr. Major Wodskou afleveret Hartkorns Beregningerne med 

tilhørende Korter over disse Gaardes Jorder tilligemed min Regning for samme stor 69 rbd. Sølv, 

hvilken sidste Hr. Majoren lovede mig snarest mueligt at anvise til Ubetaling af Bjørnsholms 

Jordebogs Kasse, og da jeg, fortiden har saare knap Tid paa Penge, saa beder jeg Deres Velædelhed 

ville være af den Godhed at udbetale mig min Regning det snarest det kunne skee. 

Vadumtorp den 15
de

 Januar 1832, Med sand Høiagtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 
P.S. Jeg har skrevet til Majoren: at Deres Velædelhed have lovet at tilveiebringe Amtstuens Attest 

over Hartkornet for Skjerpingegaard og Siggaardsholm, ligesom og Taxationsforretningen heri 

Rettes 

 

S:T: Hr. Forvalter Wulff. 

 

 

Nr. 109 
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Hoslagt tilstilles Deres Velædelhed udstykningsforretningerne over Deres Gaard i Østerhalne fuld 

færdig fra min Haand, og da min Penge Kasse for Øieblikket uheldigvis er næsten tom, saa ønsker 

jeg meget det maatte convennere Dem at sende mig mit Tilgodekommende for denne Forretning 30 

rbd. Sedler med Overbringeren heraf, hvis Qvittering derfor validerer. 

Vadumtorp den 15
de

 Januar 1832, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Lund. 
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Underdanigst Pro Memoria 

i skyldigst Svar paa Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 22
de

 f. M. /: som ankom hertil i min 

Fraværelse paa en Reise og derfor saa seent vorder besvaret :/ giver jeg mig den underdanige Frihed 

at melde: at de omskrevne Parceller af Bjørnkjers og Svenbjerggaards Jorder i Biersted Sogn har vel 

tilforn tilhørt mig, men tilhører fortiden Cancelliraad Bye og Herredsskriver Toft i Thisted, til hvem 

jeg allerede for nogle Aar siden har afhændet dem.  – Hvad der næst angaar den ommeldte Skatte 

Restance for benævnte Parceller for 1
st
 Halvaar 1831, da paastaaer min Svigerfader Justitsraad 

Rasmussen at have betalt dem for Cancelliraad Toft og at han har foreviist Sognefogden Amtstuens 

Qvittering for samme, hvilket han har dennes skriftlige Tilstaaelse for, hvori Sognefogden har 

tilbudet til enhver Tid at bevidne sit udsagn; men uheldigviis har min Svigerfader forlagt 

Qvitteringen og kan ikke finde den fortiden. 

Vadumtorp den 17
de

 Januar 1832, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherred Stiftamtmand v. Castenskjold, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 111 

 

Gode Hr. Thestrup 

Herved følger Rensemaskinen som jeg haaber De skulle blive tilfreds med. – Karlen som følger 

med har under mit Opsyn gjort Maskinen og kan i enhver Henseende gjøre Dem opmærksom paa 

hvad der er at iagttage ved Brugen af den. 

Prisen paa Maskinen er, som De vel erindrer  36 rbd. 

Paa Hvidstedgaards udstykning kom jeg tilgode  10 rbd. 

                er 46 rbd. 

Fragaar for Johans Kost og Logie efter akkord 15 mk. maanedlig  30 rbd. 

                            Altsaa mig tilgode 16 rbd.  

som jeg gjerne ønskede mig tilstillet ved Overbringeren heraf, som derfor paa mine Vegne qvitteres. 

Venskabeligst P.L. Birk. 

 

 
Nr. 112 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Fra det Høikongelige Rentekammer har jeg først tilstillet den under 3
die

 Juni f. Aar forlangte Copie 

af Matriculerings Kortet over Wisborghusets Jorder i Vive Sogn og da jeg i Henhold til Deres Høi-

velbaarenheds ærede Skrivelse til mig af 29 April f. A. agter at foretage Taxationen over Eiendom-

men tidlig i tilstundende Foraar, saa ønsker jeg at Mænd til at taxere Eiendommen maatte vorde 

udnævnt fra Retten og Udmeldelsen mig tilstillet det første mueligt. 
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Vadumtorp den 30
de

 Januar 1832, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Her. Kammerherre Stiftamtmand v. Castenskjold, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 113 

 

For at udstykke Parcellen N
o
 7 af Bratskous Hovedgaards Jorder i Moukjær tilhørende Frue 

Consulinden Rasch til Oxholm og Proprietair Skibsted til Bratskou bliver mit Tilgodekommende 40 

rbd. Sedler som jeg beder mig behageligen tilstillet det snarest mueligt. 

Vadumtorp den 29
de

 Januar 1832, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 114 

 

Gode Hr. Skibsted 

I medfølgende Kasse sendes Dem den forlangte Udstyknings Forretning over den Dem og Frue 

Rasck tilhørende Parcel N
o
 7 i Moukjer, fuld færdig til Indsendelse alleene med undtagelse af Deres 

Ansøgning som skal følge med og som skal skrives paa stemplet Papir. – Tørveparcellerne skal jeg 

afsætte paa Engene til Foraaret naar det bliver saa mildt at man kan taale at gaae med fugtige Fød-

der. Jeg har gjort Tørveparcellerne lige brede omendskjønt de derved ere blevne, formedelst Aabug-

terne, lidet forskjellige i Størrelse, fordi jeg troede at Skiellene de altid lettere kunne findes igjen om 

nogle af dem skulle blive borte. Da jeg har yderst lang Tid paa Penge i Øieblikket beder jeg Da und-

skylde at jeg er saa frie at sende Dem min Regning  med Anmodning om at De ville være af den 

Godhed at sende mig sammes Beløb med Overbringeren heraf, men da han ikke kan skrive har jeg 

forsynet ham med en qvitteret Regning som han forbytter med den her i indlagte saafremt han 

treffer Dem hjemme og De er saa god at opfylde min Begjæring. 

Vadumtorp den 29
de

 Januar 1832. Med agtelse og Hengivenhed, forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Skibsted til Bratskou. 

 

 

Nr. 115 

 

Da jeg har bragt i Erfaring at Sognefogden har indberettet til Hr. Overauditeuren: at den ifølge 

Amtets Resolution af 7
de

 April forige Aar befalede Oprensning af et Vandaflednings Grøvt i 

Skjellet imellem Vesterhalne og Østerhalne Byes Eiendomme ud til Liimfjorden skulle være 

fuldført, og jeg ifølge Begjæring af Klagerne Christen Rasmussen og Peder Christensen har taget 

bemeldte Grøvt i Øiesyn og befunden at Opmaalings Arbeidet er saa slet udført at Vandløbet 

aldeles ikke kan opfylde sin Bestemmelse saaledes som det er, hvilket Erfaring bekræftes da Vandet 

som skal afledes staar endnu som en Søe ved nordre Ende af afledningsgrøvten. Thi der hvor 

Grunden er høiest og Vandløbet følgelig burde være dybest har jeg eftermaalte det paa flere Steder 

og funden det at være ikkuns 2 Alen bredt og ¾ Alen dybt under Overfladen af den naturlige Grund 
ved Siderne af Grøvten, og hvor det for at opfylde sin Bestemmelse burde være ikke mindre end 3 

½ bred og 2 Alen dybt i lodret Maal, regnet fra Grundens naturlige Overflade og ikke efter de ved 

Opkastningen forhøiede Brinken - paa andre Steder befandtes Grøvten vel at være noget bredere og 

dybere dog ikke over 3 Alen bred og i det høieste 1 Alen dyb, og Oprensnings Arbeidet kan 

saaledes ei en Gang skjønnes at være halvgjort end sige fuldført, saa er det paa Grund af disse 

Omstændigheder at jeg herved giver mig den ærbødig Frihed paa benævnte Klagerens Vegne og 

efter deres Begjæring at bede om Hr. Overauditeurens gunstige Bistand til at faae denne rigtige 

Vandaflednings Grøvt oprenset paa en fuldkommen Maade.  
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Vadumtorp den 31 Januar 1832, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overauditeur og Herredsfoged Lange. 

 

 

Nr. 116 

 

Ærbødigst Pro Memoria 

Ifølge Hr. Majorens ærede Skrivelse af i Gaars Dato skal jeg give mig den ærbødige Frihed at kom-

me til Dem paa førstkommende Fredag Formiddag og da at medbringe Aagaards og Fjerritslev 

Korter og maae jeg bede undskylde at jeg ikke kan sende Aagaards Kort i Dag da jeg tilfældigviis 

ikke har en passende Kasse ved Haanden som Karlen kan føre det i, og uden Kasse tør jeg ikke 

sende det. 

Vadumtorp den 1
st
 Februar 1832, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Major og Gods Inspecteur Wodschou. 
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Vadumtorp den 31
de

 Januar 1832. 

S:T: Hr. Proprietair Westerbye 

Deres Velædelhed bedes undskylde at jeg er saa fri at uleilige Dem med at modtage indlagte 4 

Forretninger, og ved forefaldende Leilighed at underrette Vedkommende om, at de kan afhente 

dem. Forretningerne ere følgende: 

a) En Magelægsforretning for Jens Frost og Jesper Jespersen i Vidstrup. 

b) En Udstykningsforretning for Anders Pedersen Krogs Enke eller hendes Søn Peder Andersen 

Krog i Hundelev. 

NB Ved denne Forretning er at bemærke, at der medfølger en særskilt Hartkorns Beregning med 

tilhørende Kort angaaende den nordre Deel af Hedelodden som Eieren agter at bortfæste; det ere 

hans Forlangende at den skulle, om mueligt, have været frasat som en Parcel til Afhændelse, men 

den kan ikke undværes naar Hovedparcellen skal have den befalede Størrelse – Disse særskilte 

Documenter vedkommer ikke udstykningsforretningen og skal ikke indsendes med denne. 

c) En Udstykningsforretning over at, Andreas Larsen Dam paa Seilstrup Mark tilhørende Huus i 

Hundelev. 

Med denne Forretning følger ogsaa en særskilt Hartkornsberegning med tilhørende Kort over 

Parcellen N
o
 1 af bemeldte Huse Jord som er solgt til Lars Hansen og Lars Pedersen hvilken 

Beregning viser hvad Deel enhver af dem tilkomme af Parcellens Hartkorn, men der kan ikke 

ventes Bevilling til disse Parcellers lovlige Adskillelse; derfor maa Kjøberen enten nøies med et 

Interessentskabs Skjøde eller den ene tage Skjøde paa det Hele og meddele den anden Arve Fæste 

eller Forpagtnings Contract paa hans Part. – alt under den Forudsætning at den egentlige udstykning 

som angaar Adskillelsen af Parcellen N
o
 2 kan blive approberet; thi i andet Fald maae de begge 

nøies med Arvefæste eller Forpagtnings Contract. 

d) En udstyknings Forretning over Yngvar Olesens Gaards Jorder i Jonstrup i Saltum Sogn. 

Portoen for disse Forretninger beder jeg De godhedsfuld ville behage at affordre Vedkommende 

Eiere naar de afhenter deres Forretninger. – tag mig ikke ilde op at jeg gjør Dem saa megen 

uleilighed.  

 

NB: Steffen Larsen Møllers Forretning i Holte i Serritslev Sogn kan blive færdig om et Par Dage, 

men jeg har i Dag maattet lade en Expresse gaae til ham for at indhente nogle endnu behøvende 

Oplysninger; thi ellers havde jeg sendt Forretningen med de øvrige. 

Med Agtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 
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Gjør mig den Tjeneste med Overbringeren heraf ved et Par Ord at meddele mig sikker Besvarelse af 

følgende Spørgsmaal som kan tegnes her paa samme Brev, ved ethvert Spørgsmaal især. 

 

1) Er Lars Christian Andersen virkelig Eier af de Agre som grændser umiddelbar til vestre Ende af 

Stephan Møllers udlod som han har kjøbt og boer han virkelig paa de samme Agre? 

2) Steffen Møllers søndre Hedelod, som ligger vesten for Ole Nielsens Gaard hører den med den 

Parcel som Lars Christian Andersen har kjøbt eller skal den forblive ved Hovedparcellen? 

3) Hvem tilhører den Lod som grændser til ved vestre Side af Gaardens nordre Toftelod? 

4) Er det den samme Mand der grændser til ved vestre Side af Gaardens søndre Toftager, norden for 

Gaarden og hvad hedder han? 

5) For nordre Ende af bemeldte nordre Tofteagrer grændser to Mænds Lodder til, hvad hedder den 

Mand hvis Lod grændser til norden for det nordvestlige Hjørne? og hvad hedder den der grændser 

til norden for det nordøstlige Hjørne af bemeldte nordre Tofteager? 

 

Disse Spørgsmaals rigtige Besvarelse beder jeg herpaa tegnet ved ethvert N
o
 især, hvorfor jeg har 

ldet være den dertil fornødne Plads. – Forretningen bliver færdig 2 Dage efter at jeg har modtaget 

disse Spørgsmaales Besvarelse og vil da blive sendt med næste Post til Hr. Procurator Westerby i 

Hjørring, hvorom jeg beder Stephen underrettet. 

Vadumtorp den 1
st
 Februar 1832, skyldigst P.L. Birk. 

 

Til Sognefoged Christen Nielsen i Calum. 

 

 

Nr. 119 

 

Underdanigst Pro Memoria 

I October 1830 er Udskiftnings Kortet over Wrensted Bye i Hjørring Amt bleven indsendt til den 

Kongelige overordnede Tiende Commission i Kjøbenhavn og er ikke siden kommen tilbage, og da 

jeg er bleven reqvireret til det snarest mueligt at foretage en Forretning i Wrensted Bye hvortil 

Kortet nødvendig behøves, saa giver jeg mig den underdanige Frihed at bede at Deres Høivelbaa-

renhed ville vise mig den Bevaagenhed saafremt mueligt at foranstalte mig benævnte Kort udlaandt 

for en kort Tid da det snart skal vorde tilbageleveret i det Tilfælde at den Kongelige overordnede 

Tiende Commissions ikke endnu skulle have det afbenyttet; thi i andet Fald ønsker Største Lodseier 

at faae det udleveret naar jeg har afbenyttet det. 

Vadumtorp den 6
te
 Februar 1832, Underdanigst B. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah. 

 

 
Nr. 120 

 

Hjørring Amt, Østerhan Herred, Broust Sogn, Sønder Øxe Bye, den 31 Decemb. 1831. 

 

Christen Simonsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Tilladelse (til) at tilskjøde sin 

Søn den Halv Gaardspart som han eier under samlet Skjøde med den Gaard som han beboer og som 

han selv agter at beholde. 
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Til Rentekammeret 

Aar 1783 den 20
de

 Juli fik jeg en Gaard i Fæste paa Oxholm Gods i Sønder Øxe Bye, Broust Sogn, 

Østerhan Herred, Hjørring Amt, af Hartkorn 3 Td. 3 Skp. 3 Fr. 1 1/10 alb. som ved udskiftningen 

blev forandret til 3 Td. 3 Skp. 3 Fr. og 15 Aar derefter nemlig i Aaret 1798 fik jeg endvidere Fæste 

paa en Halv Gaard til i Fælledskab med Jens Skabak /: og efter hans Død fik Christen Jensen 

Skolemester Fæste paa den Halve Deel som Jens Skabak havde:/ hvilken Gaard ligeledes efter 

Udskiftningen stod for Hartkorn 3 Td. 3 Skp. 3 Fr. og altsaa min Halvpart for 1 Td. 5 Skp. 3 Fr. 1½ 

alb. – Disse 1½ Gaards Jorder, som saaledes oprindelig ere 2
de

 forskjellige Eiendomme /: hvilket 

medfølgende 2
de

 Fæstebreve bevidner :/, og som ingensteds grændser umiddelbar til hinanden, har 

jeg tilkjøbt mig ved lovligt Skjøde af 22
de

 Juni 1821, som er læst i Retten næste Dag. Den halve 

Gaardspart som jeg saaledes eier i Fælledsskab med Christen Jensen Skolemester som staar for 

Hartkorn 1 Td. 5 Skp. 3 Fr. 1½ alb. har jeg solgt til min Søn Jens Christensen, som har bebygget 

den for en 5 á 6 Aar siden og beboer den, men da jeg eier begge Gaarde efter eet Skjøde og Hart-

kornet i Amtstuen er bleven anført under Eet, saa kan jeg nu ikke meddele min Søn lovligt Skjøde 

paa den ham solgte halve Gaardspart uden det Høikongelige Rentekammers særdeles Tilladelse, 

hvorfor jeg herved underdanigst ansøger om at saadan Tilladelse paa Grund af de anførte Omstæn-

digheder naadigst maatte forundes mig. Mit Skjøde hvorefter jeg eier de her ommeldte 2
de

 Gaardes 

Jorder med sammenlagt Hartkorn 5 Td. 1 Skp. 2 Fr. 1½ alb. følger hoslagt. Underdanigst Christen 

Simonsen. 

Conciperet af P.L. Birk, Landinspecteur. 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Hoslagte Ansøgning fra Christen Simonsen i Broust beder jeg underdanigst at Deres 

Høivelbaarenhed gunstigst ville anbefale. 

Vadumtorp den 8
de

 Februar 1832, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 121 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Paa grund af hosfølgende Reqvisition fra Proprietair Rosborg til Knivholt angaaende Udskiftningen 

af Flade Byes Fælled, giver jeg mig den underdanige Frihed at anmode Deres Høivelbaarenhed om 

gunstbehageligen at foranstalte det forlangte Landvæsenscommissions Møde, en Gang i tilstun-

dende Mai Maaned /: tidligere kan jeg formedelst andre Embedsforretninger ikke begynde paa 

Forretningen :/ men jeg ønsker at maatte vorde underrettet om Mødets Bestemmelse saalænge forud 

som mueligt. 

Vadumtorp den 20
de

 Marts 1832, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 122 

 

Underdanigst Promemoria 

For 31 á 32 Aar siden da Vadum Sogns Jorder bleve udskiftet af Fælledsskabet er der bleven udlagt 

en Vei langs med Skjellet imellem Torpet og Østerhalne Byers Jorder, hvoraf den Halve Brede, 

efter Kortets Udvisende er bleven udlagt pa hver Side af Skjellet imellem de nævnte Byer, hvilken 

Vei efter sin Bestemmelse skulle afbenyttes til disse Byers Fælledslodder, men formedelst den 

Mængde Vand der næsten bestandig har staaet i det saakaldte Eskjer, hvorover denne Vei for en 

Deel skal gaae, har det hidindtil været vanskeligt at gjøre den i farbar Stand, førend nu, da gl. Aaen 
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ved Deres Høivelbaarenheds Foranstaltning er bleven oprenset, og det skadelige Vand er afledt; 

Imidlertid er det alene Torpets Huusmænd der for Øieblikket tragter efter og trænger haart til at faae 

den istandsat og da det endog er den vanskeligste Deel af Veien disse have at befare, nemlig over 

det saakaldte Eskjer saa er det for besværligt for dem at istandsætte den mere, og skjønt Bymæn-

dene ifølge Forordningen af 23 April 1781 § 9, skal være hinanden behjelpelig i at sætte de nye Vei 

i forsvarlig Stand, saa er denne Forpligtelse dog ikke endnu bleven opfyldt, fordi Vedkommende 

ikke hidindtil have bekymret sig om Veien, men kjørt over de raae Jorder hvor de have funden for 

godt, og Eierne af disse have og tiet dertil saalænge Jorderne henlaae i deres raae forfatning; men nu 

da det skadelige Vand er afledt og Eierne af de raae Jorder begynder at opdyrke disse, kan den frie 

Kjørsel uden for den udlagte Vei ikke finde Sted saaledes som hidindtil; og det er derfor paa Tor-

pets Huusmænds Vegne og efter deres Forlangende, saavelsom og paa egne Vegne, for at blive den 

frie Kjørsel over mine raae Jorder som jeg agter at opdyrke, at jeg herved underdanigst beder: at 

Deres Høivelbaarenhed gunstigst ville i overensstemmelse med Forordningen af 23
de

 April 1781 § 

9, paalægge samtlige Beboere af Torpet og Østerhalne Byer inden en vis Tid i tilstundende Foraar 

at sætte den nye Vei i forsvarlig Stand over det saakaldte Eskjer, fra det sydligest af Skjellet imel-

lem disse Byers Eiendomme indtil det nordligste af Torpets Huusmænds Fælledlodder. 

Fremdeles er det min Agt, det snarest mueligt, at faa min Eiendom paa lovlig Maade indhegnet; 

men da det er en Grundsætning i den bestaaende Lovgivning at ingen Lodseier skal være pligtig at 

hegne mere end den halve Strækning omkring sin Lod, og i Følge Forordningen af 29
de

 October 

1794 § 13, det Halve Hegn imod Stræderne /: de indkastede Kjøreveie :/ skal opføres og vedlige-

holdes af det hele Eierlaug, saa giver jeg mig fremdeles den underdanige Frihed at bede, at Deres 

Høivelbaarenhed ville vise mig den Bevaagenhed i overensstemmelse med Forordningen af 23 

April 1781 § 14, at paalægge samtlige Jordbrugere af Torpets Byes Eierlaug at dele Hegnet med 

mig forsaavidt som min Jord grændser til forommeldte Vei i Eskjer, og i Forening med mig at 

opføre og vedligeholde den halve Deel af Hegnet, imod at jeg maa opføre og vedligeholde de anden 

halve Deel af den Strækning i hvilken min Eiendom grændser samme med den ommeldte Vei. – Paa 

det nævnte Sted vil en Flækgrøvt 3½ alen bred og 2 alen dyb baade være istand til at hegne og 

tillige være gavnlig for Veien. 

Vadumtorp den 10
de

 Februar 1832, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Castenskjold, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 123 

 

Gode Hr. Ring. 

Rygtet har fortalt mig, at De skulle have anskaffet Dem en Tærskemaskine i denne Vinter og at den 

ikke skulle have kostet mere end 80 rbdl. og skal være bleven ført fra Aalborg til Nørre Elkjær paa 

2
de

 Vogne. – Er det sandt at De har faaet en saadan Maskine? tør jeg da ikke være saa frie at bede 

Dem ved et Par Ord at underrette mig om hvorledes den er beskaffen og hvorledes De finder Dem 

fornøiet med den. – Jeg har for et Aars Tid siden begyndt at samle mig nogle Materialer til en 

Tærskemaskine i den Tanke at faa mig en forfærdiget om mueligt inden næste Vinter, men jeg har 

aldrig seet nogen virkelig Maskine af det Slags saa mit hele kjendskab til dem bestaar alleene i den 

Kundskab jeg har erhvervet mig af ufuldstændige Tegninger og meget for kort fattede Beskrivelser, 

saa at jeg sikkert er saa frie ved første Leilighed at gjeste Dem med et Besøg naar jeg faar at vide at 

det er sandt at De har faaet Dem en Tærskemaskine.  

Med sand Agtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Ring til Nørre Elkjer. 

 

 

Nr. 124 
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Skjønt hans Brev til mig af 12
te
 denne Maaned er affattet i en saadan Tone at det ikke fortjente 

noget Svar, vil jeg dog efter hans Forlangende meddele ham disse Linier som han kan gjøre hvad 

Brug af han lyster. – Jeg har ved et mundtlig Sendebud underrettet ham om det samme som jeg her 

vil gjentage skriftlig: at Udstykningsforretningen over hans Gaards Jorder er fuld færdig fra min 

Haand afsendt, Ifølge med den Deel andre Udstykningsforretninger, til Hr. Procurator Westerbye i 

Hjørring, hvor den kan modtages, imod at betale hvad den har kostet i Porto fra Aalborg til Hjør-

ring, og naar Taxationsforretningen vedlægges da er den færdig til at indleveres paa Amtscontoret. 

– Hans Brev til mig indeholder egentlig kuns noget utidig Vrøvl fremsat i en fornærmende Tone; thi 

naar han ved /:som hans Brev jo tilkjendegiver:/ at han skal betale Portoen for Documenterne Ind-

sendelse til Rentekammeret, da maae han og vide: at Veien herfra til Hjørring er en Deel af den Vei 

som Documenterne skal passere førend de kommer til Rentekammeret, og at de ligesaalidet kan 

passere portofrie paa denne Deel af Veien som paa den øvrige Deel af Veien – Heraf følger: at 

saalænge som Postgangene for Documenternes Forsendelse fra Aalborg til Hjørring ikke bliver 

betalt til Hr. Procurator Westerbye som har udlagt samme, bliver Documenterne liggende, og det 

maae staae til Yngvar Olesens oget Behov at lade sine Documenter henligge saalænge som han selv 

finder for godt.  

Vadumtorp den 15
de

 Februar 1832, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 125 

 

I det jeg herved tilbagesender min indgivne allerunderdanigste Ansøgning med Bilage, en Bevilling 

til at nedlægge en, Cancelliraad Reiersen tilhørende Gaard, i Meelholt giver jeg mig den underda-

nige Frihed, paa Grund af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 13
de

 denne Maaned at med-

dele følgende Yderligere Oplysninger denne Sag betreffende: 

Efter de paa Stedet indhentede Oplysninger bruges Parcellerne af forhenværende Fæster Peder 

Duuns Gaard i Meelholt saaledes: 

Parcellen N
o
 1 med Hartkorn 3 Skp. 1 Fr. er bebyggede og bruges af  

Eieren Christen Jensen Buus 

(Parcellen) 2 & 3 (med Hartkorn) 2 Skp. ½ alb. eies og bruges af Just Jensen og  

har været bebygget og beboet af Eieren siden 1818  

(Parcellen) 4 & 5 (med Hartkorn) 2 Skp. ¼ alb. eies og bruges af Poul Hansen under et  

    forhen jordløs Huus i Meelholt Bye som han 

    eier og beboer. 

(Parcellen) 6 (med Hartkorn) 3 Fr. ¾ alb. forhen solgt til Hermann Pedersen, eies og  

    bruges nu af Selveier Gaardmand Hans  

    Christian Sørensen i Forening med hans 

    Gaards Jorder, som Parcellen grændser 

    umiddelbar til med nordre Side og østre ende. 

(Parcellen) 7 (med Hartkorn) 1 Skp. 2 Fr. forhen Keller, eies nu af Lose – er bebygget  

    og bruges til et Skovfogedhuus. 

(Parcellen) 8 (med Hartkorn) 1 Skp. 1 Fr. 2½ alb. eies og bruges af Selveier Gaardmand Lars 

    Larsen i Sønderkiær i Forening med hans 

Gaards Jorder som grændser vel ikke 

umiddelbar til Parcellen men er der kuns 

omtrent 200 Alen fraliggende – Parcellens 

Afstand fra hans Gaards Bygninger er under 

1000 Alen. 

(Parcellen) 9 (med Hartkorn) 3 Fr. 2 alb. forhen Lars Larsen i Sønderkjer, eies og bru- 

    ges nu af Jens Sørensen som har bebygget og 

    beboer Parcellen. 
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Hvad det angaar  at den medfølgende Taxationsforretning ikke er afhjemlet i Retten, da love begge 

de Mænd endnu som have udført den saa at den endnu kunne vorde afhjemlet, om det tillades og 

ansees fornødent. Kunne Udstykningen vorde approberet efter den medfølgende Beregning da var 

det meget mit Ønske, i andet Fald maae jeg indskrænke Ansøgningen derfor at den alene angaar  

Bevilling til Gaardens Nedlæggelse og Eiendommens Udparcellering i de Parceller som det 

medfølgende Kort viser. 

Vadumtorp den 20
de

 Februar 1832, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Castenskjold, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 126 

 

Gode Hr. Kammerraad 

Koldfeberen forlod min Datter nøiagtig til den Tid De havde forudsagt, og hun befandt sig gandske 

vel i 12 Dage efter at den havde rystet hende sidste Gang, men den 13
de

 Dag, som var i Søndags, 

blev hun noget upasselig om Eftermiddagen. I Mandags Eftermiddag noget tidligere blev hun 

ligeledes upasselig og det i noget høiere Grad. I Gaar ved Middagstid fik hun en formelig Feber 

paroxysme med Kulde Rystelser, og derefter paa følgende Hede og i Dag ved samme Tid indfandt 

Feberen sig igjen paa samme Maade, men med endnu stærkere Rystelse og paafølgende Hede 

ligesom i Gaar. I det jeg udbeder mig Hr. Kammerraadens Hjelp for Hende er jeg tillige saa frie at 

bede mig underrettet om hvor længe hun behøver at holde stræng Diæt efter at Feberen har forladt 

hende; thi da hun sidst havde befunden sig vel i en halv Snes Dage, lod jeg hende atter begynde at 

nyde lidet Kjød og Mælkmad som tilforn, men maaske det var for tidligt? Hun er som Hr. Kammer-

raaden maaske erindrer, 11 Aar om det var Andendags Feber hun havde første gang. Hun har ikke 

manglet god naturlig Aabning en Gang hver Dag. 

Vadumtorp den 22
de

 Februar 1832, Med sand Agtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Riiber. 
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Underdanigst Pro Memoria 

De ved det Høikongelige Rentekammers Skrivelse af 29
de

 October og 5
te
 November 1831, mig 

overdragne tvende Undersøgelsesforretninger angaaende Hoverien til Clarupgaard giver jeg mig 

den underdanige Frihed herved at fremsende, hvorhos tillige følger den mig tilstillede 

Fæstecontract. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 22
de

 Februar 1832, underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 
Nr. 128 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Efter S:T: Her. Overauditeur og Herredsfoged Langes Ordre grundet paa Deres Høivelbaarenheds 

Resolution af 7
de

 April forige Aar er vi undertegnede Beboere nemlig Christen Murmester og 

Anders Sørensens Enke af Vesterhalne og Lars Pedersens Enke, Thomas Larsens Lagergaard, 

Anders Danielsen og Christen Sørensen Refsgaard af Østerhalne Byes Eierlaug, hvis Jorder 

grændser til Skjellet imellem Øster- og Vesterhalne Byers Enge, bleven paalagte ufortøvet at 
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oprense den i bemeldte Byskjel værende Grøvt til skadeligt Vands Afledning; men da bemeldte 

Vandgrøvt oprindelig er kastet efter mindelig Overenskomst af samtlige Beboere i Øster- og 

Vesterhalne Byer først som Skjel imellem Byerne for hen imod 30 Aar siden men som først for 12 á 

13 Aar siden blev fuldført og opkastet som Vandløb ligeledes af samtlige Beboere fra begge Byer, 

hvilke og flere Gange siden den Tid hav været enig i at oprense den, saa formeener vi i Medhold af 

Forordningen af 28
de

 Juni 1790 § 3, at da det lovligen kan bevises at denne Vandgrøvt virkeligen 

oprindelig er bleven til efter en mindelig Overenskomst imellem samtlige Beboere af Øster- og 

Vesterhalne Byer, hvilket skiønt intet Document derom er oprettet ja er klart deraf at de bevisligen 

have været mange om at grave den, ei blot de første Gang da den blev giort af nye men endog i at 

opgrave den 2 á 3 Gange siden den Tid; ja selv endog efter at der ifølge Deres Høivelbaarenheds 

Resolution var givet Ordre til dens Oprensning i sidste Sommer haver de næsten alle deltaget i dens 

Oprensning, skjønt Arbeidet dog langtfra ikke blev udført som det burde have været for at svare til 

sin Bestemmelse; at det da ogsaa paa Grund af det nævnte Lovsted skulle kunne paalægges samtlige 

Beboere af begge Byer baade nu og i Fremtiden at oprense og vedligeholde den i forsvarlig Stand. 

Jeg Christen Murmester har en noget smal Lod, der kuns er 55 Alen bred og som grændser sammen 

med Grøvten i en Strækning af omtrent 1400 Alen /: som er den halve Deel af Grøvtens hele Læng-

de :/ og formeener at burde fritages for Grøvtens Vedligeholdelse for min Lod paa Grund af at 

Grøvten og den oplastede Fyld borttages meget over 1/10 Deel af min Lod. – Jeg Thomas Larsen 

formeener ogsaa at burde fritages for Grøvters Vedligeholdelse for min Lod paa Grund af at der er 

udlagt en Vei langs med Grøvten, imellem denne og min Lod, saa at min Lod ikke grændser umid-

delbar til Grøvten; men der er ingen af os der vægrer sig ved at modtage til Oprensning og Vedlige-

holdelse en passende Deel lige med de øvrige Beboere af begge Byer, enten efter Hartkorn eller 

hvilken anden passende Maalestok der maatte paabydes. – Paa Grund af de anførte Omstændig-

heder ansøge vi underdanigst om at Deres Høivelbaarenhed naadigst ville paalægge samtlige 

Beboere af Øster- og Vesterhalne Byer at oprense det ommeldte Vandløb, og at vi, som have de 

paagrændsende Lodder, maatte forskaanes for videre Deeltagelse end hvad der kunne tilkomme os i 

passende Forhold med de Øvrige. 

Øster- og Vesterhalne den 28
de

 Februar 1832. (underskrifter) N.N 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Castenskjold, Ridder ad Dannebrog. 

 

 

Nr. 129 

 

Høitærede Hr. Forvalter. 

Hoslagt har jeg den Fornøielse at tilstille Dem Documenterne til Proprietair Steenilds Forretning, 

saaledes som de sal indsendes til Amtet. – Der mangler alene Taxationsforretningen fra Retten og 

Hr. Steenilds Ansøgning om Approbation paa Udstykningen. – Ansøgningen, som skal være yderst 

simpel, kan om det ønskes skrives efter vedfølgende Consept. Jeg har ikke endnu været istand til at 

finde Magister Kuhns Brudtale endskjønt jeg har gjort mig nogen Umage for at søge den op; men 

saa snart jeg kan være saa heldig at finde den da skal De gandske vist faa den. 

Vadumtorp den 6
te
 Marts 1832. Med Agtelse og Venskab, Deres forbundne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Fischer paa Woergaard. 

 

 

Nr. 130 

 

Ærbødigst Pro Memoria 

Deres Velbaarenhed ombedes gunstbehageligen at ville ved Overbringeren heraf lade mig vide om 

det maatte være Dem beleiligt førstkommende Løverdag, at meddele mig de fornødne Oplysninger 

angaaende den attraaede Forandring i Hovmarkernes Inddeling m.v. ve: Aagaard, som det Konge-
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lige Rentekammer ved Skrivelse af 25
de

 f. M. har anmodet mig om at undersøge og bestemme efter 

nærmere Overlæg med Deres Velbaarenhed, da jeg i saa Fald til den Tid vil give mig den ærbødige 

Frihed at komme til Dem. Korterne skal jeg medbringe men Hoverie Forretningerne som ogsaa 

nødvendigen behøves, har jeg ikke. Rentekammeret har vel ikke endnu sendt noget nyt Kort over 

Aagaard? 

Vadumtorp den 7
de

 Marts 1832, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Major v. Wodskou. 

 

 

Nr. 131 

 

Underdanigst Pro Memoria 

I underdanig Følge Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 1
st
 denne Maaned skulle jeg ei 

undlade at melde: at formedelst nogle mig overdragne Forretninger ved Hovedgaarden Aagaard 

som det Høikongelige Rentekammer har paalagt mig at fremme ufortøvet for at de kunne blive 

udført inden første Mai dette Aar da Gaarden til den Tid er bortforpagtet vil det neppe blive mig 

mueligt at faae Udstykningen af Visborghuses Jorder iværksat saa meget tidlig i Foraaret, og om 

disse Hindringer end ikke fandt Sted ville det dog efter Sagens Natur neppe være mueligt at faae 

Forretningen udført og Rentekammerets approbation derpaa erhvervet saa betids at de eventuelle 

Kjøbere af Parcellerne kunne faae Foraars Arbeidet udført i rette Tid, hvorfor det synes mig tilraa-

deligt: at Eiendommen bortleies endnu for den tilstundende Sommer ligesom hidindtil, for at vinde 

den fornødne Tid til at faae den udstykket og afhændet paa den meest passende Maade, dog formee-

ner jeg at der maatte reserveres Kjøberne Ret til at tiltræde Eiendommen i ordentlig Rugsædtid, 

saasom til Medio September eller i det Seneste til Mikkelsdag eller maaske rettest saa snart der er 

indhøstet. 

Vadumtorp den 10
de

 Marts 1832, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Castenskjold, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 132 

 

Ærbødigst Pro Memoria 

I skyldigst Svar paa Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 7
de

 denne Maaned, hvori er forlangt 

Oplysning om hvorledes den Stamhuset Birkelse tilhørende Skov i Kjær og Hvetbo Herreder er 

behandlede, har jeg den Ære at melde: at Stamhuset har ikke flere Skove i Kjær og Hvetbo Herreder 

end Skeelslunds Skov som er beliggende i Kjær Herred paa Birkelse Hovedgaardstaxt sydøstlig for 

Gaarden og Ulvskoven som er beliggende paa Revkjergaards Hovedgaardstaxt ved den vestlige 

grændse af Hvetbo Herred. – I den første af disse Skove er en Deel gl. Ege forresten bestaar den 

meest af Ell og andre Blødbunds Træer. – Den sidste nemlig Ulvskoven bestaar derimod mere af 

Birk og Ell Krat der efter min Mening ikke kan forhugges naar der blot sørges tilbørligen for at den 

unge Opvext findes. – Det er mig aldeles ikke bekjendt at nogen utilladelig Hugst nogensinde skulle 

have funden Sted i disse Skove – det er saavidt jeg kan mindes 5 á 6 Aar siden jeg har været i nogen 

af dem. 

Vadumtorp den 10
de

 Marts 1832, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overauditeur og Herredsfoged Lange. 

 

 

Nr. 133 
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Af den mig tilkommende Betaling for Udskiftningen af Vrangbæks Gaardes  Jorder i 

Vesterbrønderslev Sogn, er Nipstrup Godses Andeel saaledes: 

For Fæster Anders Madsens Gaards Hartkorn 4 Td. 1 ¾ alb. 11 rbd. 91 sk. 

For den til et Kroested udlagt Huuslod af Hartkorn 6 Skp.   2 rbd. 22 sk. 

              Er 14 rbd. 17 sk. 

Disse 14 rbd. 17 Skl. Sedler og Tegn bedes behageligen udbetalt til min Assistent Andreas Lund 

som derfor paa mine Vegne qvitterer. 

Kornumgaard den 17
de

 Marts 1832, P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Forvalter Lund. 

 

 

Nr. 134 

 

Efter Begjæring af Selveier Gaardmand Anders Pedersen Grønborg i Vesterbrønderslev, har jeg 

efter Udskiftnings Kortet, afsat en ved Udskiftningen i Aaret 1816 udlagt Vei i Vesterbrønderslev 

Byes Gade, i en Strækning af 600 Alens Længde, hvor den udlagte Vei ikke hidindtil har været 

brugt som Vei. 

p.t. Vesterbrønderslev den 25
de

 Marts 1832, P.L. Birk Landinspecteur. 

 

 

Nr. 135 

 

Ærbødigst Pro Memoria 

Da der ved det af Deres Velbyrdigheds foranstaltede Lodseiermøde den 29
de

 forige Maaned ikke 

kunne træffes nogen Forening hverken om Istandsættelsen af Veien over Eskjer eller om Opførelse 

og vedligeholdelse af det af mig forlangte Hegn forsaavit som min Lod grændser til benævnte Vei 

og jeg formedelst Embedsforretninger ikke seer mig istand til at møde paa ny før om en 2 á 3 Uger 

eller længere, og det ville være til stor Skade om Sagen derefter skulle udsættes og jeg derudi heller 

ikke kan troe at et nyt Møde i den Sag ville føie nærmere til Maalet, saa giver jeg mig den ærbødige 

Frihed her at fremkomme med nogle yderligere Bemærkninger denne Sag betreffende. Den om-

handlede Vei er saaledes som jeg i min Indstilling til Stiftamtet af 10
de

 Februar dette Aar har an-

draget, udlagt ved Udskiftningen imellem Østerhalne og Torpet Byes Kjær Jorder med 12 Alens 

brede, hvoraf, som det originale Udskiftningskort, der er i mit Værge, tydeligen viser, de 6 Alen er 

udlagt af Østerhalne Byes Grund og de 6 Alen af Torpet Byes Grund. – Den er udlagt som Vei for 

een stor Kjærlodder til begge Byer, men det er langtfra ikke alle Beboere af begge Byer der haver 

Trang til at afbenytte Veien, da mange af dem slet ikke have Eiendomme der grændser til den eller 

hvortil den kunne afbenyttes; Men her er ogsaa kuns alene Spørgsmaalet om den første Istandsæt-

telse af Veien, overensstemmende med Forordningen af 23
de

 April 1781 § 9, hvor det hedder ”Dog 

maae ingen gammel Vei aflægges, førend den nye, som i sammes Sted anlægges, er sat i forsvarlig 

Stand, hvortil Amtmanden skal forelægge Byemændene som heri bør være hinanden behjælpelige, 

en vis Tid,” Thi den fremtidige Vedligeholdelse af Veien, naar den først  sat i farbar Stand, bør 

formentlig alleene paaligge de Jordbrugere som skal bruge Veien; men paa grund af det anførte 

Lovsted formeener jeg at ingen af Byemændene i Torpet og Østerhalne Byer /:der alle have faaet 

deres Jorder udskiftede til samme Tid af Eet og samme Fælledskab, og følgeligen alle nydt de af 

Udskiftningen flydende Fordele:/ vil kunne fritages for at deltage i den første Istandsættelse af 

benævnte Vei, hvorimod jeg troer at den fremtidige Vedligeholdelse af Veien eene bør paalægge 

dem som skal afbenytte den. – Heller ikke kan jeg skjønne rettere end at denne Meening jo ogsaa 

stemmer overens med den almindelige Grundsætning som er anført i Forordningen af 13
de

 Dec. 

1793 § 25. – Det er i særdeleshed en Deel af Torpets Huusmænd der trænger til Veien, og forsaavidt 

ingen andre vil bruge den vil disse formeentlig ogsaa komme til at besørge dens Vedligeholdelse 
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naar den først er sat i farbar Stand; men om endog dette var Tilfældet /: som ikke er at formode da 

Veien nok vil blive afbenyttet af flere naar den først bliver sat i Stand :/ saa kan det ikke siges at det 

er Dem der skal befare Veien som eene have Nytten af den; thi det er jo med Hensyn til det hele 

udskiftede Eierlaugs fælleds Nytte, at hver enkelt Mand har faaet sin Lod særskilt udlagt, derfor bør 

ogsaa det hele Eierlaug bære den Byrde der er forbunden med at sætte alle de paa ufremkommelige 

Steder udlagte nye Veie i farbar Stand første Gang, om de endog kuns hører til en enkelt nok saa 

liden Lod, naar den er udlagt ved den almindelige Udskiftning, Vi i andet Fald ville jo det hele 

udskiftede Eierlaug blive tilvendt Fordele paa den enkeltes Bekostning. - Vel er hele Vadum Sogns 

fælled med undtagelse af Hallager Bye udskiftet under Eet, men paa Grund af det her ovenfor 

citerede Lovsted hvor det hedder: ”at Bymændene skal være hinanden behjelplig med de nye Veies 

Istandsættelse” har jeg alene andraget paa at de 2
de

 Byer Torpet og Østerhalne, af hvis Grund Veien 

i Eskjer er udlagt, skulle sætte den istand, saameget mere som arbeidet ikke er vidtløftigere end at 

det kan udføres paa een Dag. 

Hvad dernæst angaaer det forlanget Hegn imellem min Lod og den omtalte Vei i Eskjer da er det 

alleene samtlige Beboere af Torpet Byes Eierlaug som jeg formeener at det skulle paalægges at tage 

Halvhegn imod min Lod; thi Østerhalne Bye skulle derimod tage Halvhegn paa den anden Side af 

Veien naar de Beboere hvis Lodder ere tilgrændsende forlanger det. – Mit Andragende er styttet paa 

den almindelige Grundsætning: i de gjeldende Hegns Anordninger, at enhver Grundeier skal kunde 

faae sin Lod indhegnet eller ved at tage Halvhegn med sine Naboer, hvorimod alt udvendig Hegn 

som Byerne fra gl. Tid maatte have mere end Halvhegn at vedligeholde saavelsom det halve Hegn 

imod de indkastede Kiøreveie /: Stedder :/ fordeles paa hele Byen efter Hartkornet 

overensstemmende med Forordningen af 29
de

 October 1794 § 13. 

P.t. Lindenborg den 3
die

 April 1832, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overauditeur og Herredsfoged Lange. 

 

 

Nr. 136 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Da der er bleven berammet et Tiendecommissionsmøde for Gundersted Sogn til den 8
de

 Mai og et 

for Kornum Sogn pr. Løgstør til den 15
de

 Mai hvor jeg skal møde som Tiendekommissair, og 

enhver af disse Forretninger sandsynligviis vil medtage en 8 Dages Tid og jeg behøver at være paa 

Knivholt nogle Dage forinden det af Proprietair Rosborg begjærte Landvæsenscommissionsmøde 

angaaende Udskiftningen af Flade Byes Fælled bliver foretaget hvorom jeg underdanigst har tilskre-

vet Deres Høivelbaarenhed under 20 f.M., saa giver jeg mig den underdanige Frihed at bede om: at 

dersom bemeldte Landvæsenscommissionsmøde ikke allerede er bestemt om det da ikke kunne 

vorde udsat til de sidste Dage af Mai Maaned eller til en Gang i Juni Maaned, hvilket Deres Høivel-

baarenhed maatte finde meest beleiligt; men skulle det imod Formodning allerede være bestemt da 

beder jeg underdanigst at vorde underrettet derom med første Post for om jeg mueligen da kunde 

faae Bestemmelsen forandret for de nævnte Tiendecommissionsmøder. 

Vadumtorp den 3
die

 April 1832, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 137 

 

I skyldigst Svar paa Deres Høiærværdigheds ærede Skrivelse af 23
de

 forige Maaned berettes: at i det 

korte Mellemrum fra den Tid det /: den 28
de

 August :/ blev mig Communiceret at Patentet var mig 

tilstaaet, indtil den derpaa følgende Kartoffelhøst tillod min Embedsstilling mig ikke at faae Maski-

nen færdig saa tidlig at jeg kunne faae den prøvet medens der endnu var Kartofler at oppløie, og da 
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jeg nu ikke kan faae den prøvet forinden der atter bliver Kartofler at oppløie og jeg ikke vil afhænde 

noget Exemplar af den forinden den har udstaaet en fuldkommen Prøve, ligesom jeg ei heller kan 

bestemme Prisen endnu, da det første Exemplar altid medtager mere Tid end de følgende, saa bedes 

Deres Høivelbaarenhed at undskylde at jeg ikke for Øieblikket kan opfylde Deres ærede Forlan-

gende; men saasnart jeg faaer den første Maskine i alle Henseender fuldkommen prøvet da skal jeg 

ufortøvet være saa frie at meddele Underretning saavel om Prisen som om Tiden til hvilken den, 

eller flere kan leveres. 

Vadumtorp den 4
de

 April 1832, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiærværdige Hr. Consistorial Assessor Kvorup, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 138 

 

I det jeg herved underdanigst tilbagesender det mig fra Deres Høivelbaarenhed under 15
de

 forige 

maaned tilstillede Andragende fra Hans Jensen i Brødland med vedfulgte Bilag tillader jeg mig 

underdanigst at melde: at jeg har taget Eiendomme i Øiesyn og befunden at den er et fuldkommen 

Sidestykke til Gaarden Torndal i Hammer Sogn, der ogsaa tilhører den Kongelige Kasse, og hvor-

over der forgiæves blev prøvet Auction i Parcellen i sidstafvigte Efteraar. Jeg skjønner saaledes 

ikke at der kan være det mindste Haab om at den ommeldte øde Parcel af Østbjerg kan udstykkes 

med Fordeel for den Kongelige Kasses Regning. – De omliggende Naboer have Mængde af lignen-

de Tørve skorpe Lynggroede Jorder hvorfor de ikke le kan formodes at være Liebhavere til saadan-

ne Parceller; men da det dog kan tænkes mueligt at en tilkommende Eier af Parcellen mueligen 

kunne finde en Liebhaver til nogle af de fjerneste Jorder, som kunne foreene dem med tilgrænd-

sende eller beleilig beliggende bedre Eiendomme hvorunder de mere hensigtsmæssig kunde 

afbenyttes, saa tror jeg at der burde tilsiges Kjøberen Løvte om Bevilling til Parcellernes 

Udstykning. 

Vadumtorp den 6
te
 April 1832, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Castenskjold, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 139 

 

Ærbødigst Pro Memoria 

Deres Velbyrdighed ville gunstigst tillade mig at bemærke: at det ved at opsætte eller affatte den 

Forandring som Beboerne af Øster- og Vesterhalne Byer i Vadum Sogn under 29
de

 forige maaned, 

ved det af Hr. Overauditeuren foranstaltede Møde, blev enige om at vedtage angaaende Oprens-

ningen og Vedligeholdelsen af den Hoved Vandaflednings Grøvt som er gravet i Skjellet mellem 

Øster og Vesterhalne Byers Enge, fra Vesterhalne Byes Kjær til Liimfjorden, ville være af megen 

Vigtighed til Hensigtens Opnaaelse, at det blev indført i Foreningen hvilken Brede og Dybde 

Grøvten burde have, som jeg antager at burde være de samme Maal der i sin Tid blev fastsat for 

Korringgroben og gl. Aae, nemlig 3½ Alen bred for oven og ½ eller ¾ Alen i Bunden, og 2 Alen 

dyb i lodret Maal, under den naturlige Grunds Overfalde ved Siderne af Grøvten, og ikke efter de af 

den opkastede Fyld forhøiede Biiekar. – Saaledes ville det og være Hensigtsmæssig om det blev 

bemærket: at forsaavidt som der er udlagt Ved langs med Grøvten bør ald Fylden at opkastes til den 

Side hvor Veien skal være for at udjævnes til Veifyld. – Deltagelsen i Grøvtens Oprensning og 

Vedligeholdelse blev vedtaget at skulle rette sig efter den nye Rode Inddeling, efter hvilken det 

altsaa vil blive fra 23
de

 til 61
de

 Rode begge inclusive, som dette Arbeide vil komme til at paalægge. 

p.t. Lindenborg den 8
de

 April 1832, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overauditeur og Herredsfoged Lange. 
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Nr. 140 

 

Ærbødigst P. M. 

Deres Velbaarenhed ombedes gunstbehageligen at ville med Overbringeren heraf lade mig vide om 

de nye Korter over Aagaard etc. er kommen fra Rentekammeret, ligesom og om det maatte være Hr. 

Majoren beleiligt paa førstkommende Onsdag at meddele mig de nærmere Bestemmelser for de mig 

overdragne Forretning ved Aagaard og Bjørnsholm, da jeg i saa Fald agter til den Tid at gjøre mig 

den ærbødige Frihed at komme til Dem. 

p.t. Lindenborg den 8
de

 April 1832, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Major og Godsinspecteur v. Wodschou. 

 

 

Nr. 141 

 

Da jeg den 7
de

 og 14
de

 i denne Maaned skal møde som Tiendecommissair i Gundersted og Kornum 

Sogne, saa ville Deres Velædelhed undskylde at jeg ikke for Øieblikket seer mig istand til at ved-

blive de paabegyndte Magelægs Forretninger m.v. i Astrup og Borup Byer under Willestrup Gods; 

men saa hastig som jeg kan slippe de ommeldte Tiendecommissionsforretninger og nogle ligeledes 

paabegyndte og ligesaa trængende Forretninger under Aagaards og Bjørnsholms Godser, som jeg 

tænker at skulle faae fea Haanden sidst i denne Maaned skal jeg ufortøvet komme hertil igien for at 

fuldføre Resten, ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 142 

 

Underdanigst Promemoria 

Hoslagt giver jeg mig den underdanige Frihed at fremsende min undersøgelsesforretning angaaende 

3 nye Fæstere under Aagaards Gods, som forrige Eier har betinget sig Hoverie af til Aagaard, som 

der forhen har været forrettet af disse Gaarde forelagt i underdanig Følge det Høikongelige Rente-

kammers Ordre af 25 Febr. d.a. I min underdanige Indberetning af 3
die

 januar dette Aar til det 

Høikongelige Rentekammer, angaaende de mig overdragne Forretninger ved Aagaards og Bjørn-

holms Godser, udbad jeg mig et nyt Kort over Aagaards Hovedgaards Jorder fra Matriculerings-

contoret til Brug ved Magelægget, fordi det gl. Kort befandtes uefterretteligt; men da jeg ikke 

erholdt nogen Efterretning om, enten jeg kunne vente at faae det begjærte Copie Kort eller ei, an-

meldte jeg det for den Kongelige Gods Inspecteur Major Wodskov som svarede mig, at han ufor-

tøvet ville anmode det høie Collegium om snarest mueligt at lade udfærdige det af mig forlangte 

nye Kort over Aagaards Hovedgaards Jorder og derhos tillige begjære et Copie Kort over de Jorder 

som vedkommer et attraaet Magelæg imellem en Fæster af Bjørnsholms Gods i Engelstrup Bye og 

en Selveier. – Saa hastig som jeg derefter havde modtaget det høie Collegie Skrivelse af 25
de

 Febru-

ar dette Aar henvendte jeg mig strax til den Kongelige Gods Inspecteur for at aftale det fornødne 
angaaende Omdelingen af Aagaards Hovedgaards Marker; men jeg erholdt det Svar: at det forlangte 

Copie Kort over Aagaards Hovedgaards Jorder var endnu ikke kommen og at Magelægget med en 

Deel af  Hovedgaardens Jorder som derefter skulle udføres maatte nødvendig foregaae forinden 

Aftale om Forandringen i Hovmarkens Inddeling kunde finde Sted. – Jeg har siden den Tid flere 

Gange baade mundtlig og skriftlig henvendt mig til den Kongelige Gods Inspecteur H.e. Major v. 

Wodskou, og erholdt hver Gang det samme Svar, nemlig at han endnu ikke havde faaet nogen 

Efterretning om de forlangte Copie Korter; hvilket endydermeere høigunstigst  vil kunne erfares af 

hans 2
de

 Breve til mig af 8 Marts og 9
de

 April d. a., som jeg herved underdanigst lader medfølge. – 
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Holmgaards Byes Jorder under Bjørnsholms Gods er taxerede og der arbeides paa Delings 

Beregningen som snart skal vorde færdig. dog vil et Par Tiendecommissionsforhandlinger som skal 

foretages i disse Dage, afholde mig fra Udskiftningsforretningen en 14 Dages Tid. Saa hastig som 

jeg enten faaer det ommeldte Copie Kort over Aagaards Hovedgaards Jorder, eller det 

tilkjendegives mig at jeg ikke maae vente efter det, da skal jeg ufortøvet  fuldføre Magelægget samt 

undersøge og bestemme hvorledes Gaardens Marker hensigtsmæssig kunde inddeles og drives med 

hensyn til Bestemmelsen for Hoveriet. 

p.t. Willestrup den 5
te
 Mai 1832, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 143 

 

Da jeg erfarer at min Nærværelse er fornøden ved et Aastedsmøde i Vesterbrønderslev som Morten 

Sørensen Dammen lader foranstalte i Anledning af en Sag imellem ham og Huusmand Rasmus 

Jensen Skrædder, saa tilkiendegives herved: at jeg skal være parat til at møde paa Aastedet i Vester-

brønderslev den 21, 22, 23 eller 24 i denne Maaned, hvilken af disse Dage det maatte behage S:T: 

Hr. Krigsraad og Herredsfoged Spärck, at bestemme Mødet, naar jeg derom betimmeligen vorde 

underrettet, og Morten Dammen lader en Vogn møde ved mit Hjem Dagen forud for at befordre 

mig til Stedet. 

p. t. Bjørnsholm den 11
te
 Mai 1832, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 144 

 

Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 5
te
 f. M. har jeg for længere Tid siden modtaget og beder 

undskyldt at samme først herved vorder besvaret – Jeg er villig til at foretage den forlangte udstyk-

ningsforretning over Mikkel Jensens Gaards Jorder i Meelholt en Gang i denne Sommer, men jeg er 

ikke endnu for Øieblikket istand til at bestemme Tiden til hvilken det kan skee, hvorom jeg nærme-

re skal give mig den fornødne Frihed at meddele Underretning. 

p.t. Bjørnsholm den 12
te
 Mai 1832, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Justitsraad Gjørup i Wiborg. 

 

 

Nr. 145 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 13
de

 f. M. hvori forlanges en af min 

Maskine til at oppløie Kartofler med, giver jeg mig den ærbødige Frihed at berettet: at i den korte 

Mellemtid, fra det blev mig bekjendt at allernaadigste Patent var mig forundt paa Forfærdigelsen af 

deslige Maskiner indtil den derpaa følgende Kartoffelhøst forige Aar, tillod min Embeds Stilling 

mig ikke at faae det først af benævnte Maskine færdig saa tidlig at jeg kunde faae den prøvet me-
dens der endnu var Kartofler at oppløie, og da jeg agter at underkaste den en fuldstændig Prøve 

forinden jeg afhænder noget Exemplar af den, og en saadan Prøve ikke kan foretages tilfredsstil-

lende førend der atter bliver Kartofler at oppløie, saa beder jeg undskyldt: at jeg saaledes ikke seer 

mig istand til at fyldestgjøre de indløbne Bestillinger for Øieblikket; men saasnart som indeværende 

Aars Kartoffelhøst er forbi, og Maskinen derved har udstaaet sin Prøve, eller modtaget de Forbed-

ringer som er saadan Prøve mueligen maatte give Anledning til, da skal jeg ufortøvet iile med at 

fyldestgjøre enhver Bestilling som enten allerede er eller mueligen maatte indløbe om Exemplarer 
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af benævnte Maskine – Sluttelig tillader jeg mig at bemærke: at det er skeet uden mit Vidende, at 

Maskinen saa tidlig er bleven anmeldt i de offentlige Blade. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 12
te
 Mai 1832, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

ST: Hr. Kammerraad Gjessing Forstander for Agerdyrknings og Forst Instituttet under Sorøe 

Academie paa Møerup pr. Ringsted. 

 

 

Nr. 146 

 

Under 12
te
 Mai 1832 er skreven til Justitsraad og Amtsforvalter Levinsen i Ringkjøbing saaledes: 

I skyldigst Svar paa Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 1
st
 denne Maaned giver jeg mig den 

ærbødige Frihed at berette: at i den Korte Mellemtid fra det blev mig bekjendt at allernaadigst 

Patent var mig forundt paa Forfærdigelsen af den af mig opfundne Maskine til at oppløie Kartofler 

med, indtil den derpaa følgende Kartoffelhøst forige Aar, tillod min Embedsstilling mig ikke at faae 

den første Maskine færdig saa tidlig at jeg kunde faae den prøvet medens der endnu var Kartofler at 

oppløie; og da jeg agter at underkaste den en fuldstændig Prøve forinden jeg afhænder noget Exem-

plar af den, og en saadan Prøve ikke kan foretages tilfredsstillende førend der atter bliver Kartofler 

at oppløie, ligesom jeg ei heller seer mig istand til endnu at bestemme Prisen, da det første Exem-

plar altid medtager langt flere Bekostninger end de følgende, saa beder jeg undskyldt at jeg ikke for 

Øieblikket kan besvare de opkastede Spørgsmaale; men saasnart som indeværende Aars Kartoffel-

høst er forbi, og Maskinen derved har udstaaet sin Prøve eller modtaget de Forbedringer som Prø-

verne mueligen maatte give Anledning til, da skal jeg ufortøvet være saa frie at meddele Svar paa 

ethvert af de fremsatte spørgsmaale. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 12
te
 Mai 1832, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Justitsraad og Amtsforvalter Levinsen, Ringkjøbing. 

 

 

Nr. 147 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Den ved Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 4
de

 denne Maaned mig tilbagesendte Udstyk-

ningsforretning over Johan Larsens Gaards i Østerhassing fremsendes atter herved, med den nye 

Beregning hvori er indført de Forandringer som det Høikongelige Rentekammer har forlangt. 

Vadumtorp den 28
de

 Mai 1832, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Castenskjold, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 148 

 

Efter Deres Velbyrdighed behagelige Opfordring i ærede Skrivelse af 8
de

 denne Maaned tilkjende-
gives herved: at jeg er villig til at paatage mig den forlangte Udstykning af Parcellerne N

o
 11 og 12 

af Eskjer Hovedgaards Jorder paa Vilkaar, som i ald Fald skal vorde tillige; men jeg kan ikke be-

stemme disse saalænge som jeg aldeles intet kjender til Eiendommens Størrelse i udstrækning. Kan 

Størrelsen imidlertid opgives mig omtrentlig eller Korterne foreløbig tilstilles mig som var det sik-

kerst for at bedømme hvorvidt de er brugbare, da skal jeg, om det forlanges nærmere forud bestem-

me de Vilkaar under hvilke jeg kan og vil udføre Udstykningen. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 28
de

 Mai 1832, ærbødigst P.L. Birk. 
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S:T: Hr. Capitain og Herredsfoged Flindt. 

 

 

Nr. 149 

 

Den høie Direction af det Kongelige Selskab for Norges Vel har beæret mig med en Skrivelse af 

30
de

 Marts dette Aar, hvori forlanges et Exemplar af den af mig opfundne Maskine til at oppløie 

Kartofler med. I Anledning heraf giver jeg mig den ærbødige Frihed at berette: at min Embeds-

stilling ikke tillod mig i forige Efteraar at faae den første af benævnte Maskiner færdig saa tidlig at 

jeg kunde faae den prøvet medens der endnu var Kartofler at oppløie; og da jeg agter at underkaste 

den en fuldstændig Prøve forinden jeg afhænder noget Exemplar af den, og en saadan Prøve ikke 

kan foretages tilfredsstillende førend der atter bliver Kartofler at oppløie, saa beder jeg undskylde at 

jeg saaledes ikke seer mig istand til at fyldestgjøre den Høie Directions behagelige Forlangende for 

Øieblikket; men saa hastig som indeværende Aars Kartoffelhøst er forbi, og Maskinen derved har 

udstaaet sin Prøve, eller modtaget de yderligere Forbedringer som en saadan Prøve mueligen maatte 

give Anledning til, da skal jeg ufortøvet iile med at fyldestgjøre enhver Bestilling som enten alle-

rede er, eller mueligen maatte indløbe, om Exemplarer af benævnte Maskine. – Slutteligen tillader 

jeg mig at bemærke: at det er skeet uden mit Vidende og imod mit Ønske at Maskinen saa tidlig er 

bleven anmeldt i de offentlige Blade. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 28
de

 Mai 1832, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til den Høie Direction af det Kongelige Selskab for Norges Vel. 

 

 

Nr. 150 

 

Deres Velædelhed bedes godhedsfuld at ville føie Anstalt for at jeg kunne faae Logie paa Aagaard i 

de Par Dage medens jeg indhenter nogle Oplysninger som er mig nødvendige til ved den underhæn-

de havende Forretning, ligesom jeg og beder De ville /: i et brev som kunne henligge hos Forpag-

teren paa Aagaard til jeg kommer der, som jeg tænker at skulle skee om en halv Snes Dage :/ under-

rette mig om, hvem jeg paa Aagaard skal henvende mig til om Assistance ved nogle Liniers Ud-

maaling, samt fornøden Befordring etc. – Paa den mig tilstillede Copie af Matriculeringskortet er 

udmærket et Stykke ved østre Ende af Aagaards Hede, som er omtvistet, hvilket især gjør Oplys-

ninger om Eftermaalinger paa Stedet nødvendige forinden jeg kan fuldføre Magelægget. 

Vadumtorp den 29
de

 Mai 1832, Med sand Agtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wulff. 

 

 

Nr. 151 

 

At Huset Maisigen i Dronninglund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, som Selveier Niels 

Rasmussen eier efter Skjøde af 11 og 17
de

 Juni 11812 og som han agter at afhænde til Thomas Jen-
sen af Østerled har et Areal af 27 Tdl. siger Syv og Tyve Tønder Land geometrisk Maal til Hartkorn 

2 Skp. 2 Fk. attesteres herved. 

Vadumtorp den 4
de

 Juni 1832, P.L. Birk Landinspecteur. 

 

 

Nr. 152 

Copie 

Indkaldelse 
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Efter Reqvisition af Landinspecteur Birk til Vadumtorp er et Landvæsenscommissions Møde 

berammet at afholdes i Frederikshavn Kjøbstads Raadstue Mandagen den 2
den

 Juli næstkommende 

Formiddag Kl. 10 og om fornødiges de følgende Dage, i Anledning af Flade Fælleds paatænkte 

udskiftning, eller fornemmelig til Bestemmelse af Skjellene imellem Frederikshavn og Flade Byes 

Andel; til hvilken Tid og Sted at møde herved indkaldes samtlige Lodseiere i fornævnte Fælled 

saavelsom enhver anden der maatte formeene at have nogen som helst Ret i samme, og bliver denne 

min Indkaldelse ved Forretningens Begyndelse af Reqvirenten behageligen at fremlægge forsynet 

med Paategning om lovlig Forkyndelse for alle vedkommende. 

Hjørring den 25
de

 Mai 1832, Graah. 

 

 

Nr. 153 

 

Høistærede Hr. Rosborg 

Indlagt tilstilles Dem en Indkaldelse til det forlangte Landvæsenscommissions Møde, som De ville 

behage at besørge lovligen forkyndet for alle Vedkommende. – Det er sikkert nok nødvendigt at 

gaae saa forsigtig og strengt lovligt til Værks med Forkyndelsen som mueligt; den bør derfor nød-

vendigviis skee vidnesfast og helst ved de virkelige Stævnevidner, undtagen forsaavidt som de 

Vedkommende ville paategne Indkaldelsen som lovlig forkyndt Jeg tilsendte Amtet Deres Brev 

hvori De forlanger Mødet og hvori De tillige har tilbuden Commissionen Befordring. Men jeg har 

ikke faaet mere fra Amtet end Indkaldelsen som jeg herved fremsender, og ved derfor ikke hvad 

Commissionen vil i Henseende til Befordringen. - Da dette sendes Dem med et Bud som ikke 

kommer tilbage til mig igjen saa beder jeg De ville være af den Godhed, saa hastig som dette Brev 

komme Dem tilhænde, ufortøvet at meddele mig et Par Linier med Posten adresseret til mit Hjem til 

Sikkerhed for at De har modtaget det – Naar og hvor Befordring for mig skulle møde. skal jeg 

nærmere være saa frie at opgive. 

p.t. Dronninglund den 7
de

 Juni 1832, Deres Velædelheds forbundne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 154 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Paa grund af det Høikongelige Rentekammers Skrivelse til mig af 9
de

 denne Maaned giver jeg mig 

den underdanige Frihed herved at indberette: 

At udskiftningen af Holmgaard Byes Jorder under Bjørnholms Gods er fuldført, ligesom og at jeg 

har fuldført den mig overdragne Magelægsforretning imellem en Gaards i Engelstrup under Bjørns-

holm Gods og en Selveiergaard sammesteds, og jeg har under 4
de

 denne Maaned fremviist alle de 

disse 2
de

 Forretninger vedkommende Korter og Beregninger m.v. til den Kongelige Gods Inspec-

teur, Justitsraad Bindesbøll ved hans Nærværelse paa Dronninggaard, i den Hensigt at ville have 

afleveret den til ham, men paa Bjørnsholm, tog jeg dem med tilbage igjen, og de skal nu ved første 

muelige Leilighed blive Forvalter Wulff tilstillet. 

p.t. Dronninglund den 18
de

 Juli 1832, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 155 

 

Høistærede Hr. Rosborg. 

Formedelst andre Forretninger er det mig ikke mueligt at komme til Knivholt førend den 30
de

 denne 

Maaned, men da jeg agter at reise fra mit hjem Kl. 2 á 3 om Morgenen for at komme saa betids til 
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Knivholt at jeg endnu kunne benytte en Deel af Dagen, saa ønsker jeg De ville være af den Godhed 

at lade Vognen til min Befordring møde saa betimmelig Dagen forud paa Vadumtorp at Hestene 

kunne faae den fornødne Hvile. – Jeg har ikke endnu faaet noget Efterretning fra Dem siden jeg 

under 7
de

 denne Maaned sendte Dem Indkaldelsen til Mødet paa Frederikshavns Raadstue til den 

2
den

 Juli, men jeg haaber da sikkert at den maae være kommen Dem tilhænde, og at den er forkyndet 

for alle Vedkommende; men skulle den imod ald rimelig Formodning ikke være kommen Dem 

tilhænde, da maae jeg bede Dem ufortøvet at underrette mig derom ved Expressen, saa hastig De 

faaer dette Brev, medens der endnu kunne blive Tid til at faae en nye Indkaldelse og faae den 

forkyndet i rette Tid. – Alle Sagen vedkommende Documenter haaber jeg De har ved Haanden naar 

jeg kommer til Knivholt. 

p.t. Dronninglund den 18
de

 Juli 1832, Med Agtelse. Deres Velædelheds forbundne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Rosborg. 

 

Jeg er at træffe her paa Dronninglund indtil førstkommende Fredag Morgen. 

 

 

Nr. 156 

 

For atter at fremme den paabegyndte Omdelingsforretning angaaende Borup Bys Jorder under 

Willestrup Gods, ønsker jeg at Deres Velædelhed ville behage at lade en Vogn til Befordring for 

mig og min Assistent møde i Aalborg ved Vesteraae Færgebroe Søndagen den 24
de

 denne Maaned 

om Eftermiddagen Kl. 2. – I det Tilfælde at Befordringen møder tidligere og tager nogensteds ind i 

Byen, da maae jeg udbede mig det enten mundtlig eller skriftlig opgivet i Kjøbmand Raffels 

Boutikker ved Vesteraae, hvor den i saa Fald er at finde.. 

p.t. Dronninglund den 18
de 

Juli 1832, Forbindtligst P.L. Birk.
 

 

S:T: Hr. Forvalter Wegener 

 

 

Nr. 157 

 

Underdanigst P. M. 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds Skrivelse til mig af 18
de

 f. M. har jeg været paa Stedet selv 

for at undersøge Rigtigheden af det hermed følgende af Capitain og Landmaaler Kretzschmer for-

fattede Udstyknings Kort over forige Peder Jensens Gaard i Meelholt By, Dronninglund Sogn, og 

befunden: at den af Revisionen i det Kongelige Rentekammer bemærkede Lod som grændser til den 

paatænkte Parcel N
o
 5, er saavel efter Udskiftningskortet som efter de paa Stedet indhentede Oplys-

ninger Peder Jensens Gaards Hartkorn 1 Td. 4 Skp. aldeles uvedkommende. Den er en Parcel af 

forige Mikkel Jensens Gaard, og tilhører Selveier Christen Klit som beboer en anden Parcel af 

samme Gaards Jorder dernæst vesten for – Over benævnte Mikkel Jensens Gaards Jorder er jeg 

ogsaa anmodet om at foretage en Udstykningsforretning forsaavidt som nogle af dens Parceller ikke 

endnu er lovligen adskilte, og jeg ville da faae nærmere Leilighed til at meddele yderligere Oplys-

ning om dens Parceller. – Den her omhandlede Parcel af Mikkel Jensens Gaard /: som efter de ved 

Matriculeringen erholdte Efterretninger skulle høre under Peder Jensens Gaards Hartkorn :/ har vel i 

sin Tid været brugt under Peder Jensens Gaard, med et særskilt Hartkorn 2 Skp., hvilket Christen 

Klits mig foreviiste Adkomstbrev bevidner. 

p.t. Dronninglund den 18
de

 Juni 1832, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Castenskjold, Ridder af Dannebrog. 
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Nr. 158 

 

Underdanigst Pro Memoria. 

Den ved Deres Høivelbaarenheds Skrivelse af 30
de

 forige Maaned mig tilbagesendte Udstyknings-

forretning over Peder Mikkelsens Gaards Jorder i Sønderharritslev Bye, giver jeg mig herved den 

underdanige Frihed atter at fremsende, med følgende Oplysninger angaaende de ved Revisionen 

fundne uoverensstemmelser med Matriculerings Hovedkortet: Hvad den øde Huusplads angaaer 

som Mads Wittrup forhen har havt inden for Gaardens Grændser, da er denne efter mindelig Over-

enskomst imellem Eieren bleven Magelagt i Aaret 1829 med en Strimmel Hedejord som tilhørte 

Peder Mikkelsens Gaard beliggende ved østre Side af Mads Wittrups tilgrændsende Lod. Paa et af 

mig forfattet Magelægs og Omdelings Kort over en Deel Huse i Sønder Harritslev, hvoraf et Exem-

plar beroer i det Kongelige Rentekammer, og det andet Exemplar som samtidig dermed var ind-

sendt er citeret: Matr. J 763/1829 findes den Strimmel Hedejord betegnet som Mads Wittrup har faaet 

til vederlag for sin øde Huusplads i Peder Mikkelsens Lod, hvor den udgjør det hele Taxations-

stykke aa til Taxt 1½ - Størrelsen kan jeg ikke her angive da jeg ikke har Gjenpart af Beregningen 

ved Haanden. – Hvad dernæst angaaer den fælleds Leergrav, da har det meeste Leer rigtig nok 

været gravet sønder for Veien, men efter Udskiftningskortet skal den fælleds Leergrav ligge norden 

for Veien saaledes som jeg har udmærket den paa Kortet, og saaledes har jeg ogsaa, da jeg foretog 

Udstykningsforretningen, efter Eierens Forlangende, udviist og afsat den paa Marken – Hvad end-

videre angaar de ved grændsen for Parcellen N
o
 2 fremfundne Uoverensstemmelse med Matricu-

leringskortet da maae jeg underdanigst bemærke: at Grændsen om den hele Parcel er med stræng 

geometrisk nøiagtighed bestemt ved de paa Kortet citerede Maal, som jeg selv har udmaalt paa 

Marken, og ethvert paa Kortet udmærket Skjelpunct fandtes bestemt udmærket paa Marken enten 

ved tydelige Skielstene eller ved Grøvt. – Hvad endelig angaar den ved Revisionens befundne 

Uoverensstemmelse ved søndre Grændse af den fra liggende Englod nordøstlig for Gaarden, da var 

denne Lod utilgængelig paa den Tid udstykningen foretoges, men da dens Grændser fandtes 

tydelige og bestemte paa udskiftningskortet blev den copieret derefter. – Jeg har nu atter været paa 

Stedet for at eftermaale den, men fandt at der ikke var noget paalideligt Skjel ved søndre Side af 

Lodden videre end det østre Endepunct ved Aaen, hvilket fandtes at passe efter Kortet. Vel var 

Vedkommende enlige for Øieblikket om at meene at Skiellet skulle være omtrent saadan som jeg 

har udmærket paa Kortet med Blyant, men om dette skulle stemme Overens med den Paaviisning 

som er skeet ved Matriculeringen kan jeg ikke vide og da det tillige er uvist om de ikke lader 

Skjellet undersøge og afsætte efter Udskiftningskortet, naar de mueligen kommer til Kundskab om 

at det ikke stemmer dermed, saa har jeg anseet det for rigtigst at lade det blive som det er: 

overensstemmende med udskiftningskortet, da dette jo dog vil blive taget til Følge i Tilfælde af 

Tvistighed, efterdi der ingen varige Mærker findes hvorefter Hævdsret kunde giøres gjeldende. – 

Desuden er den Indflydelse det har paa Hartkornet kuns høist ubetydelig, da den netop kan beløbe 

sig til ¼ album. 

p.t. Dronninglund den 18
de

 Juni 1832, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 159 

 

Underdanigst Promemoria 

I den ved Deres Høivelbaarenheds Skrivelse af 14
de

 April dette Aar mig tilbagesendte Udstyknings-

forretning over Yngvar Olesens Gaard i Jonstrup By, Saltum Sogn, giver jeg mig den underdanige 

Frihed atter her at fremsende med fornødne Oplysninger angaaende de ved Revisionen i det Konge-

lige Rentekammer gjorte Bemærkninger. – Klitlodden, saaledes som den er affattet paa udstyk-

ningskortet, indeholder ald den Deel af Klitten som Gaarden er bleven tildelt  ved udskiftningen, og 
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hvad der ligger lige for Lodden, mod Vester fra denne ud til Huset var, og er endnu fredet Klit, som 

ikke har været under udskiftning og som ikke endnu maae afbenyttes af nogen. – Det originale 

udskiftningskort viser ikke Lodden længere end den er paa Udstyknings Kortet, og i den fredede 

Klit vesten for Lodden findes ingen Skjel, hverken paa Udskiftnings Kortet eller paa Marken. – 

Lodden paa Faarup Mark findes vel paa udskiftningskortet saaledes som Revisionen har bemærket; 

men efter de af Grundeierne mig meddelte Oplysninger har den ikke i de sidste 30 Aar været 

længere end saaledes som jeg har afsat paa Udstykningskortet, da den nordre Deel som tildels var 

aabne Sandbrinker, blev /: efter Yngvar Olesens Forklaring :/ af Godseieren afgangne Cancelliraad 

Green medens han eiede Vestrupgaard strax efter Udskiftningen henlagt til Christen Sørensens Lod, 

hvortil den stedse siden har henhørt og endnu henhører. – Hvad Englodderne angaar da ere de ved 

Matriculeringen erholdte Oplysninger aabenbar urigtige ; Thi Yngvar Olesen har virkeligen de 2
de

 

Lodder som jeg har anført paa Udskiftnings Kortet, og Christen Mathiasen har ligeledes virkelig 

den Lod som er beliggende norden og vesten for Yngvar Olesens den nordre Lod; og at dette ingen-

sinde har været anderledes bevidner det gamle udstyknings Kort som jeg hermed lader følge. – At 

Yngvar Olesens nordre Englod er længere paa mit Kort end den er paa det gl. Udstykningskort 

stemmer gandske overens med de paa Eiendommen værende Skiel, dette ved jeg med fuldkommen 

Vished saa meget mere som jeg har eftermaalt den 2
de

 Gange, fordi Afvigelsen fra det gl. kort gav 

mig anledning til at tvivle. 

Vadumtorp den 20
de

 Juni 1832, underdanigst  P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 160 

 

Efter Deres Velbyrdigheds Forlangende i ærede Skrivelse af 4
de

 denne maaned giver jeg mig den 

ærbødige Frihed herved at fremsende en Afskrivt af min undersøgelses Forretning angaaende 

Hoveriet for samtlige Gaardfæstere paa Grevskabet Lindenborg, hvoraf Arbeidets Vidtløftighed let 

ville kunde skjønnes. – Jeg fornemmer at min Regning sikkert maae findes billig, med Hensyn til 

som det Slags Forretninger i Almindelighed er bleven betalt, hvorpaa jeg tillader mig her at anføre 

nogle Exempler: Forige Besidder af Stamhuset Birkelse Kammerherre Major v. Skeel, har selv 

fortalt mig, at han har maattet betale Stifts Landinspecteur Wessenberg 700 Rigsbankdaler Sedler 

for at undersøge Hoveriet for den halve Deel af Hammelmose Gods bestaaende af omtrent en Snes 

Gaarde. – Proprietair Ring til Nørre Elkjer har maattet betale Landinspecteur Bedsted 600 Rbdl. 

Sedler for at undersøge Hoveriet for 20 Gaarde paa Nørre Elkjer Gods. – Justitsraad Lang til Lang-

holt har i Aaret 1816 maattet betale Capitain og Landinspecteur Pedersen 200 rbd. for at undersøge 

Hoveriet for 2
de

 Gaarde paa Langholts Gods og han har i Slutningen af Aaret 1818 efter egen frie 

Villie betalt mig 100 rbd. Sedler for at undersøge Hoveriet blot for een eeneste Gaard paa samme 

Gods. – Kammerherre Baron Kragh Juell Wind Arenfeldt til Steensballegaard har i Foraaret 1819 

uværgeligen betalt mig 400 rbdl. for at undersøge Hoveriet for 20 Gaarde paa Stamhuset Sæby-

gaards Gods, at arbeide der var mindre end 1/6 af det som jeg har udført paa Grevskabet Lindenborg. 

Jeg kunne vel fremstille mange flere saadanne Exempler, men jeg haaber at de anførte ville være 

tilstrækkelige til at oplyse at min Regning i Sammenligning dermed er affattet  usædvanlig billig; 

men skulle desuagtet, imod Formodning Hans Høivelbaarenhed Hr. Greve v. Schimmelmann finde 

den ubillig, da overlader jeg til høisamme at nedsætte den efter eget Behag, men jeg kun tør udbede 

mig den Bevaagenhed: at det som forundes mig maatte vorde mig udbetalt det allersnarest mueligt. 

Vadumtorp den 22
de

 Juni 1832, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Kirstein 

 

 

Nr. 161 
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Underdanigst Pro Memoria 

Hoslagt giver jeg mig den underdanige Frihed at fremsende den af mig i underdanig Følge det 

Høikongelige Rentekammers Skrivelse af 22
de

 October f. A. foretagne Hoverie Undersøgelses 

Forretning for samtlige Gaardfæstere paa Grevskabet Lindenborg, hvorhos tillige følger den af det 

høie Collegium mig tilstillede Skrivelse fra Besidderen af Grevskabet. 

Vadumtorp den 23
de

 Juni 1832, underdanigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 162 

Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 11
te
 denne Maaned med deri indlagte Plan for 

Omdelingen af Rold Byes Jorder har jeg modtaget og saa snart som det kan blive mig mueligt at 

faae de Forretninger fra Haanden hvorom jeg har givet tidligere Løvte, skal jeg ufortøvet lægge 

Haand paa Forretningen angaaende Rold Skov m.v. og fuldføre den saa hastig som det er mig 

mueligt. 

Vadumtorp den 23
de

 Juli 1832, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Kammerjunker de Mylius, Herre til Kastrup  

 

 

Nr. 163 

I skyldigst Svar paa Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 26
de

 f. M. hvori forlanges en af min 

Maskiner o.s.v. ligesom Pag. 20 til Kammerraad Gjessing. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 22
de

 Juli 1832, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Hr. Secretair Hald. 

 

 

Nr. 164 

Den 21
de

 Juli modtaget følgende Breve: 

af 13
de

 Juli – Enkekassen giver Credit til 11
te
 Dec. mod sucsessive afbetaling. 

(af) 14 (Juli) Forvalter Würtz ønsker taxeret sidst i denne eller først i næste Maaned. 

(af) 16 (Juli) Forv. Hjorth paa Birkelse ønsker alle de Korter etc. som har givet Tilstaaelse for under 

5
te
 Mai 1827. 

(af) 17 (Juli) Jens Høÿberg i Taars Sogn har selv Kortet over sin Gaard, men ønsker helst 

udstykningen foretaget naar der bliver indhøstet 

11 Juni Regning fra  Apotheker Kayerød stor 22 rbd. 9 sk. 

 

 

Nr. 165 

Under 24
de

 Marts dette Aar har det høikongelige Rentekammer angaaende udskiftningen af Dron-

ninglunds Skove blant andet resolveret saaledes: I Henseende til Landinspecteur Birks Regning for 

Udskiftningsforretningen maae Kammeret ansee samtlige Lodseiere pligtige til at deltage i sammes 

Betaling, hvorfor vi tjenstlige maae anmode Dem /: Amtmanden :/ om at ville behage at opfordre 

Vedkommende til at udrede deres resterende Andele deraf, forsaavidt som de ikke maatte kunne 

ansee sig beføiede til nogen særdeles Anke over Regningen, hvilket de da ville have at tilkjendegive 

Landinspecteuren, der saae, i Mangel af mindelig Afgjørelse, nærmere maae andrage Sagen for 

Kammeret. 

 

 

Nr. 166 
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Underdanigst Pro Memoria 

De i Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 14
de

 f. M. om erindrede Korter og Beregninger 

m.m. Dronninglunds Skovudskiftning vedkommende skal blive indsendt saa hastig som det er mig 

mueligt – Hartkorns Repartitionens Beregninger er affattet forsaavidt Fredskoven angaaer saa at det 

staaer alene tilbage at fordele den Deel af Skovskylden som tilfalder de af Skovgrund opdyrkede 

Steders Jorder som skal skee efter formelig sædvanlig Taxation og dertil bliver Mænd udmeldte ved 

Retten Torsdagen den 9
de

 August hvorefter ogsaa denne Deel af Hartkorns Repartitionen skal blive 

fuldført det allersnarest mueligt. Copikorterne, som blive tilbagesendte med det Høikongelige Ren-

tekammers Skrivelse af 24
de

 Marts sidst henligger endnu paa Amtscontoiret, hvorfor jeg underda-

nigst udbeder mig samme sendt ved Overbringeren heraf. 

p.t. Dronninglund den 31
de

 Juli 1832, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 167 

 

Efter Begjæring af Skovridder Bodilsen paa Lieshøi i Dronninglund Sogn lod jeg i Sommeren 1825 

hans Steds Jorder opmaale og Agerlandet inddele i 18 Halve og 9 hele Vange eller Sædskifter til 

planmæssig Drivt, hver heel Lod til 15 Skp. Land geometrisk Maal; ligesom jeg og meddelte ham et 

Kort over Lodden med Inddelingen paa Hvilket jeg saaledes herved paa hans Forlangende atteste-

rer. 

p.t. Dronninglund den 14
de

 August 1832, P.L. Birk Landinspecteur. 

 

 

Nr. 168 

 

Ærbødigst P. M. 

Overensstemmende med indlagte Indvarsling til alle Vedkommende ombedes Deres Velbyrdighed 

behageligen  at ville paa førstkommende Torsdag udmelde 2
de

 Mænd og en 3
die

 som Reserve i en af 

disses lovlige Forfald, til at taxere samtlig af Skovgrund opdyrkede Steders Jorder i Dronninglund 

Sogn ed Hensyn til Fordelingen af det dem tilfaldende Skovsylds Hartkorn, og bedes Indvarslingen 

indlemmet i udmeldelsen – Dersom Rette intet har derimod da ønskede jeg helst at den eene maatte 

blive Selveier Gaardmand Jacob Sørensen i Søraae som efter udmeldelse af 18
de

 August 1825? har 

været brugt ved de øvrige Taxationer i Anledning af Skovudskiftningen heri Sognet. Niels Pedersen 

i Agersted som ogsaa har været brugt ved de foregaaende Taxationer er ved Døden afgaaet; men 

Selveier Gaardmand Christen Jensen i Voersaae, der forhen har været udmeldt som Reserve Taxa-

tionsmand, lever endnu og kunde, om Retten saa synes udmeldes til Taxerings Mand og en anden til 

Reserve. 

p.t. Dronninglund den 4
de

 August 1832, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Herredsfoged Heiberg. 

 

 

Nr. 169 

 

Gode Hr. Kammerraad 

Jeg er fortiden meget forlegen og beder derfor indstændig at Deres Velbyrdighed godhedsfuld ville 

søge at formaa Hans Høivelbaarenhed Hr. Greven til at vise mig den Bevaagenhed, at hvad der 

forundes mig for min Undersøgelses Forretning maatte vorde mig udbetalt det allersnareste mueligt. 
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Vadumtorp den 11
te
 August 1832, Med sand Høiagtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 170 

 

Deres Velædelhed ville tilgive at jeg atter er saa fri at uleilige Dem med en Commission som jeg 

ønsker udført i Kjøbenhavn,, da jeg ikke har nogen Commissionair der som jeg kunde henvende 

mig til. Jeg føler ret vel at jeg er noget paatrængende – men jeg haaber De undskylder mig – og det 

skulle være mig særdeles kjært om Leiligheden nogensinde ville tillade mig at vise Gjentjenste – 

Mit Ønske er at erholde for Betaling, for det gl. Landmaalings Archiv af Vensyssels Matricul for-

saavidt Hovedgaarden Bjørnkjær angaar, som er beliggende i Kjær Herred Aalborg Amt; fornem-

melig for at erholde paalidelig Kundskab om, hvorvidt nogle Enge som ere beliggende i Aabye 

Sogn i Hvetbo Herred, Hjørring Amt, iblandt de saakaldte Søe Enge under Birkelse og Refkjær-

gaard, maatte være indbefattet under Bjørnkjærs Hovedgaardstaxt. – bemeldte Enge udgiør et Areal 

af noget over 100 Tdl. – For at erholde denne Kundskab paalidelig, vil det sikkert være fornødent at 

faae en fuldstændig Afskrivt af alt det som findes i de forskjellige gl. Matriculsprotocoller, saaledes 

at man deraf kan erfare hvad der ligger til Grund for Bjørnkjærs hele Hartkorns Ansættelse. – Hvad 

Afskrivten  koster skal med Fornøielse blive betalt saa hastig som jeg derom vorder underrettet. – 

Jeg ønskede særdeles gierne at faae denne Afskrivt det allersnareste mueligt det kunde lade sig 

giøre, men jeg beder Dem endnu en Gang meget at undskylde at jeg dermed gjør Uleilighed, som 

jeg velvilligen vil betale. 

Vadumtorp den 11
te
 August 1832, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Bogholder Høgh. 

 

 

Nr. 171 

 

Da vedkommende Beboere af Dronninglund uagtet den af Amtet, efter det høikongelige Rentekam-

mers Skrivelse af 24
de

 Marts dette Aar, til dem skeete Opfordring, hverken have villet indfinde sig 

hos mig med nogen Deel af den mig tilkommende Betaling for Skovudskiftningen i Dronninglund 

Sogn, ei heller nogen af den er fremkommen med nogen som helst Slags Anke over Regningen, saa 

giver jeg mig herved den underdanige Frihed i Henhold til bemeldte det høikongelige Rentek. Skri-

velse til Amtet af 24 Marts dette Aar, at udbede mig det høie Collegies høigunstige Resolution eller 

Foranstaltning hvorefter min Regning kunde vorde inddreven paa lovlig Maade. – Underdanigst 

vover jeg tillige at antyde hvor vigtigt det er for mig at saadant kunde skeet det snareste muelig, da 

jeg skylder 778 rbd. 51 sk. Sølv med Renter fra 11
te
 Juni dette Aar til den almindelige Enkekasse, 

med hvilken Gield jeg ikke kan faae længere Henstand end til 11
te
 Dec. førstkommende, og det er 

aldeles umueligt for mig at skaffe Penge dertil paa andre Maader, end ved at faae bemeldte mit 

Tilgodehavende ind for Skovudskiftningen.  

De af det høie Collegium forlangte Copie Korter over Skovene i Dronninglund Sogn, som forhen 

har været indsendt, følger atter herved, ligesom og den forhen indsendte Afskrivt af Skovudskift-

nings Beregningen.  

Fremdeles følger herved Repartitions Beregningen over Skovskylden forsaavidt som Fredskovene 

ere angaaende; men Fordelingen af den Deel af Skovskylden som tilfalder de af Skovgrund opdyr-

kede Steders Jorder er endnu ikke udført, da jeg blev hindret derfra ved indfaldende Sygdoms 

Tilfælde, nemlig Koldfeber, men saa hastig som mit Helbred atter tillader det, skal ogsaa den Deel 

af Repartitionen ufortøvet blive fuldført, imidlertid har jeg, paa Grund af det Høie Collegies Erin-

dringer ikke villet tilbageholde de egentlige Skovudskiftnings Documenter der efter. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 12
te
 August 1832, underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 
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Nr. 172 

 

Underdanigst Indberetning og Forestilling. 

Hoslagt giver jeg mig den underdanige Frihed at fremsende til det høikongelige Rentekammer den 

af mig foretagne Magelægsforretning angaaende nogle af Aagaards Hovedgaardsjorder og nogle 

øde Gaardes Jorder i Fjerritslev, foretaget pa Grund af det høie Collegie Skrivelser til mig af 12
te
 

Marts 1831 og 21
de

 Januar 1832. 

Efter den med den Kongelige Godsinspecteur Justitsraad Bindesbøll, derom gjorte Aftale indbefat-

ter det nu udførte Magelæg ikke flere af Aagaards Hovedgaards Jorder end den Deel af dens østre 

Hede som er uden for den nye Mark Inddeling, fordi man fandt det hensigtsmæssigst ikke at berøre 

Mark Inddelingen, saafremt det befandtes at den kunde bestaae med Hoverie Fore-ningerne, og 

dette har den herned følgende Undersøgelsens Forretning beviist at den kan. 

Med Hensyn til Anvendelsen af den Deel af de 2
de

 øde Gaarders Jorder som ikke ere indbefattede 

under det her udførte Magelæg, da tillader jeg mig underdanigst derom at forestille følgende: Den 

nordre Deel af Hovedlodden, som er uden for det nu udførte Magelæg, ligger saa beqvem for Ho-

vedgaarden at det synes mig saare hensigtsmæssig ogsaa at inddrage dette Stykke under Hoved-

gaardstaxten og at udlægge Vederlag for samme i de meest passende Dele af de Hovedgaarder 

tilhørende langt fraliggende Jorder, saasom i den Deel af Theenlaug Enge som Forpagteren er 

forbunden til at dyrke omskjønt de ere Gaarden omtrent 1 Miil fraliggende i Klitlodden ved Andrup 

Bye etc. men for at bedømme i hvilke Dele Vederlaget meest hensigtsmæssig kunde udlægges 

mangler jeg Kort over Hovedgaardstaxtens fraliggende Eiendomme, da disse ikke findes paa den 

mig meddelte Copie af Matriculerings Kortet; men alene en Paategning der viser at Hovedgaarden 

har saadanne fraliggende Jorder; dog bør den allernordligste Deel af den øde Gaards Hovedlod, 

efter Blyantslinien ab formentlig i ethvert Tilfælde blive uden for Hovedgaardstaxten og tillægges 

det derpaa opførte Kroested. – Skulle det imidlertid ikke finde Bifald at inddrage benævnte Rest af 

Hovedlodden under Hovedgaardstaxten, da kunne den formentligen hensigtsmæssigere inddeles i 5 

Lodder til Bebyggelse, nemlig 2
de

 vesten for Veien og 3
de

 østen for Veien, foruden den Deel som 

tillægges Kroestedet, og i dette Tilfælde burde formentligen Kroemanden Jens Søeballe føies i sit 

Ønske at faae et Tillæg af omtrent 2000 Alen sønder for Blyantslinien ab. – Hvad Anvendelsen af 

de øde Gaardes fraliggende Lodder angaar, da formeener jeg at Hovedlodden og den sydvestlige 

Englod kunde sammenlægges og udgjøre en Lod til Bebyggelse; Kjærlodden kunde ogsaa for sig 

alene udgjøre en passende Lod til Bebyggelse naar det skadelige Vand tilbørligen afledes ; men den 

nordvestlige Englod er saare uskikket til saadan Anvendelse, og vil derfor rimeligviis ikkuns kunne 

anvendes ved at bortleie eller bortfæste til Græsning og ringe Høeslet samt Tørvegravning – 

Dersom Resten af Hovedloden skal inddeles i Huuslodder, kunne det maaske være passende at dele 

den nordvestlige Englod imellem disse formeentlig for at forsyne den med Tørveskjær. 

Den Skjeldisputte som har funden Sted, angaaende Grændsen for østre Ende af Aagaards Hede er 

bleven ophævet ved Skræm Byes udskiftning, saaledes at det omtvistede Stykke nu tilhører Skræm 

Bye, og er indbefattet under udskiftningen med dens øvrige Jorder; Da Aagaards daværende Eier 

Kammerjunker de Mylius frafaldt alle Paastande om Ret dertil fra Aagaards Side, hvorom Land-

inspecteur Møllers brev til mig af 19
de

 f. M., som hermed følger, giver Oplysning. Min Undersø-

gelses Forretning angaaende Aagaards Hoverie med Hensyn til den nye Mark Inddeling følger 

ogsaa herved; hvorhos det tillige bemærkes: at den nye Mark Inddeling har jeg antegnet paa Aa-

gaards Kort med Blyant, ligesom jeg og har paa samme Kort ordentlig omtegnet det til Hoved-

gaarden Aagaard ved det udførte Magelæg udlagte Stykke af de øde Gaardes Jorder i Fjerritslev, og 

antegnet med Blyant det øvrige stykke som jeg formeener at der endnu burde at inddrages under 

Hovedgaardstaxten. – Fremdeles følger min Regning for disse Forretninger som jeg underdanigst 

beder mig anvist til udbetaling. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 12
te
 August 1832, underdanigst P.L. Birk. 
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Til Det høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 173 

 

Underdanigst Pro Memoria. 

Under Dags Dato har jeg til at afgaae fra Aalborg med første muelige Leilighed afsendt til Forvalter 

Wulff paa Bjørnsholm for af ham at indsendes igjennem Inspectionen med de fornødne Erklæringer 

til det Høikongelige Rentekammer. 

a) En Magelægs og Hartkorns Beregning med tilhørende 4 Korter og Taxationsforretning over 2
de

 

øde Gaardes Jorder i Fjerritslev og en Deel af Aagaards Hovedgaardsjorder. 

b) En Undersøgelses Forretning angaaende Aagaards Hoverie med Hensyn til den af forige Eier 

foranstaltede nye Inddeling af Hovmarkerne  

c) En underdanigst Indberetning over de udførte Forretninger og Forestilling om den videre 

Anvendelse af Resten af de 2
de

 øde Gaardes Jorder. 

d) Et Brev fra Landinspecteur Møller som viser hvorledes den Skieldisputte er bleven afgjort som 

har funden Sted om Grændsen for østre Ende af Aagaards Hede. 

e) Min Regning over de udførte Forretninger som jeg underdanigst beder mig anvist til udbetaling. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 12
te
 August 1832, underdanigst P.L. Birk, Landinspecteur 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 174 

 

Ærbødigst P. M: 

Det mig allernaadigste forundte Privilegium paa at forfærdige Maskinen til at oppløie Kartofler med 

giver jeg mig herved den ærbødige Frihed at fremsende, til Beviis for at det er indløst, ligesom jeg 

og i Overensstemmelse med dets Indhold lader følge en verificeret Gjenpart af samme, hvornæst jeg 

ærbødigst beder mig det originale Privilegium tilbageleveret. 

Vadumtorp den 12
te
 August 1832, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T. Hr. Overauditeur og Herredsfoged Lange. 

 

 

Nr. 175 

Gode Hr. Overkrigs Commissiar 

Jeg har forgiæves været i Dronninglund Sogn for at kræve Penge ind - Jeg kan desværre ingen faae 

ind førend jeg faar udvirket Udpantnings Ordre, hvorom jeg u denne Dag tilskriver det Kongelige 

Rentekammer – jeg ville allerede have skrevet til Kammeret derom for længere Tid siden, men jeg 

har i nogen Tid laboreret af Koldfeber, som har gjort nogen Standsning i alle mine Forretninger, 

men nu er den dog ved at være forbi, kuns at jeg maae holde Qvarantaine endnu en 14 Dages Tid – 

Under disse Omstændigheder beder jeg Dem meget at have Taalmodighed med mig endnu noget, 
med Betalingen af de Dem skyldige 100 rbd. 

Hermed følger Clarupgaards Hoverie Forening og Hoverie Undersøgelsesforretningen. 

Vadumtorp den 13
de

 August 1832, Med sand Høiagtelse og Hengivenhed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overkrigskommissair Christensen til Clarupgaard. 

 

 

Nr. 176 
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S:T: Hr. Procurator Westerbye 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede (Skrivelse) af 26
de

 f. M. meldes: at den deres om-

meldte Overretsstævning blev forkyndet paa min Bopæl i min Fraværelse, saa at jeg ikke kunde 

give den den forlangte Paategning, men dersom det behøves da er jeg villig til at meddele den 

Declaration, at jeg antager Forkyndelsen for fuldkommen lovlig fra min Side i det Tilfælde, som jeg 

ikke veed, at jeg mueligen ikke skulle have faaet fuld 4 Ugers Varsel. 

Jeg har i nogen Tid laboreret af Koldfeber, og tør ikke vove mig paa gandske fri Fod endnu en 14 

dages Tid, men efter den Tid begynder jeg en Tour omkring Hjørring Amt og det vil da ikke vare 

længe førend jeg ogsaa kan og vil komme til de omtalte Forretninger. 

Vadumtorp den 13
de

 August 1832, Med Agtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 177 

 

Gode Hr. Doctor 

I dette Øieblik er en af mine Tjenestepiger kommen til Skade ved at en Høst Karl af uforsigtighed 

har hugget Spidsen af en Lee ind i hendes eene Laar omtrent et Qvarter oven for Knæet mellem den 

ydre Kant og bagsiden af Laaret i det tykke Kjød. Saaret er omtrent saa stort som Speciedaler eller 

maaske vel saa stort, og tilsyne saa dybt at man kunne lægge en Fingerende ind i Hulheden; men d 

Bladet let lod sig standse er der vist ingen store Aare overskaaren. Jeg lod Saaret afvadske med Viin 

Eddike og forbinde med en Klud dyppet i Eeddike lagt paa Saaret og et Bind omkring Laaret. 

Grund der nu videre bør giøres beder Jeg Deres Velbyrdighed godhedsfuld vil ordinere. Det er mig 

meget om at giøre, at hun kunne blive cureret saa hastig som mueligt. – Dersom Deres Velbyrdig-

hed finder det fornødent at besee Skaden, og De vil uleilige Dem herop, da skal min Vogn møde i 

Sundbye til hvad Tid De behager at befale. 

Vadumtorp den 14
de

 August 1832, Med Høiagtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Doctor Vahl. 

 

 

Nr. 178 

 

Hoslagt giver jeg mig den ærbødige Frihed at tilstille Deres Velædelhed følgende Documenter for 

med fornøden Erklæring, at indsende til det kongelige Rentekammer igjennem Inspectionen, 

nemlig: 

a) En Magelægs og Hartkornsberegning over 2
de

 øde Gaardes Jorder i Fjerritslev samt en Deel af 

Aagaards Hovedgaards Jorder – Med hvilken Beregning følger 4 nye Korter som er i medfølgende 

Kasse. En Gjenpart af Taxationsforretningen følger ogsaa, da jeg ikke har faaet den for Retten 

beskreven som egentlig er den der skulle medfølge. 

b) En Undersøgelsesforretning angaaende Aagaards Hoverie, med Hensyn til den nye Mark 

Inddeling. 

c) En Indberetning til det Kongelige Rentekammer om de udførte Forretninger og Forestilling om 

den anden Anvendelse af Resten af de øde Gaardes Jorder. 

d) Et Brev fra Landinspecteur Møller som viser hvorledes Skjelddisputten om Grændsen for østre 

Ende af Aagaards Hede er bleven afgjort. 

e) Min Regning for de udførte Forretninger. 

Fremdeles følger i samme Kasse de gl. Korter over Aagaards Hovedgaards Jorder som Forpagter 

Deickmann ønsker sig udleveret. 

Ogsaa jeg har maattet bukke under for Koldfeberen, som har sinket mig en Deel i mine Forretnin-

ger, men jeg blev dog temmelig hastig skilt ved den igjen, kuns maae jeg som Reconvalsent holde 

mig i Stilhed endnu en 14 Dages Tid førend jeg tør rigtig vove mig paa frie Fod igjen. 
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Vadumtorp den 12
te
 August 1832. Med sand Agtelse og Hengivenhed , ærbødigst P.L. Birk. 

P.S. Skulle der ikke gives anden hastig Leilighed ønsker jeg de ville være af den Godhed at lade 

Kortkassen hente i Aalborg med Expressen. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wulff. 

 

 

Nr. 179 

 

Ærbødigst Pro Memoria 

Efter Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 18
de

 f. M. har jeg under 2
den

 d. M. været hos Hr. 

Bogholder Høegh for at faae min Regning for den Lindenborgske Hoverie Undersøgelse afgjort. Da 

jeg har overladt til Hans Høivelbaarenhed Hr. Greven at nedsætte min Regning efter eget Behag om 

der skulle imod min Formodning ansees for høi, saa er det jo en naturlig Selvfølge at jeg maatte 

lade mig nøie med hvad der blev mig tilbuden om det end havde været nok saa lidet, og paa Grund 

deraf fordrer jeg heller ikke mere end 350 rbd. jeg har faaet naar det er høitbemeldte Hr. Grevens 

Villie at det derved skal beroe; men jeg beder gunstigst undskyldt at jeg ikke kan tilbageholde den 

sandfærdige Bemærkning: at iblant alle de Hoverie Undersøgelses Forretninger jeg har foretaget har 

der aldrig været en eeneste enten stor eller liden, hvor mit Arbeide er, i Forhold til dets Omfang og 

Vidtløftighed bleven paa meget nær saa lavt betalt som ved denne, naar der ikke kan forundes mig 

mere end de mig udbetalte 350 rbd. Sedler der virkelig er for lidet i Forhold til den Tid Forretningen 

har medtaget. - Da jeg overlod til Hans Høivelbaarenhed Her. Greven at betale mig efter eget Behag 

kunde det aldrig falde mig ind at min Regning skulle vorde saa overordentlig meget nedsat at jeg 

end ikke en Gang skulle erholde saa meget for denne vidtløftige Forretning som S:T: Her. Kammer-

herre Baron Kragh Juell Wind Arenfeldt til Steenballegaard velvilligen har betalt mig, i samme 

Mynt /: nemlig 400 rbd. Sedler :/ for et Arbeide der ikke en gang var saa meget som 1/6 deel af det 

jeg har udført paa Grevskabet Lindenborg; heller ikke kan jeg tro at min Regning havde faaet en 

saadan Nedsættelse om den havde bleven underkastet det Høikongelige Rentekammers Bedøm-

melse – Paa Grund af de anførte Omstændigheder giver jeg mig den ærbødigst Frihed at andrage 

For Deres Velbyrdighed om der ikke skulle kunne endnu forundes mig et Tillæg af i det mindste 50 

rbd. hvorved Summen kunde blive til fulde 400 rbd. Sedler. 

Vadumtorp den 6
te
 Sept. 1832, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Kirstein Indspecteur for grevskabet Lindenborg – Afleveres paa det grevlige 

Schimmelmanske Palais i Kjøbenhavn. 

 

 

Nr. 180 

 

At det Sted i Ørsøe i Dronninglund Sogn som Lars Christian Christensen fra Tvedegaard har 

tilkjøbt sig af Jens Jensen Fjellerads Enke ved Skjøde af 11
te
 Dec. 1831, har et Areal af 16 Tdl. siger 

Sexten Tønder Land geometrisk Maal som fortiden er uden Hartkorn, det attesteret herved. 

Vadumtorp den 11
te
 Sept. 1832, P.L. Birk Landinspecteur. 

 

 

Nr. 181 

 

Underdanigst Pro Memoria 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse til mig 29
de

 April f. A. har jeg nu taxeret 

Wisborghuses Jorder i Vive Sogn, saa at Auction over Stedets Afhændelse i Parceller kan beram-

mes, for min Skyld, til hvilken Tid det skal være, da jeg skal være parat til at møde ved Auctionen 
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for at kunde afsætte Parceller efter de eventuelle Liebhaveres Ønsker, men jeg saa betimmelig 

derom vorder underrettet at jeg kan faae det betids nok at vide om jeg skulle være fraværende fra 

mit Hjem. – I Løbet af 14 Dage á 3 Uger fra Dato reiser jeg paa Embedsforretninger omkring i 

Hjørring Amt. 

p.t. Vadumtorp den 10
de

 Sept. 1832, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Castenskjold, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 182 

 

I det jeg herved underdanigst tilbagesender den ved Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 27 

forige Maaned mig tilstillede Besværing med 2
de

 Bilage fra en Deel Beboere i Dronninglund Sogn, 

betreffende den af mig foretagne Skovudskiftning af samtlige Skove i benævnte Sogn, giver jeg mig 

den underdanige Frihed derover at erklære mig saaledes: 

Paa min underdanige Forespørgsel til det Høikongelige Rentekammer af 26
de

 Mai 1828 angaaende 

Fremgangsmaaden ved udskiftningen af de adspredtliggende mindre Skovstrækninger i Dronning-

lund Sogn har Høisamme ved Skrivelse til Amtet af 23
de

 August samme Aar resolveret saaledes: 

”Forsaavidt han i Henseende til disse har forespurgt, hvilken Størrelse der kan ansees som den 

mindste for en Skov som skal bestemmes til Fredskov, maae vi tjenstlig anmode Hr. Amtmanden 

om at ville behage at tilkjendegive ham, at her for kan ingen almindelig Regel bestemmes, da 

saadant maa bero paa Situationen, Figuren og Jordbundens Beskaffenhed, men at Kammeret i øvrigt 

forventes at han vil søge at inddrage til Fredskov saavidt mueligt i samlede Strækninger alle de 

Skovstykker som kunne ansees tjenlige dertil, om de endog skulde blive at tildeles flere Eiere hvis 

Parcel da blot behøves at afmærkes uden at afdeles ved Mellemhegn, og kunne dernæst da til Skov-

utjenlige Strækninger uddeles til Vederlag for Græsningen” Det var mig saaledes henlagt som Pligt, 

under min Forretning at sørge for Skovenes Conservation saameget som mueligt, som jeg og efter 

bedste Skønnende har bestræbt mig for at opfylde; men at dette maatte være stridende imod de 

Skoveieres Ønsker der hidindtil have benyttet Deres Skove alleene med Hensyn til at høste den 

største øieblikkelige Fordeel af dem er samme naturligt, og maae ansees som den nærmeste Aarsag 

til den indgivne Besværing over min Forretning. Klagerne siger at jeg har æsket deres Erklæring om 

Tilfredshed med min Forretning – dette er aldeles usandhed – Thi det kunde aldrig falde mig ind at 

æske deres Erklæring om Tilfredshed med en dem imod deres Villie og Ønske paatvungen Forret-

ning; men da de vægrede sig ved at betale mig min Regning æskede jeg deres Erklæring om Aarsa-

gen hvorfor de ikke ville betale den, og derpaa erholdt jeg saadanne Svar som de Bilage der ledsa-

ger deres hermed følgende Klage, og da disse ikke indeholdt nogen særdeles Anke over min Reg-

ning, ansaa jeg den som Intet. I Taxationsforretningen, hvoraf jeg herved sender følge en Gjenpart 

er beskaffenheden af hvert  særskilt Taxationsstykke nøiagtigen beskreven /: hvilken beskrivelse er 

forfattet paa selve Aastedet :/ saa at det deraf ved Sammenligning med Korterne, let ville kunde 

skjønnes hvorvidt de til Fredskov udlagte Skovstykker qvalificerer sig til Fredning. – De gl. Ma-

triculs Protocoller over Dronninglund Sogn, hvoraf jeg just har en fuldstændig Afskrivt ved 

Haanden, nævner endog alle de betydeligste af de endnu forefindende adspredt liggende Skovstræk-

ninger, hvorom her er Tale, saa at Beboernes Paastand om, at de ikke skulle være tagen i Betragt-

ning ved Skovskyldens Ansættelse er grundfalsk; men at de tildeels ere meget ubetydelige nu imod 

hvad de her før have været derom vidner de ældgamle Egstubbe som paa Vest Strækningen endnu 

forefandtes i Tusindviis, og at Græsningen paa Skovgrunden, især paa den bløde Bund hvilken 

deels benyttes til Høeslet deels til Græsning for Kreaturer, er af samme aarsag paa mange steder 

betydeligere nu end den har været for længere Tid siden vil ogsaa let kunne skjønnes, især naar man 

tillige kjender den Fremgangsmaade som i den forløbne Tid flittig har været brugt og som til deels 

endnu bruges, hvilket jeg flere Gange med Fortrydelse har været Øienvidne til, nemlig at Flere af 

Beboerne for at gjøre deres Skov tynd og aaben ei alene betiene dem flittig af Øxen, men for at 

forhindre de bløde Træsorter fra at voxe op igjen samler de Baal af tørre Riis sammen paa Stubber-
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ne og brænder dem op, hvorved Stubben der endelig gaar ud, eller i det mindste blive saa syge at de 

kuns drive yderst svage Skud frem, der ikke kan blive til noget. Der er saaledes tilstækkelig Grund, 

hvorfor en Deel af de medtagne Skovstykker befindes at være temmelig aaben eller tyndt bevoxne. - 

Da Udskiftningen er fremmet efter en lovformelig Taxation med hvilken samtlige Klagere ved dens 

underskrivt have erklæret dem tilfreds, saa ere Stæderne i egentlig Forstand ikke berøvet mere 

Græsning end den eene Trediedeel som Ifølge Forordningen af 27
de

 Sept. 1805 er regnet Fredsko-

vene tilgode; thi for de øvrige 2/3 af Græsningen staar det dem selv friit for at skaffe sig Vederlag 

ved at afdrive Skoven paa de dertil udlagte Stykker og da der ikke er taget Hensyn til videre 

Grundforbedring end blot hvad Græsningen kan vinde ved at Træerne borthugges uden at ryddes, 

saa vil det endog let staae i deres Magt ved at rydde og opdyrke de udlagte Strækninger, at skaffe 

sig Vederlag for den fulde Græsning paa den Skovgrund som er indtaget til Fredskov, og det er 

saaledes langt fra Muelighed at Fredskoven skulle kunde bevirke Stedernes Ruin, som Klagerne 

andrager. – Beoerne siger i deres Klage: ”at man til Skovgrund har henregnet samtlige Enge, Kjær 

m.m. hvorpaa hist og her, ofte i viid Afstand forekommer Trævexter, eller blotte endog i de sildige-

re Aar opstaaede Buskvexter” dette er en aabenbar falsk Beskyldning; men det er derimod en Sand-

hed: at man har henregnet til Skovgrund alle de Grundstykker paa samtlige Enge, Kjær m.v., som 

fandtes overvoxne med Overskov, eller med saadanne Træer som ved Fredning kunde blive til 

Overskov omendskjønt de fortiden kuns vare unge; men enhver aaben Plet af mindste Betydenhed  

findes udmærket paa Korterne, og Udstykningsberegningen viser at disse ikke er beregnede som 

Skovgrund. – At Skoven paa flere Steder er temmelig tynd og aaben, har jeg allerede her foran 

anført Aarsagen til, det er sandelig ikke Naturens Skyld; thi den viser sig overalt meget villig til at 

gjøre de her omhandlede Skove tætte, naar kuns Menneskene ville tillade det. – Fremdeles heder det 

i Klagen: ”Herimod har man tillige til Anledigelse af megen  Ulighed i Hartkornets Fordeling alde-

les forbigaaet at henregne til Skovgrund de meget betydelige, noksom vitterligen Tid efter anden 

opdyrkede og til Jordbrug indtagne gamle Skovstrækninger i Ørsøe og Bolle Fjerdinger, hvor 

mangfoldige Steders Tilliggende saaledes lades aldeles umatriculeret” Jeg begriber i Sandhed ikke 

hvor Beboerne have kunnet nedværdige dem til at underskrive sine løgnagtige Beskyldninger og 

dobbelt skjændigt er det at man imellem disse Underskrivter skal finde en Mands Navn som Regje-

ringen nyelig har udmærket med Dannebrogsmændenes Hæderstegn, nemlig Sognefoged Lars 

Nielsen i Gjeraae, da det dog er dem alle bevidst at den hele Strækning af umatriculerede tildeels 

opdyrket Skovgrund af Størrelse 2067 Tønder Land er opmaalt i Anledning af Skovudskiftningen, 

og medtaget under Fordelingen af Skovskylden paa Fredskoven, og ved at tilkjendegive Lodseierne 

hvad Skovskyld enhver Mands Fredskovs Parcel var ansat for, har jeg tillige viist dem at de af 

Skovgrund opdyrkede Steders Jorder ca. Summa var ansat for 33 Td. 4 Skp. 2 Fr. 2 Alb. Skovskyld, 

foruden de dem paahvilende Ager og Engs Hartkorn 3 Td. 5 Skp. der er regnet lige med 7 Td. 2 

Skp. Skovskyld. – Søren Jensen Langheden som er Formand for de Klagende og boer i Strandfjer-

ding eier selv det største af de  af Skovgrund opdyrkede Steder i Ørsø Fjerding nemlig Skjelgaar-

den, og saavel ham, som alle de øvrige Vedkommende Beboere der eier de af Skovgrund opdyrkede 

Steder i Strandfjerding, for Sognefoged og Dannebrogsmand Lars Nielsen med tiltagen Stævnevid-

ne under 2
den

 forige Maaned indvarslet til at møde i Retten den 9
de

 samme Maaned for at paahøre 

Mænd udmeldt til at taxere samtlige af Skovgrund opdyrkede Steders Jorder i Dronninglund Sogn 

for derefter at paaligne disse Skovskylds Hartkorn efter Bestemmelser i det Kongelig Rentekam-

mers Skrivelse til Amtet af 24
de

 Marts dette Aar, og 13 Dage derefter nemlig den 15
de

 i samme 

Maaned, underskriver de begge den løgnagtige Beskyldning imod mig: at jeg, til megen uleilighed i 

Hartkornets Fordeling skulle have aldeles forbigaaet at henregne disse betydelige Strækninger til 

Skovgrund. – Disse Beskyldninger kan neppe grunde sig paa Dumhed, men synes at være avlet af 

Ondskab imidlertid have de intet at betyde, da min Forretning i denne saavelsom i enhver anden 

Henseende forklarer og forsvarer sig selv – Fremdeles siger de at: ”man og til Græsningsparter har 

vedtaget Ophugning af den bedste i ung og god Vext staaende Skov paa en Jordbund der iøvrigt 

ikke er skikket til græsning eller Agerbrug” herved sigtes rimeligviis til nogle af de i den egentlige 

Storskov udlagte Græsningslodder, hvorpaa fandtes adskillige adspredt liggende smaae Grupper af 

ungt Bøge-Opløb i god Vext, men som det aldeles ikke var mueligt at faae inddraget i Fredskoven 
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da man ikke var istand til at skaffe de Græsningsberettigede Vederlag for Græsningen paa andre 

Steder; imidlertid er dog en Deel af de bedste Stykker conserveret derved at Skoveier Proprietair 

Møller have tilkjøbt sig en Deel af de Græsningslodder hvorpaa de bedste Skovgrupper fandtes – 

ligesom han og har overladt til adskillige af de Græsningsberettigede den Skov som fandtes paa 

dens Lodder. – Beboerne yttrer atter her den vrange og lovstridige Meening, at Storskovens Eier 

Proprietair Møller eene skulle betale Skovudskiftnings Omkostningerne for hele Sognet, endskjønt 

det er dem bekjendtgjort at det Høikongelige Rentekammer under 24
de

 Marts dette Aar har erfaret at 

Høisammes anseer samtlige Lodseiere er pligtige til at deltage i samme Betaling hvortil de desuden, 

enhver især, Bogstaveligen er forbunden ved dens Skjøder. 

Slutteligen bemærkes: at for alle de Beboeres vedkommende som have undertegnet hosfølgende 

Besværing eller Klage, og sammes Bilage, er Skovudskiftningen udført saaledes at Eiendoms 

Grændserne eller de forhenværende Skjel imellem hver enkelt Mands Eiendom er bleven aldeles 

uforandret, hvorfor der ikke har været mindst grund eller Anledning til for denne Deel af Udskift-

ningen at reqvirerer noget Landvæsenscommissionsmøde; men at beboerne siger at de ”ikke have 

været varslede eller hørt ved nogen den forbemeldte Udskiftning vedkommende Forhandling” er 

aldeles usandværdig, hvilket følgende Kjensgjerninger viser: For det første have de alle ydet den 

fornødne Assistance ved Opmaalingen, hvor de have paaviist enhver sin Eiendoms Grændser, og 

været Øienvidne til at ethvert derpaa værende Skovstykke er bleven opmaalt – dernæst have de 

været lovligen varslede til at paahøre Mænd udmeldte til at taxere Skovenes, og paa den afholdte 

Taxationsforretning, hvori Beskaffenheden af hvert enkelt Taxationsstykke nøiagtigere er 

beskreven, og som tydeligere blev oplæst for dem, have de alle, ved deres egenhændige underskrivt 

erklæret sig fornøiede med den afholdte Taxation, som derefter er afhjemlet i Retten, og endelig har 

jeg ved Planens Affattelse atter taget Eiendommene i nøiagtig Øiesyn og derved aftalt det fornødne 

med enhver vedkommende Eier, forsaavidt muelig at rette mig efter hans Ønske, hvor saadant 

kunde skee uden at overtræde den mig tillagte Ordre: at varetage Skovenes Tarv. 

Vadumtorp den 12
te
 Sept. 1832, Underdanigst P.L. Birk. 

(Yderligere Erklæring dat. 30
de

 Sept. 1832) 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 183 

 

Den i Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 28
de

 forige Maaned forlangte yderligere Erklæ-

ring angaaende hvorvidt Fladearealet for Kjers Mølle ved Aalborg uden Ulempe for de tilstødende 

Grundeiere maatte kunne gives den Forhøielse som ved Landvæsens Commissionens Kjendelse er 

tilstaaet, bliver for mit vedkommende saaledes: Det i Landvæsenscommissionen fremlagte af mig 

giorte Forslag til Flademaalets Bestemmelse for Kjers Mølle er grundet paa min Nivellerings og 

Undersøgelses Forretning dateret 1 Nov. 1830, og de senere af Landvæsenscommissionen foretagne 

undersøgelser, hvori jeg ogsaa har deltaget, har ikke givet mig nogen Grund eller Anledning til at 

forandre min Mening i den Henseende. – Jeg tror saaledes ikke at Fladearealet for Kjers Mølle kan 

aldeles ubetinget gives den Forhøielse som ved Kjendelsen er tilstaaet uden ulempe for de tilstøden-

de Grundeiere, da Vandet allerede som Nivellerings Forretningen viser flyder over paa mange 

Steder ved den Flademaalshøide som jeg har foreskrevet, men dersom det paalægges Kiers Mølles 

Eier for sin Regning at opdæmme alle de laveste Steder paa begge Sider af Aaen i den hele nivel-

lerede Strækning, saaledes at Vandet ikke kan flyde over ved dens forhøiede Opstemning, da kan de 

2 Tommers Forhøielse som ved Kjendelsen er tilstaaet aldeles ikke foraarsage nogen af de Til-

grændsende Lodseiere Ulempe; thi naar Aaen vorder oprenset da er det ikke mueligt at en saa liden 

Forhøielse i Opstemningen ved Kjers Mølle, skulle kunne vorde kjendelig saa høit og i Aaen at 

Virkningen deraf skulle strække sig til den Eiendom oven for Vissegaards Broe som ikke have 

andet afløb for det skadelige Vand og da alle de tilgrændsende Eiendomme som ligger neden for 

denne Broe og en Deel af dem tillige som ligger oven for , har Afløb for det skadelige Vand 
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formedelst Landgrøvterne, som er det for disses Vedkommende fuldkommen ligegyldig hvor høit 

Vandet opstemmes ved Kiers Mølle, saa længe det ved Inddæmning holdes inden for Aaens 

Bredder. 

Vadumtorp den 13
de

 September 1832, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Castenskjold, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 184 

 

I Overensstemmelse med Forordningen af 23
de

 April 1781 anmodes Sognefogden for Ørsøe 

(Strand) Fjerding i Dronninglund Sogn herved om at indkalde samtligen efterskrevne Selveiere i 

bemeldte Fjerding, til at møde her paa Dronninglund førstkommende Mandag den 24
de

 denne 

Maaned om Eftermiddagen Kl. 2, for at høre oplæse samt underskrive den Taxationsforretning som 

nu er foretaget og som kommer i Retten til Afhjemling paa førstkommende Torsdag, over de dem 

tilhørende af Skovgrund opdyrkede Steders Jorder, efter hvilken Skovskylden for disse Eiendomme 

skal fordeles ifølge det Høikongelige Rentekammers Resolution af 24
de

 Marts dette Aar. – De 

Selveiere som skal indkaldes til at møde ere følgende (ikke nævnt) og ville Sognefogden herpaa-

tegnet meddele mig Tilstaaelse for at ovenstaaende Indvarsling er lovlig forkyndet for alle de 

nævnte Vedkommende. 

p.t. Dronninglund den 21
de

 September 1832, P.L. Birk. 

 

Til Sognefogden for Øsløs (Strand) Fjerding i Dronninglund Sogn. 

 

 

Nr. 185 

 

Ærbødigst Pro Memoria 

Den i hoslagte Skrivelse forlangte Stævning beder jeg ærbødigst at Deres Velbyrdighed ville være 

af den Godhed at meddele mig ved Overbringere heraf for at jeg kan faae fornøden Tid til den 

Forkyndes behageligen for samme ville De være saa god at føie Hr. Proprietair Møller til Regning 

tilligemed Betalingen for Taxationsforretningen, hvilken sidste bedes beskreven og sendt hertil det 

snarest mueligt efter at den er afhjemlet. – Skulle imod Formodning nogen af Selveierne møde i 

Retten og gjøre Indsigelse imod Taxationen da er det jo en Selvfølge at denne eller disse, da paa 

Stedet maae forlange Mænd udmeldt til Overtaxation af samtlige Eiendomme som Forretningen 

angaaer, hvilket formeentlig vil blive for deres Regning som begiærer saadant i et Tilfælde at 

Overtaxationen ville blive som den første Taxation. – Overtaxation for enkelte Dele af Forretningen 

saasom over een eller flere Mænds Lodder kan naturligviis ikke finde sted; men den afholdte 

Forretning maae enten antages eller kuldkastes in totum. 

p.t. Dronninglund den 28
de

 September 1832, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Herredsfoged Heiberg. 

 

 

Nr. 186 

 

I underdanig Følge Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 20
de

 denne Maaned giver jeg mig 

den underdanige Frihed her at meddele følgende yderligere Erklæring og Oplysninger angaaende 

nogle Yttringer i den af en Deel Beboere I Dronninglund indgiven Besværing over den af mig 

udførte Skovudskiftning. 
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Beboerne yttrer dem i deres Klage saaledes: ”Hvad ansættelsen til Skovs Opdyrkning angaar da 

synes samme særdeles urimelig, efterdi de den omgriben efter denne større Deel af, stundom endog 

gandske de til vore Steder henhørende, til Ager og Engs Hartkorns matriculerede og efter de gamle 

Landmaalingsdocumenter aldrig som Skovgrund betragtede Enge og Kjærlodder, hvilket i større og 

mindre Grad stundom endog aldeles vil medføre Stedernes Ruin, ei at tale om den Feilagtighed at 

paalignes en allerede til Ager og Engs Hartkorn matriculeret Eiendoms Skovskylds Hartkorn” 

Denne Fremstilling af Sagen er aldeles grundfalsk hvilket selv de gamle Landmaalings Documenter 

til fulde oplyser, thi det er saa langt fra at være nye, i den samme Tid fremkommer Skove, hvoraf 

man ved Udskiftningen har udlagt de bedste Stykker til Fredskov, at det tvertimod kuns er den 

ubetydelige tilbageværende Rest af de fordums meget store Skove som Grunden og de efterladte 

Levninger af Rodstød overalt bærer de umiskjendeligste Spor af at der i fordums Tid har bedækket 

alle de Strækninger som jeg har medtaget under Udskiftningen – Gamle Mænds Udsagn, der af 

Sognet saavelsom og Udskiftningskorterne bevidner det samme – og i de gamle Matriculs Parceller 

forsaavidt som disse har fornøden Tydelighed, findes alle de Skovstrækninger benævnede som 

medtagne ved Skovskyldens Bestemmelse, hvilke nu er medtagen under Udskiftningen. 

Det er saaledes bevisligen klart og udenfor ald Tvivl, at alle de under Skovudskiftningen i Dron-

ninglund Sogn behandlede Skove ere enten Levninger af de virkelige gamle Skove eller nye Op-

vexter paa den virkelig gamle Skovbund, og da samtlige Skove i hele Sognet ere ved den gl. Matri-

culs Affattelse taxerede og skyldsatte under Eet, saa er det ikke mueligt at nogen kan fremvise 

noget Skovstykke i hele Sognet hvorom det med fuldkommen Vished kan siges at det ikke skulle 

have været medtaget ved Skovskyldens Bestemmelse. – Havde Skoven været i Tiltagende da kunde 

det vel tænkes mueligt at ung Skov kunde være fremkommen hvor ingen Skov forhen havde været, 

men dette er saa langt fra at være Tilfældet at det gandske Modsatte alle vegne beviisligen finder 

Sted. Da Skovene laae adspredt over hele Sognet og Græsningen paa Skovgrunden overalt er 

taxeret og beregnet til Ager og Engs Hartkorn, saa er det jo en Slevfølge at Skovskylden oprindelig-

viis maae hvile paa de samme Eiendomme som ere ansatte til Ager og Engs Hartkorn. – Hvad i 

øvrigt den her anførte, saavelsom de øvrige i Klagen indeholdte Ankeposter angaar, da haaber jeg at 

have derom afgivet fornøden Oplysning i min underdanige Erklæring af 12
te
 denne Maaned. 

Vadumtorp den 30
te
 September 1832, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 187 

 

Regning 

over mit Tilgodekommende for Udstykning af Stedet Visborghusets Jorder i Vive Sogn, Hindsted 

Herred, Aalborg Amt. 

Til under 3
die

 f. M. at foretage Taxation over Visborghusets  

Eiendomme incl. Reisen til og fra Stedet som er beliggende  

7 Mile fra mit Hjem og medgaaet 3 Dage á Diætpenge 3 rd. Sølv  

daglig er     9 rbd. Sølv 

Til i Overensstemmelse med det Høikongelige Rentekammers  

Skrivelse til Stiftamtet af 23
de

 April 1831 at overvære Auctionen  

over Wisborghuus den 3
die

 denne Maaned for at afsætte Parceller  

efter Lysthaverens Ønsker er med Reisen til og fra Stedet lige- 

ledes medgaaet 3 Dage á 3 rd. Sølv er   9 (rbd. Sølv) 

Til at forfatte Hartkorns Beregningen samt fuldføre den egentlige 

Udstykningsforretning er, før og efter Auctionen anvendt 2 Dage 

á 3 rbd. Sølv. er                      6 (rbd. Sølv) 

   Tilsammen                    24 rbd. Sølv.  
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Vadumtorp den 12
te
 October 1832, P.L. Birk Landinspecteur. 

 

 

Nr. 188 

 

I det jeg herved er saa fri at tilstille Deres Velædelhed udstykningsforretningen over Visborghusets 

Jorder i Vive Sogn, beder jeg ærbødigst at De ville være uleiliget med at lade Attesten om Hart-

kornet affordre paa Amtstuen, da jeg ikke har faaet den, men jeg har selv seet Hartkornet i Amtstu-

ens Protocoller, saa at jeg har Sikkerhed for at det er rigtig anført i min Beregning, men da jeg nu er 

saalangt fraværende, og jeg ikke har erindret i tide at faae Attesten saa haaber jeg Deres Velædelhed 

undskylder at jeg dermed gjør Dem uleilighed. Min Regning for Forretningen beder jeg foranstaltet 

mig til Udbetaling snarest mueligt 

p.t. Aas pr. Hjørring den 12
te
 October 1832, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Stiftsfuldmægtig Ostenfeldt. 

 

 

Nr. 189 

 

Underdanigst Pro Memoria 

De i Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 7
de

 Sept. dette Aar forbrugte Oplysninger 

angaaende 4 Skp. Hartkorn i Meelholt Bye som afdøde P. Kellers Boe endnu staar antegnet for i 

Amtstuen, skal om gandske kort Tid blive fremstillet i en fuldstændig udstyknings og Hartkorns 

Beregning over alle de Jorder som henhører til forige Mikkel Jensens Gaard i Meelholt. – 

Underdanigst maa jeg bede undskylde at jeg har dvælet med at afgive denne Erklæring fordi jeg 

have ønsket at lade Udstykningsforretningen med de forlangte Oplysninger medfølge, hvilket dog 

endnu til dette Øieblik ikke er bleven mig mueligt; men jeg har Eiendommen baade opmaalt og 

taxeret, saa at udstykningen ufortøvet skal blive fuldført saa hastig som jeg kommer hjem herfra. 

p.t. Bjørnsholm den 25
de

 November 1832, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Castenskjold, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 190 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Efter Deres Høivelbaarenheds Forlangende i ærede Skrivelse af 4
de

 f. M. indberettes herved: at paa 

den fjerntliggende Kjær eller Englod til Stedet Kobbermøllegaard i Dronninglund Sogn, tilhørende 

Selveier Niels Christensen er en Deel af Grunden bevoxen med Skov, hvoraf omtrent Halvdelen, 

eller noget over 10 Tønder Land, er ved den passerede Udskiftning, bestemt til Fredskov. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 24
de

 November 1832, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 191 

 

Deres Velbyrdighed bedes gunstigst undskylde af jeg først efter saa lang Tids Forløb besvarer Deres 

ærede Skrivelse af 30
de

 August dette Aar – En længerevarig Fraværelse fra mit Hjem har især været 

Aarsagen, imidlertid have jeg min Svigerfader i Commission at have meddelt mundtlig Svar, da han 
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troede at skulle paa en Reise i Hanherred have truffen sammen med Dem; men jeg har først senere 

erfaret at ham ikke har talt med Dem. 

De af Deres Velbyrdighed omskrevne Kort har jeg saavidt jeg mindes modtaget af Forvalter Plesner 

paa Langeslund hvilken ogsaa har yttret: at han anseer sig berettiget til at faae der tilbage igjen, og 

da det er affattet efter en Maalestok der ikke er hjemlet i Lovene, nemlig kuns 1/3 af den til oecono-

misk brug befalede Maalestok, saa vil det i ingen Henseende kunde afbenyttes som, eller ansees for, 

noget lovligt Document, hvis aarsag jeg ikke ret kan indsee hvorvidt det med tilstrækkelig Grund 

kan ansees at henhøre til Eiendommen, da det dog nærmest er at ansee som et speciel geografisk 

Kort; imidlertid er jeg villig til at udlevere det til Deres Velbyrdighed paa de i foran nævnte Deres 

ærede Skrivelse anførte Betegnelser – Jeg har ladet en nye Kasse gjøre til det og saasnart jeg kom-

mer hjem herfra, saa skal jeg føie Anstalt for at det kan faaes udleveret enten jeg er hjemme eller ei. 

De omskrevne Forretninger er jeg villig til at udføre til næste Foraar, dog da Deres ærede Skrivelse 

kuns omtaler disse Forretninger som noget der mueligen skulle skee, saa ønsker jeg det meget om 

De ville være af den Godhed det snarest mueligt at underrette mig om, hvor meget der virkelig 

bliver forrettet, og den yderste Tid inden hvilken det skulle være tilendebragt, for at jeg, saavidt 

mueligt kunde indrette og afpasse Tiden til mine øvrig Forretninger derefter. 

Med Agtelse og Hengivenhed, Ærbødigst P.L. Birk. 

p.t. Bjørnsholm den 25
de

 Nov. 1832, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Krigsraad Nielsen til Oxholm. 

 

 

Nr. 192 

 

Underdanigst Pro Memoria 

I underdanig Følge det høikongelige Rentekammers Skrivelse til mig af 10
de

 denne Maaned giver 

jeg mig den underdanige Frihed at indberette: at den mig overdragne Omdeling af Borup Byes 

Jorder under Willestrup Gods er fremmet saavidt at Byens samtlige Jorder ere taxerede og hvert 

enkelt Taxationsstykke er beregnet og reduceret; Det er tildeels og fornemmelig Sygdoms Tilfælde, 

nemlig Koldfeber, der i den forløbne Sommer har hindret mig fra at faae den fuldført, deels ogsaa 

Tilendebringelsen af Skovstykkets Fordeling paa de mangfoldige af Skovgrund opdyrkede Jorder i 

Dronninglund Sogn, hvormed jeg ikke endnu er færdig skjønt jeg har stræbt og stræber dermed 

saameget som mueligt; Deels ogsaa Hartkorns Beregningen over Bjørnsholms Hovedgaards Jorder 

og nogle flere trængende Forretninger som jeg fortiden iiler med, for at faae Markarbeidet fuldført 

inden Vinteren, og endelig er der noget ved Planen for Borup Byes Omdeling hvorom jeg agter at 

giøre underdanigst Forestilling til det Høie Collegium, især med Hensyn til de andre Gaarde hvis 

Omdeling ikke endnu er resolveret; men for Øieblikket, men saasnart jeg kommer hjem herfra, skal 

det skee uden Henstand. 

p.t. Bjørnsholm den 25
de

 November 1832, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 193 

 

Det gjør mig meget ondt at erfare at mit Brev til Deres Velbyrdighed af 6
te
 September dette Aar har 

opvakt saadan Bitterhed imod mig som Deres Skrivelse til mig af 4
de

 denne Maaned tilkjendegiven. 

– Havde De blot ved et Par Ord tilkjendegivet mig Deres Meening om min Regning da jeg overle-

verede Dem den i Aalborg, da kunde ja den hele Sag uden mindste Vidtløftigheder have været 

jævnet paa Stedet, da jeg velvilligen havde tilstillet Dem en lavere Regning; thi det er mig saa 

meget imod at jeg har givet Regning for en større Sum end jeg virkelig faaer udbetalt; men efter 

hvad jeg har tilmeldt Dem under 22
de

 Juni dette Aar, vil De vist ikke med Grund kunde forundre 
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Dem over at jeg har yttret den Formeening, at kunne tilkomme for min Forretning ved Lindenborg 

en Betaling blot noget lignende efter det som saa mange andre Landinspecteurer have faaet for 

deslige Forretninger; imidlertid har jeg hverken i Regningen selv eller paa nogen som helst anden 

Maade gjort Paastand om nogen bestemt Betaling, men gandske overladt samme til Hans Høivel-

baarenhed Her. Grevens eget Godtbefindende, hvorfor jeg føler mig forpligtet til, herved at aflægge 

min skyldigste Taksigelse for den Betaling jeg har modtaget, og det være langt fra mig at ville 

betræde nogen af de Veie de har foreslaaet, men at jeg derimod vil ansee Sagen for fuldkommen 

afgjort. 

p.t. Bjørnsholm den 25
de

 November 1832, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Kirstein. 

 

 

Nr. 194 

 

Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 15
de

 denne Maaned, har jeg modtaget og jeg skal, saavidt 

det staaer i min Magt, indrette min Tid saaledes, at jeg kan deltage i de omskrevne Tiendeforret-

ninger til hvilken Tid De ønsker det. – Da Assurancen for mit Korn ved  Vadumtorp er udløben til 

den 7
de

 denne Maaned og jeg ikke seer mig istand til at komme til Aalborg førend efter den Tid, saa 

beder jeg meget at Hr. Kammerraaden ville vise mig den Tjeneste, inden, eller til den Tid som den 

nærværende Assurance udløber at udfærdige en nye Police til mig paa en Forsikkrings Summa af 

800 rbd. rede Sølv. – Skal jeg, ligesom sidst, underskrive en formelig schematisk Begjæring om at 

faae assureret, da beder jeg De ville være af den Godhed at sende mig samme med Posten her til 

Bjørnsholm, da den i saa Fald ufortøvet skal vorde remitteret med næste Post – Betalingen skal 

blive sendt om nogle faae Dage; thi jeg har i Øieblikket ikke Sølvmynt ved Haanden. 

p.t. Bjørnsholm den 1
st
 December 1832, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Lund. 

 

 

Nr. 195 

 

Gode Hr. Raffel 

Undskyld at jeg er saa frie at uleilige Dem med en lille Commission. For 3 Maaneder siden lod jeg 

mit Korn assurere for den Summa 1000 rbd. rede Sølv, blot paa ¼ Aar i den Tanke at jeg skulle 

have faaet det hastig udtærsken; men da dette ikke er skeet, og Assurancen nu er udløben til den 7
de

 

denne Maaned, saa ønsker jeg at faae den fornyet, til den Summa 800 rbd. hvorom jeg i indlagte 

Brev har tilskrevet Kammerraad Lund. – Min ærbødigste Begjæring er denne: at de ville være 

uleiliget med at lade indlagte Brev bringe til Kammerraad Lund, tilligemed 2 rbd. 2 mk. rede Sølv 

som jeg beder Dem, at udlægge for mig til jeg kommer hjem samt om De ville være saa god at 

modtage og bevare Policen til jeg kommer til Aalborg. – hoslagte Brev til min Kone er jeg og saa fri 

at bede Deres uleiligst med at besørge hende tilsendt ved første sikkre Leilighed.  

Og endelig beder jeg De ville være saa god at lade hoslagte Brev til Kammerraad Kirstein indløse 

paa Posthuset. Tilgiv at jeg giør Dem saa megen Uleilighed.  

p.t. Bjørnsholm den 1
st
 Dec. 1832, ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 196 

 

Deres Velædelhed har forlangt min Betænkning angaaende Hensigtsmæssigheden af den videre 

Udstrækning som det Kongelige Rentekammer ved Skrivelse til Gods Inspecteur Justitsraad Bin-
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desbølle af 1
st
 d. M agter at give Magelægget imellem en Deel af Aagaards Hovedgaards Jorder og 

nogle Bønderjorder under Fjerritslev Bye, og om intet Hinderligt derimod skulle vides. Hertil 

svares: at denne videre udstrækning af Magelægget er en ønskelig Sag for Hovedgaarden, det finder 

jeg soleklart, og den eeneste og egentlig kuns tilsyneladende Hindring jeg kjender for den Sag er 

Tienderettigheden til de Jorder som magelægges fra Fjerritslev Bye i Kollerup Sogn, da Thenlaug 

Mølle, skjønt liggende paa Aagaards Hovedgaardstaxt ansees at skulle henhøre til Kliim Sogn; men 

da Thenlaug Jorder er tiendefrie Jorder under Aagaards Hovedgaardstaxt saa skjønnes det ikke at 

disse kan have nogen som helst Forpligtelse til Kliim Sogn, der kunde være til Hinder for at 

udlægge dem som Bondejord med Tiendeforpligtelse til Kollerup Sogn. – I Henseende til den liden 

Deel som afskjæres af Aagaards Hovedgaards Marker for at forbindes med det Stykke Hedejord 

som er bestemt til Skovs Opdyrkning, da ihvorvel jeg ikke har seet hvor meget det er, efterdi Kortet 

endnu ikke er kommen til Bjørnsholm, kan jeg dog klarligen indsee, at dette ikke kan have nogen 

Indflydelse paa Hoveriet eller som nogen Nødvendighed foranledige Omdeling af Hovmarken 

eftersom det kuns berører den Deel af disse som Hovedgaarden Bruger selv skal dyrke. – Hvad 

Fjerritslevjorderne angaar som ved Magelægget deels ere og nu endvidere blive inddragen under 

Hovedgaarden, da synes det mig at være hensigtsmæssigt at disse ikke indlemmes iblandt Gaardens 

Hovmarker, men der inddeles og drives særskilt, da en friere og mere hensigtsmæssig Dyrkning kan 

iværksættes paa samme uden end med Hoveriet, og deres Indlemmelse under Hoveriet eller under 

de egentlige Hovmarker, ville nødvendigen have disses Omdeling til Følge. 

p.t. Bjørnsholm den 16 December 1832, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wulff. 

 

 

Nr. 197 

 

Ærbødigst Pro Memoria 

Hoslagt giver jeg mig den Frihed at tilstille Deres Velbyrdighed 2
de

 af det Kongelige Rentekammer 

reviderede og til Inddrivelse ved Udpantning approberede Restancelister eller Repartitionsbereg-

ninger over mit Tilgodekommende for Skovudskiftningen i Dronninglund Sogn, med ærbødigst 

Begjæring om at De ville vise mig den Tjeneste at foranstalte Restancerne inddreven ved udpant-

ning det allersnareste mueligt, da det er mig af megen stor Vigtighed at faae mit Tilgodehavende 

hastig ind fordi jeg har øiebliklig brug for samme Udpantnings Approbationen indeholder ingen 

bogstavelig Ordre til Sognefogderne om at udpantningen skal skee ved dem, og da 3 af dem nemlig 

Sognefogden i Dorf Fjerding Jens Aistrup, Sognefogden i Ørsøe Fierding Peder Christensen i Store 

Rævdal og Sognefogden i Strandfjerding Dannebrogsmand Lars Nielsen i Gjeraae er alle interesse-

rende i Sagen imod mig, og staar i samme Stilling son de øvrige Skyldnere, nemlig: at Beløbet for 

disse Sognefogders Vedkommende ogsaa skal inddrives ved udpantning saa har jeg ikke tordet 

betro dem de originale Repartitionsberegninger, der, som ovenmeldt, er reviderede i det Kongelige 

Rentekammer, og jeg desuden heller ikke veed hvem det kan paaligge som Pligt at gjøre Udpant-

ning hos Sognefogderne; men jeg formoder at det maae være enhver anden Sognefogeds Pligt som 

dertil faar sin Øvrigheds Ordre. – Jeg har affattet Extracter af Repartitionsberegningen forsaavidt 

Restancerne angaar for hver Fjerding især hvorefter jeg formoder at Sognefogderne kunne tillægges 

Ordre om at forrette Udpantningen, da jeg ønsker /: om det kan gaae an :/ at de originale Lister 

maatte blive i Deres Velbyrdigheds Værge indtil Beløbet er indkasseret. Fremdeles har jeg ladet 

følge en Extract eller Fortegnelse over de Lodseiere som have betalt siden Repartitions Beregningen 

bleve affattede, indtil den 30
de

 Dec. 1832 inclusive. Endelig har jeg ladet følge 5 Lister hvorefter 

Sognefogderne have indvarslet vedkommende Lodseiere til at møde paa Dronninglund den 30
te
 f.M 

hvor jeg til den Tid var reist hen for at giøre det sidste Forsøg paa at faae mit Tilgodekommende ind 

i Mindelighed, men som ogsaa var forgiæves. Endnu bemærkes: at S:T: Hr. Ritmester Halling som 

Eier af Dorf Mølle har under 5
te
 August 1826 givet Fæsteren Christen Jensen Fuldmagt til paa sine 

Vegne at underhandle og vedtage alt hvad der angik bemeldte Mølles Andel i Skovudskiftningen; 
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men da Fæsteren nu er død og hans Boe saavidt vides endnu er under Skifterettens Behandling, saa 

formeener jeg at Skifteretten maaske kunne udbetale min Fordring paa Møllen for dens Andel i 

Skovudskiftnings Omkostningerne, og Leqvidere samme i Fæsterens Gield  til sin Hosbonde, om 

saadan, som rimeligt kan være, finder Sted. – Kun mit Tilgodekommende for Møllens Vedkom-

mende ikke komme ind paa den Maade, da maae der vel være en Bestyrer af Møllen, som paa 

Eierens Vegne kan udrede Betalingen om han vil eller anvise hvori der skal giøres Udlæg om min 

Fordring skal inddrives ved Udpantning. Min Karl som overbringer dette har Ordre til at oppebie 

Deres Velbyrdigheds Leilighed da jeg meget ønsker at De ville være af den Godhed at sende 

Udpantnings Ordrerne til Sognefogderne med ham til Dronninglund hvorefter Proprietair Møller 

har lovet mig ufortøvet at besørge dem til vedkommende Sognefogder. Saare meget ønsker jeg at 

disse forelægges den korteste frist som Anordningerne tillader inden hvilken Udpantningen skal 

være forrettet og jeg ønskede meget at Deres Velbyrdighed ville være uleiliget med at meddele mig 

et Par Ord til Underretning om hvor snart jeg kunne giøre mig Haab om at faa mit 

Tilgodekommende ind, om Lodseierne lader det gaae til det yderste. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 3
die

 Janr. 1833, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Herredsfoged Heiberg. 

 

 

Nr. 198 

 

Ærbødigst P. M. 

Den i Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 6
te
 f. M. forlangte Betænkning om hvorvidt jeg 

finder de af det Kongl, Rentekammer paatænkte Forandringer og Omdelinger hensigtsmæssig som 

agtes udført deels ved Magelæg med Aagaards Hovedgaardstaxt og deels ved Omdeling af nogle 

Bønderjorder under Fjerritslev Bye, har jeg under 16
de

 f. M. afgivet til Hr. Forvalter Wulff efter 

hans Anmærkning, og jeg haaber det der sikkert længe siden er kommen Deres Velbaarenhed til 

hænde. 

Vadumtorp den 6
te
 Januar 1833, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Justitsraad og Kongelig Gods Inspecteur Bindesbølle. 

 

 

Nr. 199 

 

I underdanigst Følge Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 13
de

 f. M. indberettes herved: at 

hvad den mig overdragne Udskiftning af Hou og Meelholt Skove angaar der ligger i det saadant 

Fælledskab som jeg neppe troer at have seet Mage til, da har jeg i sidst afvigte Sommer foranstaltet 

samme fuldstændig speciel opmaalte; men formedelst det indviklede Fælledskab medtog Opmaa-

lingen saa lang Tid, at det ikke blev mueligt at udføre mere i den Sommer førend Skoven atter blev 

utilgængelig som de sædvanlig er den største Deel af Aaret. Desuden er der opstaaet en Skjeldis-

putte imellem Skoveierne Proprietair Lose og Selveier Gaardmand Lars Søndergaard i Meelholt, 

som nødvendig maae afgjøres forinden Skovudskiftningen kan udføres. 

Vadumtorp den 7
de

 Januar 1833, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Castenskjold. 

 

 

Nr. 200 

 

Aalborg Amt, Bodolphi Sogn, Aalborg Bye den (?) Januar 1833 
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Brødrene N.N. og N.N. ansøger allerunderdanigst om allernaadigst Bevilling til at nedlægge og 

udstykke i mindre Parceller en dem tilhørende Gaards Jorder Vester Enggaard kaldet, og at afhænde 

Parcellerne til Omegnens Beboere omendskjønt disses øvrig Jorder ikke ere Parcellerne 

tilgrændsende, alt paa Grund af at Eiendommen er, af Natur, bedre skikket til Eng og Tørveskjær 

end til Agerland. 

Til Kongen 

I Aaret N.N. have vi undertegnede som Panthavende Creditorer i Justitsraad Scheels Boe, eet os 

nødsagede til at indkjøbe hans samtlige paa Sophiendal Byes Grund i Bodolphi Sogn beliggende 

Jordeiendomme, for ikke at tabe den deel indestaaende, ham laante Capital, Iblandt disse Eiendom-

me er en Englod kaldet Vester Enggaard, som i Udstyknings Bevillingen af 7
de

 Febr. 1818 findes 

anført som Parcellen N
o
 3 af Gaarden Scheelsmindes underlagte Eiendomme, med Hartkorn 2 Td. 4 

Skp. 3 Fk. Denne Lod som i Overensstemmelse ned den nysnævnte Udstyknings Bevilling er forsy-

net med Bygning og Beboere, har det ikke hidindtil været mueligt at afhænde, uden alt for stor 

Opoffrelse af den deri indestaaende Capital fornemmelig fordi der er saa flad og langt beliggende at 

det ville være forbunden med meget store Omkostninger at befrie den saa tilbørligen fra skadeligt 

Vand og Suurhed at den kunde blive beqvem til Opdyrkning, da den af Naturen er langt bedre 

skikket til bestandig Eng og Tørveskjær end til Agerland; hvilket endnu kommer den Uleilighed at 

Veien dertil sædvanlig kuns er farbar i den tørre Sommertid og om Vinteren i stærk Frost, da den 

derimod til enhver fugtig Aarstid er næste ufremkommelig Formedelst disse locale omstændigheder 

har det hele Areal hidindtil næsten udelukkende været anvendt til Høeslet, hvortil det i en lang 

Række af de sidst forløbne Aar har været endelig bortleiet til Aalborg Byes samtlige af Omegnens 

Beboere. For at vorde istand til at kunde afhænde denne Eiendom uden alt for betydelig Opoffrelse 

af den deri indestaaende Capital vover vi herved paa Grund af de anførte Omstændigheder og i 

Henhold til allerhøieste Resolution af 5
te
 Juli 1815 i allerdybeste Underdanighed at ansøge om 

allernaadigst Bevilling til at udstykke oftnævnte Englod i en Deel mindre Parceller uden at 

forpligtes til videre Bebyggelse end, at det paa Lodden beliggende Huus, som er forsynet med 

Beboere, vedbliver og tillægges i det mindste 1½ Tønde Land boniteret Jord til Taxten 24, og at de 

øvrige Parceller maatte afhændes deels til Aalborg Bys Indvaanere og deels til andre af Omegnens 

Beboere som have Mangel paa Eng og Tørveskjær, uden Hensyn til beliggenheden af de Jorder som 

Parcellen saaledes mueligen maatte komme i Forbindelse med da disse ikke kan blive dem tilgrænd-

sende Byes Beboere mueligen ikke herved har Eiendom i Sognet. Eiendommen er beliggende 

omtrent ¼ Miil fra Aalborg og ligesaa langt fra Byen Hasseriis, allerunderdanigst N.N., N.N. 

 

 

Nr. 201 

 

Endelig er jeg da nu bleven færdig med Reiersens Forretning som jeg er saa frie herved at tilstille 

Deres Velædelhed til videre godhedsfuld Besørgelse – Den blev langt vidtløftigere end jeg nogen-

sinde kunne forestille mig da jeg overtog Forretningen. 

Med agtelse  og Hengivenhed. 

Vadumtorp den 25
de

 Januar 1833, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Stiftsfuldmægtig Ostenfeldt. 

 

 

Nr. 202 

 

Underdanigst P. M. 

Ved denne Leilighed giver jeg mig den underdanige Frihed at indberette at jeg om nogle faae Dage 

bliver færdig med den vidtløftig Hartkornsfordeling paa de af Skovgrund opdyrkede Steders Jorder 

i Dronninglund Sogn, og at den da ufortøvet ved Expresse skal vorde Deres Høivelbaarenhed tilstil-
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let overensstemmende med det Høikongelig Rentekammers Resolution af 27
de

 November forige 

Aar. 

Vadumtorp den 5
te
 Februar 1833, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 203 

 

De ved Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 10
de

 f. M. mig tilstillede Udstyknings-

documenter. 

I det jeg herved underdanigst tilbagesender over Claus Lorentzens Gaards Jorder i Tylstrup giort 

mig den  underdanige Friehed ar indberette: at jeg har indhentet Claus Lorentzens Erklæring 

angaaende de af det Kongelige Rentekammers gjorte Bemærkninger ved hans Gaards Udstykning, 

hvilken Erklæring lyder saaledes: da det høie Collegium ikke kan bifalde at Parcellen N
o
 3 beholder 

det Stykke vesten for Veien, der egentlig ikke er nogen Landevei men kuns en simpel Markvei, saa 

er Eieren tilfreds med at Parcellerne N
o
 3 og 4 sammenlægges til een Parcel, ligesom han og er 

tilfreds med at Parcellen N
o
 8 forbliver ved Hovedparcellen da han ikke kan være tjent med at lade 

den afsætte over søndre eller østre Ende af Lodden og afsættes den over den anden Ende af Lodden 

da kan han ikke vente Libhavere til den. 

For Kongetienden haves en Kongelig confirmeret fast Akkord og Kirken eies af Sognet. 

Præstetienden ydes ogsaa efter en gammel akkordt som har staaet i mere end 20 Aar men som dog 

ikke er confirmeret. Det Eieren af megen Vigtighed at faae Udstykningen approberet det 

allersnarest mueligt. 

Vadumtorp den 8
de

 Februar 1833, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Castenskjold, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 204 

 

Da jeg nu /: som Deres Velbhed. bekjendt :/ det jeg under 25 f.M. har været saa frie at tilstille Deres 

Forretning, har udført alt hvad der er at giøre ved den mig overdragne Forretning angaaende S:T: 

Hr. Cancelliraad Reiersens Gods i Meelholt saa beder jeg De ville være af den Godhed at formaae 

Hr. Cancelliraaden til at udbetale mig, de efter Akkordt mig derfor tilgodekommende 120 rbd. 

Sedler det snarest mueligt, hvorom jeg saameget mere indstændig beder Dem, som jeg just 

øieblikkelig har trængende Brug for dem. – De mig i sin Tid tilstillede Documenter følger herved 

tilbage. 

Vadumtorp den 12
te
 Februar 1833. Med sand Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Stiftfuldmægtig Ostenfeldt. 

 

 
Nr. 205 

 

Lars Sørensen Hvidegaard har under 27
de

 f. M. paa Hjørring Kjøbstads og egne Vegne anmodet mig 

om i anstundende Foraar at ansætte gl. Hvidegaards Eiendomme i Hartkorn og adskille den fra 

Kjøbstadens Communes Jorder. Hertil til svares: at jeg er villig til at foretage denne Forretning og 

at vælge en passende beleilig Tid der til i tilkommende Foraar, ligesom jeg og skal giøre det for saa 

billig en Pris som det efter Omstændighederne kan lade sig gjøre, men at opgive denne kan jeg ikke 

førend jeg seer Kortet da jeg aldeles ikke har noget Begreb om Størrelsen af Communens Jorder 
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hvorunder gl. Hvidegaard henhører. – Hvad der bliver at foranstalte med Hensyn til Befordring etc. 

derom skal jeg nærmere give mig den Frihed at meddele fornøden underretning – Da jeg kan faae 

Logie paa selve Gaarden vil dette for Arbeidets Skyld være beqvemmest. 

Vadumtorp den 12
te
 Februar 1833, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Justitsraad Bye og Herredsfoged Koefoed. 

 

 

Nr. 206 

 

I skyldigst Svar paa Deres tilbagesendte ærede Skrivelse af 7
de

 d. M. meldes at jeg: deels formedelst 

Sygdoms Tilfælde og især formedelst Mængde af Embedsforretninger endnu ikke er bleven færdig 

med det første Exemplar af min Maskine til at oppløie Kartofler; ligesom og at Maskinen er saa 

sammensat og Kostbar af Bygning at jeg formoder dens Pris vil blive omtrent 100 rbd. 

Vadumtorp den 12
te
 Februar 1832, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kjøbmand S. Winkel. 

 

 

Nr. 207 

 

Hermed følger 15 Tønder Toradet Byg. Prisen er Deres Velbyrdighed saa god Selv at bestemme 

efter Varernes Værdie – at jeg ønsker den saa høi som De finder at kunne være tjent med, behøver 

jeg vist ikke at bemærke. - Betalingen beder jeg leveret til min Avlskarl som er Overbringeren 

heraf. 

Vadumtorp den 14
de

 Februar 1833, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Agent Møller. 

 

 

Nr. 208 

 

De er mig saare ubehageligt at maatte melde: at jeg uheldigviis ikke kan blive hjemme paa først-

kommende Tirsdag, da der netop paa Mandag og Tirsdag er berammet Auction hos et Par Hundrede 

vrangvillige Bønder i Dronninglund i Dronninglunds Sogn for resterende mig tilgodekommende 

Skovudskiftning Omkostninger, og dersom jeg ikke kommer selv til Auctionen er det mueligt at der 

aldeles intet Bud skeer, hvorimod jeg troer at naar jeg møder selv, og de begynder paa at sælge af 

Pantet, da der alt sammen betales, da det kuns er Picanterie der holder dem tilbage. Min Bestem-

melse er ar vise derved paa Søndag og at komme tilbage igjen paa Onsdag Aften – Paa Tirsdag den 

28
de

 Febr. er jeg hjemme, og det skulle være mig meget kjært om jeg da maatte have den Fornøielse 

at see Deres Velbh. og Hr. Forvalter Wulff her,; men skulle dette ikke kunne forenes med De Herrs. 

Leilighed da agter jeg om nogle faae Dage derefter at komme til Bjørnsholm og Aagaard, hvor jeg 

allerede havde været for længe siden om ikke denne Auction havde holdt mig tilbage. – Skyldigst 
Tak for Gratulationen. 

Vadumtorp den 20
de

 Februar 1833. Med særdeles Høiagtelse. Deres Velbhds. forbundne P.L. Birk. 

 

S:T. Hr. Forvalter v. Støcken. 

 

 

Nr. 209 
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Underdanigst Pro Memoria 

I Forbindelse med min underdanige Skrivelse til Deres Høivelbaarenhed af 5
te
 denne Maaned frem-

sendes herved Hartkornsberegningen over de af Skovgaard gaaende opdyrkede Steders Jorder i 

Dronninglund Sogn med tilhørende 23 Korter og Taxationsforretninger, samt en Skrivelse i den 

Anledning til det Høikongelige Rentekammer, hvormed tillige følger min Regning og en derefter 

affattet Repartitionsberegning. – Regningen beder jeg underdanigst, at Deres Høivelbaarenhed 

høigunstigst ville ledsage med fornøden Betænkning, da det er mig om at gjøre, at den snarest 

mueligt kunne vorde revideret og mit Tilgodekommende derefter foranstaltet udbetalt at de 

respective Vedkommende. 

Vadumtorp den 22
de

 Februar 1833, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 210 

 

Deres Velædelhed ombedes godhedsfuld at ville ved Overbringeren heraf tilkjendegive mig om min 

Skrivelse af 5
te
 d. M. hvormed fulgte de Dronninglundske Klager over Skovudskiftningen og mine 

Erklæringer derover med Bilage, er rigtig indtruffet til Amtscontoret, da samme, formedelst min 

Tjenestekarls uforsigtighed blev sendt med Postkarlen, uden at komme i Postsækken, fordi mit Bud 

kom forsildig til Postcontoret. 

Vadumtorp den 22
de

 Februar 1833. Med sand Agtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Amtsfuldmægtig Hesbæk. 

 

 

Nr. 211 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds Skrivelse af 27
de

 f. M. meldes: at ligesom jeg stedse hid-

indtil ved enhver som helst Leilighed har viist ald den Velvillige imod Beboerne af Dronninglund 

Sogn, som jeg har været istand til uden at overtræde den mig tillagte Ordre. /: thi jeg har, hvilket nu 

er Deres Velædelhed bekjendt, ingensinde nægtet dem nogen som helst forlangt Oplysning, undta-

gen den eeneste Gang da jeg laae syg og ikke var istand til at meddele dem hvad de forlangte; men 

jeg har derimod saa meget som det stod i min Magt søgt at lempe udlægget af Fredskov efter Lods-

eiernes Tarv :/ saaledes skal jeg og endnu findes villig til paa de meest billige Vilkaar at udføre 

enhversomhelst Forandring ved de udlagte Fredskovsgrændser hvortil det maatte kunne være mue-

ligt at erholde det Høikongelige Rentekammers Tilladelse. – At jeg imidlertid under min Forretning 

er bleven miskjendt af Beboerne er mig samme ubehageligt, saameget mere som jeg er mig ikke 

bevidst nogensinde at have givet mindste Anledning dertil. Men dette vil jeg nu gandske tilsidesætte 

og hvad jeg endnu kan være beboerne til Tjeneste med skal ,uden mindste Hensyn dertil, skee med 

den største Velvillig og Redebonhed, og som sagt paa de meest billige Vilkaar. – Deres Velædelhed 

troer at jeg misbilliger at De har taget Dem af de Dronninglundske Bønders Sag, dette er imidlertid 

ikke Tilfældet, da jeg ingenlunde kan fortænke Dem i at De har opfyldt Deres Embeds Pligt; men 

jeg holder mig derimod fuldkommen forvisset om, at hvis De ikke havde været ført bag Lyset ved 

usandfærdige og forkerte Forsikkringer om Sagen, der havde de indsendte Klager faaet et gandske 

andet udseende. 

Vadumtorp den 5
te
 Marts 1833, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Westerbye. 
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Nr. 212 

 

Over hosfølgende Andragen fra Christen Thomsen Emmerslev af Nyemark I Broust Sogn betref-

fende Eftergivelse af de ham paalignede Omkostninger som tilpligtet Deltagelse i Oprensningen af 

Canalen mellem Tranum Aae og Limfjorden, har Justitsraad og Landvæsenscommissionair Juell sin 

ligeledes herved følgende Erklæring af 18
de

 forige Maaned saa aldeles udtalt min Mening om den 

Sag at jeg ikke ved mere derom at tilføie men i alle Dele henholder mig til hans Erklæring. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 28
de

 Februar 1833, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 213 

 

Min Broder har sagt mig at han nyelig har talt med Deres Velædelhed og at De bad ham at paamin-

de mig om at komme snart for at fuldføre Borup Byes Omdeling. I Anledning heraf kan jeg ei und-

lade at tilkjendegive Dem at det ikke staar i min Magt at foretage vidre ved den Sag forinden jeg 

faar Korterne og Beregningerne tilbage fra Rentekammeret, som jeg indsendte i Januar Maaned 

med en efter Omstændighederne høist nødvendig Forestilling. – Kortet m.v. blev indsendt med den 

AgePost som afgik fra Aalborg Mandagen den 28
de

 Januar og siden den Tid har jeg ikke hørt eller 

seet noget om den Sag; men saa hastig som jeg faar Kort og Beregning tilbage, med Svar paa de 

gjorte Spørgsmaal, skal jeg fuldføre Forretningen saa hastig som det efter Omstændighederne kan 

staa i min Magt. 

Bjørnsholm den 19
de

 Marts 1833, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wegener. 

 

 

Nr. 214 

 

Proprietair Lose har anmodet mig om at tilstille Deres Velædelhed det gl. Kort over Meelholt Byes 

Jorder samt en Copie af der nye Kort over Meelholt Skov, forsaavidt et omtvistet Stykke angaar. – 

Begge Dele skal skee saasnart jeg kommer hjem herfra; men det blev mig ikke mueligt at gjøre det 

forinden jeg tiltræder Reisen hertil, som jeg maa bede undskylde. 

Bjørnsholm den 19
de

 Marts 1833, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Møller. 

 

 

Nr. 215 

 

Da jeg nu endelig er bleven færdig med den mig overdragne Forretning til Regulering af Hartkornet 

og Jorderne til Hovedgaardene Bjørnsholm, Lundgaard og Padkjer saa giver jeg mig herved den 
ærbødige Frihed overensstemmende med det Kongelige Rentekammers Skrivelse til mig af 1

st
 Dec. 

frg. Aar at tilstille Deres Velbaarenhed alle de denne Sag vedkommende Documenter, nemlig: a) 

Hartkorns Beregningen. b) To Exemplarer af Kortet over Hovedgaardene Bjørnsholm og Lundgaard 

m.m. og To do. over Padkjer c) Taxationsforretningen d) Amtstuens Attest om Hartkornet e) en 

Gjenpart af det Kongelige Rentekammers Skrivelse af 17
de

 Marts forige Aar hvorpaa Forretningen 

grunder sig, og endelig: Regning over mit formentlige Tilgodekommende for Forretningen. De 

Bemærkninger jeg har troet at burde gjøre Forretningen angaaende findes anført ved Slutningen af 

Hartkornsberegningen. Imidlertid finder jeg dog Anledning til her endnu at tilføie følgende: Paa 



87 

 

Grund af det Kongelige Rentekammers Skrivelse til Deres Velbaarenhed af 23 Juni f A. har jeg 

forandret Grændsen for Padkjerhuses Lod efter den med Forvalter Wulff paa Stedet gjorte Aftale, 

og jeg har meddelt Forvalteren en særskilt Beregning over den Deel af Padkjerhuses gamle Lod 

som ved denne Forandring er bleven udlagt til Hovedgaarden. Hvad Padkjerhus ved denne Foran-

dring er bleven tildelt af Kjær og Hede kan neppe ansees for mere end Vederlag for den Græsnings-

ret Stedet Hidindtil har havt, for hvilken imidlertid ingen Grændser kunne paavises. – Heraf følger 

at Stedet Padkjerhuus er ved denne Forandring bleven saameget mindre end det forhen have været, 

som det Stykke af dets gamle Agerland der nu er udlagt til Hovedgaarden, hvilket udgjør i virkelig 

Størrelse 119770 kvadrat al. eller 8½ Tdl. og i Boniteret Størrelse 39960 kvadrat al. eller lidet over 

2¼ Tønde Land, tilsvarende til Hartkorn 2 Skp. 2 Fr. 2 alb. som i Hartkorns Beregningen er 

indbefattet under det for Hovedgaarden Padkjer anførte Hartkorn 6 Td. 3 Skp. 3 Fr. 1½ Alb. 

p.t. Bjørnsholm den 29
de

 Marts 1833, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Justitsraad og Kongelig Godsinspecteur Bindesbølle. 

 

 

Nr. 216 

 

Deres Velædelhed ville gunstigst tilgive at jeg er saa fri at forespørge om De ikke troer at jeg snart 

kunne faae de mig tilgodekommende 120 rbd. Sedler for S:T: Hr. Cancelliraad Reiersens Forretning 

– Øieblikkelig Trang afnøder denne Paatrængenhed, som jeg beder undskylde. 

Vadumtorp den 6
te
 Marts 1833, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Stiftsfuldmægtig Ostenfeldt. 

 

 

Nr. 217 

 

Høistærede Hr. Proprietair Ring. 

Omstændighederne har forhindret mig i at opfylde Deres yttrede Ønske om at faae den omløbende 

Harve færdig til Sædetiden, hvilket jeg meget lader undskylde, Sygdoms Tilfælde hos min Smed 

har tildeels været Aarsagen. – Jeg er særdeles villig til at foretage den forlangte Udstykning af 

Gaarden Gjøgsig i Tversted Sogn, saafremt det kunne have nogen Henstand med den, men skal den 

absolut gjøres færdig saa tidlig at der skulle erholdes Approbation paa Udstykningen inden Juni 

Termin, saa staar det aldeles ikke i min Magt formedelst andre bestemte Forretninger at udføre den, 

saa gjerne jeg end ville. – Da Eiendommen er saa stor vil jeg formentlig ikke kunne være tjent med 

at gjøre den for mindre end 30 rbd. At dette Svar indløber saa seent hidrører fra at jeg har været 

længe fraværende og kom først hjem i Forgaars. 

Om Manden i Gjøgsig vil opholde Forretningen noget efter mig derom beder jeg De ville være af 

den Godhed nærmere at underrette mig det snarest mueligt, for derefter at gjøre min Bestemmelse.  

Mange Tak for Gratulationen 

Vadumtorp den 6
te
 April 1833. Med venskabeligst Hilsens Formeldning. Deres med sand Agtelse 

og hengivenhed P.L. Birk. 

 

 

Nr. 218  

 

 I skyldigst Svar paa den respective Administrationskommissions ærede Skrivelse af 13 Febr. dette 

Aar /: som formedelst min Fraværelse først i disse Dage er kommen mig tilhænde :/ meldes at jeg 

hverken har opmaalt eller ladet opmaale Oustrup Hede og derfor ikke er istand til at afgive noget 

Copiekort over samme. 
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Vadumtorp den 6
te
 April 1833, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Administrationskommissionen for Stamhuset Birkelse. 

 

 

Nr. 219 

 

Deres Velædelhed ville tilgive at jeg er saa frie at tilstille Dem hoslagte Udstyknings Forretning 

over Ole Christian Christensens Gaard i Østerhassing, bedende af De ville være af den Godhed at 

drage Omsorg for at den snarest mueligt kunne vorde approberet, og hvis den ikke skulle kunne 

indsendes i Kongelig Tjeneste om den da maatte vorde indsendt for min Regning. 

Vadumtorp den 6
te
 April 1833, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Stiftsfuldmægtig Ostenfeldt. 

 

 

Nr. 220 

 

Vel har Søren Rasmussen og Lars Jacobsen i Gjeraae lige mange Tønder Land bevoxen med Skov, 

og følgelig har maattet betale lige meget i Skovudskiftnings Omkostninger; men da Skovskylden er 

beregnet efter den Størrelse som enhver af dem især har inden for Fredskovsgrændsen og Søren 

Rasmussens Lod efter de mig paaviiste Skjel virkelig er smallere end Lars Jacobsens, og hans Fred-

skovspart derfor mindre saa er det jo en Selvfølge at hans Skovskyld ogsaa maatte blive mindre. 

Dette meldes til Svar paa hans Brev af 17
de

 forige Maaned. 

Vadumtorp den 6
te
 April 1833, P.L. Birk. 

 

Til Selveier Arild Peder i Gjeraae. 

 

 

Nr. 221 

 

De i Deres Velædelheds Ærede (Skrivelse) af 30
te
 f. M. omskrevne Magelægs Documenter skal om 

gandske kort Tid blive Dem tilstillet i Fald jeg ikke skulle see mig istand til selv at bringe Den 

samme – At jeg ikke kom til Flade Udskiftning i sidst afvigte Efteraar og ikke er istand til at kom-

me endnu i dette Foraar saa tidlig som jeg havde ønsket, hidrører allene fra, at jeg ikke endnu er 

bleven færdig med nogle befalede Forretninger som endnu er ældre end den mig overdragne Forret-

ning angaaende Flade og Frederikshavn, men jeg skal komme saa tidlig paa Aare som det kan blive 

mig mueligt. 

Vadumtorp den 7
de

 April 1833, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Rosborg. 

 

 

Nr. 222 

 

For at Deres Velbaarenhed ikke skal blive fixeret i den Forventning at jeg skulle kunne paabegynde 

den mig overdragne Forretning angaaende Rold Skov tidlig i dette Foraar byder min Pligt mig at 

melde: at adskillige ældre Forretninger, som jeg ikke endnu er bleven færdig med /: Deels forme-

dels Ophold ved Sygdoms Forfald i sidstafvigte Sommer, deels ogsaa fordi de var vidtløftigere end 

jeg dengang var istand til at forudsee :/ giør mig det umueligt at tage fat paa Forretningen ved Rold 

Skov førend noget hen paa Sommeren. - Dette har jeg ikke tordet undlade at tilkjendegive Deres 
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Velbaarenhed, for det muelige Tilfælde: at Forretningernes hurtige udførelse kunne være af saadan 

Vigtighed at De maatte finde det fornødent at lade Forretningen udføre ved en Anden, som strax 

kunde tage fat paa dem. Til den Ende har jeg og anmodet Hr. Forvalter Laudrup om at sørge for at 

dette Brev kunne komme Deres Velbaarenhed tilhænde saa hastig som De kommer her til Landet, 

eller om dette skulle vare længe at han da ville sende det til Kjøbenhavn. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 6
te
 April 1833, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og Velbaarne S:T: Hr. Kammerjunker de Mylius. 

 

 

Nr. 223 

 

Skudsmaal for Peder Pedersen af Nørhalne 

Ovenmeldte Peder Pedersen har tjent mig her paa Gaarden i eet Aar fra 1
st
 Mai 1832 til 1

st
 Mai 

1833 og det er efter mindelig Overenskomst at han nu forlader min Tjeneste. I sin Opførsel har han 

viist sig som Pluraliteten af Tjenestefolk i almindelighed. 

Vadumtorp den 1
st
 Mai 1833, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 224 

 

S:T: Hr. Proprietair Jensen til Aas 

I medsendte kasse tilstilles Dem Udstykningsforretningen over Aas Hovedgaards Jorder saaledes 

som den skal indleveres til Amtmanden – Taxationsforretningen fra Retten ville De behage at lade 

medfølge, eller faae den fra Retten om De ikke allerede har faaet den. – En Ansøgning paa behørig 

stemplet Papier har jeg ladet følge heri indlagt, som De ville behage at underskrive og indlevere paa 

Amtscontoret tilligemed Forretningen. – Bedst er det at Amtmanden til at erklære paa Forretningen 

og at De derefter selv besørger den paa Posthuset i Aalborg, da derved kan vindes Tid, eftersom 

Ageposten ikkuns afgaaer fra Hjørring en gang hver Maaned. – At det har medtaget saa lang Tid 

med Forretningens endelige Fuldførelse hidrører deels fra Forretningens Vidtløftighed, dels fra 

befalede Forretninger for det Kongelige Rentekammer som jeg har arbeidet paa den største Deel af 

Vinteren. 

Vadumtorp den 2
den

 Mai 1833, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 225 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 2
den

 denne Maaned giver jeg mig den 

underdanige Frihed at indberette: at Aarsagen hvorfor jeg ikke endnu har funden Leilighed til at 

foretage den ved det Høikongelige Rentekammers Skrivelse af 29
de

 December forige Aar forlangte 

Undersøgelse angaaende nogle Uoverensstemmelser som ved Revisionen er befunden at være 

imellem Matriculerings Kortet og det af mig forfattede Udstyknings Kort over Gaarden Rugtved 

kaldet i Asdal Sogn, er formentlig denne: at da jeg med egne Hænder har foretaget Opmaalingen 
efter de Grændser som Eieren selv har paaviist mig, saa holder jeg mig forvisset om at Skylden ikke 

er min om Feil virkelig fandt Sted, og da jeg desuden har udført Udstykningen for en saa yderst 

billig Betaling at jeg ikke vel kan være tjent med at forrette mere Arbeide for samme, og det høie 

Collegium desuagtet paalægger mig at foretage Undersøgelsen og efter Omstændighederne Forret-

ningens Omarbeidelse uden videre Bekostning for Vedkommende, saa har jeg troet at det under 

disse Omstændigheder kunne tillades mig, at lade Berigtigelsen henstaae indtil jeg Leilighedsviis 

kom der paa Egnen, som jeg haaber at skulle skee med det Første; thi selv den blotte Befordring til 

og fra Stedet vil koste mig næsten Halvdelen af den hele Betaling som jeg har oppebaaren for 
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Forretningen. Ved denne Leilighed giver jeg mig den underdanige Frihed at forespørge: om det vir-

kelig er rigtig som jeg har forstaaet det Høikongelige Rentekammers Skrivelse af 29
de

 Dec. forige 

Aar, nemlig: at jeg ubetinget skal foretage Undersøgelsen og efter Omstændighederne Forretnin-

gens Omgørelse uden videre Bekostning for Vedkommende selv endog som i det muelige Tilfælde 

at Eieren virkelig maatte have paaviist mig urigtige Grændser, og saaledes enten med eller imod sit 

Vidende ført mig bag Lyset: hvilket sidste sandsynligviis her maae være Tilfældet ifald at virkelige 

Feiler skulle man i det muelige Tilfælde at ingen virkelig Feil finder Sted ved min Forretning skal 

jeg da ogsaa eene bære Byrden af en for mig som bekostelig undersøgelse. – Jeg har 9 Mile til Ste-

det saa at Befordringen medtager 2 Dage beregnet tilsimple Diætpenge 3 rbd. daglig, er i alt en 

Bekostning af 16 rd. 4 mk. 2 sk. Sølv eller 17 rd. 1 mk. 4 sk. i Sedler og Tegn, som undersøgelsen 

vil koste mig omendskjønt sees dog om mueligt, at ingen Feiler finder Sted, og jeg har ikke faaet 

mere end 24 rd. Sedler for den hele Forretning.  

Deres Høivelbaarenheds Gunstige Svar herpaa giver jeg mig den underdanige Frihed at udbede mig.  

Vadumtorp den 19
de

 Mai 1833, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah. 

 

 

Nr. 226 

 

Høistærede Hr. Forpagter 

Jeg er virkelig i saadan Trang for Penge for Øieblikket at det er den sande Nødvendighed der 

tvinger mig til at bede Dem om, det allersnareste mueligt at sende mig de mig tilgodekommende 40 

rbd., og haaber derfor at see mig dem tilsendt med første Post. 

Vadumtorp den 21
de

 Mai 1833, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forpagter Dickmann. 

 

 

Nr. 227 

 

Høistærede Hr. Andersen 

Da jeg den 12
te
 April dette Aar mødte Dem paa Landeveien ved Sønder Skovsgaard forlangte De ar 

Deres Karl maatte, Søndagen den 14
de

 April, hente den Dem belovede Svingplov, tilligemed en 

Tønde Kartofler, imod at De ville Selv komme til mig i samme Uge for at erlægge Betalingen 14 

rbd. for Ploven og 4 mk. for Kartofler – Ploven og Kartoflerne fik de paa de tilbudte Vilkaar; men 

da den Tid inden hvilken De lovede bestemt at komme med Betalingen nu er mere end 5 Gange 

forløben, saa ville De undskylde at jeg herved anmoder Dem om at sende mig bemeldte 14 rbd. 4 

mk. med allerførste Post, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Andersen paa Neesgaard i Svenstrup Sogn i Østerhan Herred. 

 

 
Nr. 228 

 

Ærbødigst P. M. 

Efter den af det Høikongelige Rentekammer under 27
de

 November forige Aar approberede Regning 

over mit Tilgodekommende for Skovudskiftningen i Dronninglund faaes til Rest for Dorff Mølle for 

dens Andel i Græsningsgrunden Storskoven 12 rbd. 22 ¼ sk. Sedler og Tegn, som jeg ærbødigst 

lader mig tilstille ved første Postleilighed. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 21 Mai 1833, Ærbødigst P.L .Birk Landinspecteur. 
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S:T: Hr. Ritmester Halling. 

 

 

Nr. 229 

 

Høistærede Hr. Forvalter 

 

Endelig er jeg da bleven færdig med mit Udkast angaaende den paatænkte Dæmning over  Agger 

Kanalen og jeg maae bede Dem meget at undskylde at det har varet saalænge. – Det er vel mueligt 

at jeg kan have gjort noget mere end der havde nær været fornødent, men jeg har intet villet efter-

lade af hvad der stod i min Magt, for at gjøre Sagen saa klar som mueligt, og har saaledes velvilli-

gen ydet min Skjærv til den gode Sags fremme. – Den videre Fremstilling af Sagen med Hensyn til 

dens Vigtighed, vil jeg gandske overlade til Dem, som Noget jeg har den fuldkomne Overbeviisning 

om at De kan gjøre mange Gange bedre end Jeg. – Efter Forlangende følger ogsaa en Gjenpart af 

min Erklæring over Hans Andersens Klage angaaende Holmgaards Udskiftning, som jeg ikke end-

nu har afsendt men agter at afsende med Tirsdagsposten. – Da det for Øieblikket er mig tildels en 

Velfærds Sag at faae nogle Penge samlet i en Hast, saa beder jeg indstændig af Deres Velædelhed 

godhedsfuld ville, efter Deres gode Løvte forstrække mig med de 150 rbd. som jeg endnu har 

tilgode efter min indsendte Regning for den Bjørnsholms Forretning – Jeg har modtaget fra Justits-

raad Bindesbølle Communecontoiret af Kammeret Skrivelse angaaende Løgsted Omskiftning og 

Magelægget ved Aagaard m.v. og saa hastig som det er mig mueligt skal jeg komme for at fuldføre 

disse Forretninger. – Tiden har endnu ikke tilladt mig at tænke paa Gaarden i Øslev, hvilket jeg 

beder Godhedsfuld undskyldt. 

Vadumtorp den 25
de

 Mai 1833. Med sand Høiagtelse og Hengivenhed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wulff. 

 

 

Nr. 230 

 

Gode Hr. Qvist 

Jeg er virkelig i Øieblikket meget lang forsynet med Penge og haaber derfor De ville undskylde at 

jeg er saa frie at bede De, at sende mig mit Tilgode kommende for Vester Enggaards Udstykning 

ved Overbringeren heraf. – For en lignende Forretning har jeg sædvanlig faaet 20 rbd. for Stykket af 

Parcellerne, men skulle De synes at det er for meget da er De saa god at betale efter Behag og jeg er 

dermed tilfreds. – Min Assistent har Ordre til, paa forlangende at qvitteret paa mine Vegne for hvad 

han modtager. 

Vadumtorp den 25
de

 Mai 1833, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Behag at undskylde at jeg ikke endnu har tilbagesendt den mig laante Vogntrappe, men min Smed 

har havt saa overhaands meget at bestille og nu er han reist ind for at gjøre Mønstring. 

 

S:T: Hr. C. Qvist i Aalborg 

 

 

Nr. 231 

 

Høiædle og Velbaarne Hr. Justitsraad Koefoed. 

Søren Nielsen Kjer af Bagterp har anmodet mig om at tilkjendegive Deres Velbaarenhed at jeg har 

lovet ham om faa Dage at komme til ham for at beregne i Hartkorn eb Parcel som han har solgt til 
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Jacob Nielsen, og beder til den Ende at De ville være af den Godhed at udmelde Mænd til at taxere 

Eiendommen. 

Vadumtorp den 27
de

 Mai 1833, Med Høiagtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 232 

 

Deres Velædelhed ombedes godhedsfuld at ville modtage hosfølgende 2
de

 Udstykningsforretninger 

og ved Leilighed underrette Vedkommende om at Forretningerne ere hos Dem. – I Brevet til Hr. 

Jensen er hans Ansøgning som han skulle underskrive  Jeg har havt saa meget at gjøre ved befalede 

Forretninger i den forløbne Vinter at som er Aarsagen hvorfor jeg ikke endnu er bleven gandske 

færdig med de øvrige Forretninger fra Hjørring Egnen som jeg overtog sidste Efteraar; men det skal 

nu ikke vare ret mange Dage førend de skal komme. – Jeg venter ogsaa selv at komme til Hjørring 

om en gandske Kort Tid. Hav den Godhed ikke at fortryde paa at jeg hermed gør Dem Uleilighed. 

Vadumtorp den 27
de

 Mai 1833, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Westerbye. 

 

 

Nr. 233 

 

Da jeg ikke har seet mig istand til selv at komme til Knivholt i Mai Maaned saa giver jeg mig den 

Frihed herved i Overensstemmelse med min Skrivelse af 7
de

 f. M. at tilstille Deres Velædelhed 

Magelægs Forretningen, ligesom den skal indsendes til Kammeret, nemlig Beregningen og 2
de

 

Korter; men Taxationsforretningen skal ogsaa medfølge, hvorfor De ville behage at faae den fra 

Retten om De ikke allerede for længe siden har faaet den. – Paa Omslaget har jeg meddelt en Con-

cept til, hvorledes jeg mener at Indberetningen skulle skrives. – At jeg har antaget at den skulle 

være paa stemplet Papier, er fordi den indeholder en Begjæring om Approbation paa Magelægget; 

imidlertid er det dog mueligt at det kunne være nok at skrive den paa slet Papier – Jeg skal komme 

til Knivholt saa hastig som jeg kan, men at bestemme Dagen kan jeg endnu ikke. 

Vadumtorp den 27
de

 Mai 1833, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Proprietair Rosborg. 

 

 

Nr. 234 

 

Ærbødigst P. M. 

Da afdøde Kancelliraad Tofts Søn har anmodet mig om at forfatte en Udstyknings Beregning over 

Østerhassing Sogns Kongetiende, forsaavidt den tilhører ham og hans Søster, saa beder jeg ærbø-

digst: at Deres Velbaarenhed ville være af den Godhed at meddele mig en Attest for Tiendehart-

kornet paa Østerhassing Sogns Kongetiende samt for det Tiendeydende Hartkorn for hver Mand 

forsaavidt som det findes specificeret i Amtstuens Hovedbog. – Er det mueligt at jeg maatte lade 
den Attest afhente i Morgen Middag da skee mig derved virkelig en Tjeneste; men hvis det ikke kan 

skee da beder jeg mig Godhedsfuld underrettet om hvor snart jeg maatte bede den afhente; thi jeg 

ligger i disse Dage for en Reise til Meelholt i Anledning af Mikkel Jensens Gaard, og ønsker at tage 

den Forretning med paa Touren. 

Vadumtorp den 28
de

 Mai 1833, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Justitsraad og Amtsforvalter Westenberg. 
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Nr. 235 

Cancelliraad Tofts Arvinger have anmodet mig om at forfatte en Udstykningsberegning over Øster-

hassing Sogns Konge Tiende forsaavidt de eier den, og de have henviist mig til Deres Velædelhed 

for at erholde den fornødne Oplysning om alle de Beboeres Navne og Hartkorn hvis Tiende de eier, 

nemlig saavel Fæstere som Selveiere, og en saadan Fortegnelse er det mig nødvendig at faae uop-

holdelig for at kunne faa Forretningen færdig inden Terminen. Jeg formoder at Deres Velædelhed 

har Fortegnelse over Hartkornet, men da det dog vil være fornødent at jeg confirmerer en saadan 

med enhver vedkommendes Skjøde saa har jeg bestemt mig til at komme til Østerhassing i den 

Anledning paa førstkommende Søndag, og ønsker derfor at Deres Velædelhed ville faae Bud til alle 

Vedkommende og anmode dem om at samles paa et passende Sted i Sognet; for at forevise mig 

Deres Skiøde eller Fæstebrev, enten hos Dem selv i Gaaser, eller om det skulle være for afsides, da 

kunne Samlingspladsen maaske bestemmes at blive hos Selveier Mads Nielsen, udflytter fra 

Østerhassing, som jeg paa samme Tour agter at besøge efter Anmodning fra Landhuusholdnings 

Selskabet, eller og ved Østerhassing Kirke. Hvilket Sted Deres Velædelhed vælger, beder jeg mig 

opgivet i en Bilet aflagt til Johan Larsens ved Østerhassing Kirke. Bestemmer de Mødet i Gaaser, 

da ønsker jeg det berammet til Eftermiddagen Kl. 2; men dersom de bestemmer det til Mads Niel-

sens i Østerhassing, eller ved Østerhassing Kirke, da ønsker jeg det berammet til Kl. 12, og er det en 

Nødvendighed at jeg maa bede Deres Velædelhed Selv om ville give Møde til hvad Tid og Sted De 

bestemmer, og da at medbringe eller have tilstæde den forlangte Fortegnelse over Beboerne og 

Deres Hartkorn. 

Vadumtorp den 31
de

 Mai 1833, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Skolelærer Holm i Gaaser. 

 

P.S. Efter Amtstuens Attest er det samlede Tiendeyderhartkorn 39 Td. 1½ alb. og Tiendehartkornet 

4 Td. 3 Skp. 2 Fr. 2 alb. 

 

 

 
 

 

Nr. 236 

 

Høistærede Hr. Forvalter 
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I hvor meget jeg end har tragtet derefter saa er det mig dog ikke mueligt at komme til Børglumclos-

ter førend i næste Maaned, og maae derfor i Henhold til Deres sidste ærede Skrivelse melde: at det 

er ingensinde paalagt Landinspecteurerne at oplyse for Kammeret hvilke Forandringer af udskift-

ning eller magelæg de have foretaget med Fæstegods, men saadant er alene paalagt vedkommende 

Lodseiere ifølge Forod. 25
de

 Juni 1810. – Imidlertid har jeg staaet i den Formeening at stedse ved 

ethvert Aars Udgang har gjort Indberetning igjennem Amtet om de Forandringer i Fæstegodsets 

Inddeling som i det forløbne Aar havde fundet Sted. - De Forretninger som jeg kan erindre at have 

havt ved Børglumcloster siden 1821 Aars begyndelse bestaaer i følgende: a) Udskiftning af Frø-

strup og Mariegaards Beregninger dat. 12
te
 Nov. 1822. b) Hartkornsberegninger over forhenvæ-

rende Fæster Anders Christensen Ellegaards Gaard i Vrensted med Hensyn til den fraflyttede Toft 

som er bortfæstet til Huusmand Erik Christensen, formodentlig er Beregningerne samtidig med 

Fristrup Udskiftnings Beregning men jeg veed det ikke med Vished da jeg har forglemt at sætte 

Datum paa Concepten c) Hartkornsberegning over Fæster Jens Kieldsens Gaard i Voldbye dat. 10 

Nov. 1825 og d)  Magelægsberegning over 2
de

 Gaarde i Skjøttrup dat. 10
de

 Sept. 1827. – Disse 

Hartkornsberegninger med tilhørende Korter har jeg i sin Tid afleveret til Deres Velædelhed, og jeg 

mindes ikke rettet end at vi hver Gang have talt om at de skulle ved Aarets Udgang indsende til 

Kammeret igjennem Amtet, hvorfor de da efter Afbenyttelse skulle komme tilbage igjen, men om 

de have været indsendte eller ei veed jeg ikke. 

Jeg iiler efter at komme til Børglumcloster det allerførste det er mig mueligt. 

Vadumtorp den 29
de

 Mai 1833. Med sand Agtelse. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Würtz. 

 

 

Nr. 237 

 

Den mig overdragne Udskiftning af Børglumclosters Skov i Ugilt Sogn, Koldbroe kaldet, er frem-

met saavidt at Eiendommen blev taxeret i sidstafvigte Efteraar og jeg har arbeidet en Deel paa Be-

regningerne; men formedelst andre Forretninger har det, ald Anstrængelse uagtet, dog ikke været 

mig muelig at bringe det derhen, at jeg kan see mig istand til at faae Fredskovsgrændsen afsat 

førend noget hen paa Sommeren – hvilket saaledes efter forlangende tilstaaes. 

Vadumtorp den 29
de

 Mai 1833, P.L. Birk. Landinspecteur. 

 

 

Nr. 238 

 

I underdanig Følge Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 24
de

 denne Maaned har jeg indrettet 

min Tid saaledes, at jeg agter at foretage den forlangte Afsætning af Aaen til Kjers og Gammel 

Mølle, paa førstkommende Torsdag den 6
te
 Juni og paafølgende Dage om behøves. Forretningen 

agtes paabegyndt ved gl. Mølle benævnte Dag om Formiddagen Kl. 9, til hvilken Tid vedkommen-

de Lodseiere ønskes beordrede til at møde eller lade møde, enhver ved nordre Side af sin Eiendom 

ved Aaen, og dertil at medbringe hver en Spade og saa mange tilspidsede Pæle af 1Alens Længde, 

som der maatte behøves til at afstikke det hele Aaeløb med paa begge Steder i en Afstand af om-

trent 20 á 30 Alen imellem Pælene; thi vel behøves Afstikningen ikke saa tæt hvor Aaeløbet gaaer i 

lige Linie eller store bugter, men den vil stundom behøves tættere hvor bugterne ere smaae – Frem-

deles er det nødvendigt under Afsætningen at have en lille simpel let Jolle til at seile op af Aaen 

med, for med Lethed paa ethvert Sted at kunne komme i Land til hvilken Side det behøves. – En 

saadan Jolle kunne det formentlig paalægges Mølle Eieren at skaffe tilveie, enhver ved sin Mølle, 

for derfra at benyttes og ned Strømmen saa som Arbeidet skal fortsættes, og de fornødne Folk til at 

trække Jollen, nemlig 2 Mand ved hver Side af Aaen kunne formentlig paalægges Lodseierne at 

lade møde efter Tilsigelse af Sognefogderne – Situationskortet, som er mig nødvendig ved 

Afsætningen, beder jeg underdanigst om at faae tilsendt ved Overbringeren heraf, og om jeg tør 
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være saa frie at begjære det, da ønskede jeg og at erholde en Gjenpart af den 

Rentekammerskrivelse, hvorved Kjendelsen er stadfæstet. 

Vadumtorp den 31
de

 Mai 1833, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Castenshiold, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 239 

 

Høistærede Hr. Forvalter.  

Jeg har nu bestemt mig til at komme til Børglumcloster Løverdagen den 8
de

 Mai og da jeg venter at 

blive opholdt lidet underveis nemlig paa Vestrupgaard og paa Rolighed, saa ønsker jeg at De ville 

være af den Godhed at lade en Vogn til min Befordring møde her paa Vadumtorp, benævnte 

Løverdag Morgen Kl. 6. 

Vadumtorp den 31
de

 Mai 1833. Med Agtelse, Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T; Hr. Forvalter Würtz. 

 

 

Nr. 240 

 

S:T: Hr. Forvalter Hasselbalck. 

Løverdagen den 8
de

 Mai er det min Bestemmelse at reise til Børglumcloster og jeg agter da, efter 

Aftale at lægge Veien om ad Vestrupgaard, hvilket jeg ei ville indlade at tilmelde Deres Velædel-

hed. 

Vadumtorp den 31
de

 Mai 1833, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 241 

 

Gode Frue. 

Paa førstkommende Løverdag den 8
de

 denne Maaned reiser jeg til Børglumcloster og agter da paa 

min Tour at lægge Veien over Rolighed for at udvise det forlangte Skjel. – Dette beder jeg at Fruen 

ogsaa ville være af den Godhed at lade Peder Borup vide, da jeg har lovet ham ogsaa at vise et Skjel 

ud for ham ved Schulsmark. – Madame Sommer ønskede ogsaa at faa min Ankomst at vide. – 

Rimeligviis kan jeg ikke komme førend om Eftermiddagen. 

Vadumtorp den 1
st
 Juni 1833, Med Agtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Frue Provstinde Fibiger. 

 

 

Nr. 242 

 

Af S:T: Hr. Forvalter Wulff paa Bjørnsholm har jeg i Dag modtaget 150 rbd. siger Et Hundrede og 

Halvtredsindstyve Rigsbankdaler Sedler, som er Restbeløbet af min Regning for Reguleringsfor-

retningen angaaende Hartkornet og Jorderne til Hovedgaardene Bjørnsholm, Lundergaard og Pad-

kjær m.v. hvorhos bemærkes: at Regningens Beløb er mig udbetalt under Reservation af behørig 

Berigtigelse saafremt noget ved samme maatte findes at udsætte ved den Revision i det Kongelige 

Rentekammer. 

Vadumtorp den 6
te
 Juni 1833, P.L. Birk. Landinspecteur. 
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Nr. 243 

 

Høistærede Hr. Forvalter. 

For Deres Velvillie imod mig med at udbetale mig min Regnings Beløb er jeg Dem særdeles meget 

forbunden. – Den forlangte Qvittering med behørig Reservation følger indlagt, og skulle den ønskes 

i anden Form da er jeg villig til at meddele den med hvilken Forandring der maatte forlanges. – 

Anbefalende mig i venskabelig Erindring hos Dem og Deres, tegner jeg mig med sand Høiagtelse 

og Hengivenhed P.L. Birk. - p.t. Børglumcloster den 10
de

 Juni 1833.  

 

S:T: Hr. Forvalter Wulff. 

 

 

Nr. 244 

 

I underdanig Følge Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 5
te
 Januar dette Aar har jeg nu været 

i Rugtved i Asdal Sogn for at undersøge om Aarsagen til de Uoverensstemmelser som ved Revisio-

nen er befunden at være imellem det ved det Kongelige Rentekammer værende Hovedkort og mit 

Udstyknings Kort over bemeldte Gaards Jorder. 

Ved Undersøgelsen har jeg befunden: at det Skjel som mit Kort viser omkring Parcellen N
o
 4 stem-

mer nøiagtig overens med de Skjel som findes paa Marken saavelsom og med de Skjel som findes 

paa det gl. originale Hovedkort over Sognet, som oppebevares paa Asdal; ligesom det og stemmer 

med de Skjel som findes paa det af Justitsraad og Landinspecteur Juell i Aaret 1822 forfattede Ud-

styknings Kort over Skovgaards tilgrændsende Jorder, af hvilket Kort en Gjenpart maa forefindes i 

det høikongelige Rentekammer; men ved undersøgelsen er jeg endvidere kommen til Kjendskab 

om, at den her omhandlede uoverensstemmelse eller Urigtighed ved Matriculerings Hovedkortet 

rimeligvis hidrører derfra: at forige Eier af Gaarden Rugtved skal have paa egen Haand foretaget et 

midlertidig Magelæg med Skovsgaards Eier hvorved denne fik den vestre Ende af Parcellen N
o
 4 

imod Vederlag i en Strimmel ved søndre Side dernæst østen for; men dette selvhjorte Magelæg gik 

imidlertid snart tilbage igjen; dog maae det formodentlig have staaet saalænge at det er bleven 

paaviist som gjeldende Skjel paa den id Matriculerings Opmaalingen foretoges, og kan derved have 

foranlediget Uoverensstemmelsen. 

Det Jordstykke nordvestlig for Gaarden, som ved Revisionen er antaget at skulle mangle paa mit 

Udstyknings Kort, har ingensinde hørt under Gaarden Rugtveds nuværende Hartkorn 10 Td. 1 Skp. 

– bemeldte Jordstykke eies, bruges og beboes af Mikkel Christensen og er efter det gl. Hovedkort 

en Deel af Parcellen N
o
 9 af Asdal Hovedgaards Jorder. – Ved Undersøgelsen er det bleven oplyst: 

at dette Jordstykke vel i forige Eiers Tid har været brugt under Gaarden Rugtved, som kan have 

givet Anledning til at det ved Matriculerings Opmaalingen, skjønt urigtig, er bleven anseet som en 

Deel af Gaarden Rugtveds Jorder; Men det har ingensinde været lovlig fraskilt den øvrige Deel af 

Parcellen, og er derfor gaaet tilbage igjen i sin oprindelige Form, saaledes at Mikkel Christensen nu 

eier den hele Parcel, som paa det gl. Kort er betegnet med N
o
 91, med Ager og Engs Hartkorn 1 Td. 

5 Skp. 2 Fr. 2½ alb. og Skovskyld 2 Fr. ½ alb. efter lovligt Skjøde af 7
de

 Juni 1823 for Johannes 

Rasmussen Gram, læst i Retten den 28
de

 Juli samme Aar. Det af Landinspecteur Vesterholt 

forfattede Udstyknings Kort /: eller efter at hans Assistent forfattede og af ham afbenyttedes :/ den 

Beregning er forfattet som ligger til Grund for den ældre Udstykningsbevilling af 24
de

 October 

1818, hvilket Kort jeg hermed lader følge, stemmer ogsaa overens med mit Udstyknings Kort paa 

de her omhandlede 2
de

 Steder, skjønt det i øvrigt har den ikke ubetydelige Feil, at den fraliggende 

Hedelod som nu udgjør Parcellen N
o
 5 er ved den derefter foretagne udstykning aldeles forbigaaet. 

– De mig tilbagesendte Udstyknings Documenter følger herved. 

p.t. Rugtved den 11
te
 Juni 1833, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah. 
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Nr. 245 

 

Ærbødigst P. M: 

Da jeg seer af Avisen at Dorff Mølle i Dronninglund Sogn agtes bortsolgt ved Auction den 24
de

 d. 

M., og jeg for en rum Tid siden har tilskrevet Eieren S:T: Hr. Ritmester Halling om at afgjøre min 

Regning for tilgodekommende Skovudskiftnings Omkostninger for benævnte Møllers vedkommen-

de, uden derpaa at have erholdt noget Svar, saa beder jeg ærbødigst at Hr. Byfogden ville vise mig 

den Opmærksomhed at paasee min Ret i bemeldte Mølle efter den hos Dem beroende Restanceliste. 

Vadumtorp den 12
te
 Juni 1833, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Bye og Herredsfoged Heiberg. 

 

 

Nr. 246 

 

Mandagen den 1
ste

 Juli Førstkommende om Formiddagen Kl. 9, agter jeg at foretage Taxation over 

Flade Fælled og ønsker derfor at Deres Velædelhed ville behage at besørge Mænd udmeldte forin-

den til at taxere og faae dem varslet til at møde til benævnte Tid. – Det vil være nødvendigt at For-

deelshaverne varsles til at paahøre Mændene udmeldte i Retten; dog kan det maaskee være tilstræk-

keligt at Justitsraad Juell varsles, da han efter hans eget Udsagn skal Møde paa Byens Vegne – Jeg 

er ikke istand til at opgive paa hvilket Sted Befordring kunne treffe mig derfor vil det være nødven-

digt at jeg befordrer mig selv til Knivholt, hvortil jeg agter at indtræffe Søndagen den 30
de

 denne 

Maaned. 

Vadumtorp den 20
de

 Juni 1833, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T. Hr. Proprietair Rosborg til Knivholt. 

 

 

Nr. 247 

 

I underdanig Følge det Høi Kongelig Rentekammers Ordre af 23
de

 Marts dette Aar fremsenders 

herved min undersøgelses Forretning angaaende Hoveriet for Hovedgaarden Restrup i Henseende 

til den forandrede Drivt som Eieren Auditeur Roulund agter at indføre. 

Med undersøgelsesforretningen følger: 

a) En trykt Gjenpart af Hoveriforeningen som jeg har verificeret. 

b) En Fortegnelse over de ældre og nyere Gaardfæsteres Navne og Hoverie Gaardsparter. 

c) De 2
de

 af det høie Collegium mig tilstillede Skrivelser fra Auditeur Roulund. 

Vadumtorp den 22
de

 Juni 1833, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 248 

 

Regning 

over mit Tilgodekommende for at afsætte Aaeløbene fra gl. Mølle ved Aalborg til Bonnerup og 

Svendstrup Broen samt Blegkilde Strøm, og for at nivellere fra gl. Mølles Grundværker til det faste 

Afløbssted ved Knud Theils Toft. 
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Juni  5
te
 Rest for mit underhændehavende Arbeide paa Dronninglund for at fremme 

Arbeidet med Aaernes afsætning, hvorfor jeg tilkommer Diætpenge  

for en Reisedag    3 rbd. Sølv 

6 og 7
de

 Foretaget Afsætningen af Aaeløbene fra Gl. Mølle  

til Bonnerup og Svenstrup broer 2 Forretningsdage á 3 rbd.  

Sølv daglig     6 rbd. 

For 2
de

 medbragte Assistenter á 4 sk. til hver Daglig er 2 rbd.    64 sk. 

Befordring fra Vadumtorp til gl. Mølle, Færgepenge incl. 1 rbd. 

Do. fra Svenstrup Broe til Vadumtorp, 2½ Miil á 4 sk.  1 rbd.    64 sk. 

Tilsigelsespenge                 10 sk. 

Drikkepenge 8 sk. pr. Miil                  20 sk. 

Færgepenge                   12 sk. 

  18. Nivelleret fra Gl. Mølles Grundværker til det faste Afløb 

ved Knud Theils Toft, hvorfor mig tilkommer efter Placaten 

af 10
de

 Nov. 1791 § 10    10 rbd. 

Befordring fra Vadumtorp Tour og Retour, Færgepenge incl.   1 rbd.    40 sk. 

22. om Eftermiddagen afsat Blegkilde Strøm, derfor ½ Dags  

Diætpege        1 rbd.   48 sk. 

Befordring Tour og Retour       1 rbd.   40 sk. 

      29 rbd.   10 sk. 

Eller i Sedler og Tegn       30 rbd.   11 sk. 

p.t. Aalborg den 22 Juni 1833, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 249 

 

Underdanigst P. M: 

Den ved Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 26
de

 April dette Aar mig tilbagesendte 

Udstykningsforretning over Mikkel Jensens Gaards Jorder i Meelholt har jeg  nu forandret 

forsaavidt som jeg endelig har været istand til ved Overtalelse at formaae Vedkommende 

Parcellisterne til at indvilge Forandringen. Hvad jeg i øvrigt har funden fornødent ar bemærke i den 

Anledning har jeg anført ved Slutningen af Beregningen. 

Vadumtorp den 23
de

 Juni 1833, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Castenschjold. 

 

 

Nr. 250 

 

At det Huus Krattet kaldet i Hune Sogn, Hvetboe Herred, Hjørring Amt som Jens Degn Christensen 

eier efter Skjøde af 13
de

 Juni 1833 har et Areal af 43, Siger Tre og Fyrre Tønder Land geometrisk 

Maal, til Hartkorn 2 Skp. 1 Fk. 1 alb. det attesteres herved. 

Vadumtorp den 27
de

 Juni 1833, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 251 

 

At det Huus Dommerborg kaldet i Hune Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, som Christen Ander-

sen Østrup eier, efter Skjøde af 7
de

 September 1831, har et Areal af 21 Tdl. siger Een og Tyve Tøn-

der Land geometrisk Maal til Hartkorn 1 Skp. 1 Fr. 1 Alb., det attesteres herved. 

Vadumtorp den 27
de

 Juni 1833, P.L. Birk Landinspecteur. 



99 

 

 

 

Nr. 252 

 

Gode Hr. Ring 

Undskyld at jeg ikke saa mig istand til at opfylde Deres Forlangende om at faa den anløbende 

Brakhave til Brakmarkens Behandling for dette Aar, Aarsagen var især, at jeg ikke kunne faae 

Smedde Arbeidet færdig fordi min ene Smed skulle til Mønstring og den anden blev syg, og i det 

hele taget er der sjælden noget Hold i de Godtfolks Løvter med Hensyn til Tiden de lover at komme 

til mig, da jeg ikke staar i saadant Forhold til Dem at jeg kan befale dem at komme naar jeg vil. 

p. t. Fuglsig den 30
de

 Juni 1833. Stedse med sand Agtelse. Deres forbundne og hengivne P.L. Birk. 

 

P.S. I Dag reiser jeg til Knivholt for at udføre Delingen af Flades Fælled, og om 8 Dage venter jeg 

at komme hertil igien for at arbeide her i nogle Dage. 

 

 

Nr. 253 

 

Overensstemmende med Forordningen af 23
de

 April 1781, anmodes respective Vedkommende om, 

behageligen herpaa at tegne om De haver noget at erindre imod den af mig nu tilendebragte Deling 

af Flade Fælled forsaavidt angaaer Skjelbestemmelse imellem Kjøbstaden Frederikshavn og Flade 

Bye, eller om de ere fornøiede med Delingen saaledes som Stedet i Dag ved mig er afsat paa 

Marken. 

p.t. Knivholt den 6
te
 Juli 1833, ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 254 

 

Regning 

over mit Tilgodekommende for at udskifte Flade Fælled imellem Kjøbstaden Frederikshavn og 

Flade Bye. 

1832  Juni 30. Reist fra Vadumtorp til Knivholt 1 Reisedag i  

Diætpenge     3 rbd. Sølv. 

 Juli 1. Gjennemlæste den Sagen vedkommende Documenter 

 og eftersee Eiendommen paa Marken, og 

 2 og 3. mødt for Landvæsens Commissionen i Frederikshavn, 

 er 3 Forretningsdage á 3 rbd. Sølv daglig  9 rbd. 

 4. Diætpenge for en Reisedag til Hjemreisen  3 rbd. 

1833 Juni 30 Reist til Knivholt, Diætpenge for en Reisedag  3 rbd. 

 For Befordring fra Vadumtorp til Knivholt 9 Miil á 4 mk. 

 Sølv pr Miil er    6 rbd. 

 Tilsigelsespenge                10 sk. 

 anordnede Drikkepenge 8 sk. Sølv pr. Miil              52 sk.  
 Juli 1, 2 og 3. udført og beskreven Taxationen samt antegnet 

 den paa Kortet, 3 Dage á 3 rbd.   9 rbd. 

 For at beregne Kortet og bestemme Skjellet samt afsætte  

det paa Marken 529 Tønder land á 4 sk. Sølv pr. Tønde Land er 22 rbd.   4 sk. 

Diætpenge for en Reisedag til Hjemreisen    3 rbd. . 

    I alt. 58 rbd. 86 sk. Sølv 

   eller Sedler og Tegn 60 rbd. 71 sk. 

p.t. Knivholt den 6
te
 Juli 1833, P.L. Birk. 
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Nr. 255 

 

Tør jeg vel være saa frie at uleilige Deres Velædelhed med følgende Commission at udrette for mig:  

jeg skylder efter en Obligation til Cancelliraad Tofts Arvinger 2200 rbd. hvoraf jeg skulle have be-

talt et Aars Rente og 50 rbd. Afdrag i afvigte Termin, men da der ingen indfandt sig paa Boet eller 

Arvingers Vegne, kunne saadant ikke skee i Terminen, nu for nogle Dage siden har Fuldmægtig 

Steentoft været her paa Egnen for paa Boets eller Arvingernes Vegne, at afgjøre dets eller disses 

Termins Affaire, og da jeg ikke var hjemme har han sagt til min Svigerfader at mine Renter skulle 

betales til Skolelærer Holm i Gaaser. – Min ærbødigste begjæring er nu denne: at Hr. Kæmneren 

ville være uleiliget med at modtage indlagte 108 rbd. og med disse samt med de mig til Udbetaling 

af Kæmnerkassen anviste 30 rbd. Sedler udbetalt til benævnte Skolelærer Holm, paa hans Anfor-

dring og imod behørig Qvittering, eet Aars Renter af Capital 2200 rbd. – 88 rbd. og 50 rbd. i Capital 

Afdrag overensstemmende med Obligationens Indhold. Obligation Rdr. vel paa 2300; men deraf er 

Svaret som Depositum 100 rbd. hvoraf Renten godtgjør mig saa at den egentlige Skyldige Sum er 

kuns 2200 rbd., hvoraf jeg skal svare Renter. Jeg beder meget De ikke fortryder paa at jeg hermed 

gjør Dem Uleilighed. Med Sand Agtelse og Hengivenhed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kæmner Wulff. 

 

 

Nr. 256 

 

Da jeg er kommen til Kundskab om at mine Penge Affairer til Cancelliraad Tofts Arvinger skal 

afgjøres med Deres Velædelhed saa beder jeg De ville være af den Godhed derom at henvende Dem 

til Hr. Kæmner Wulff i Aalborg, som har i Commission at clarere for mig. 

p.t. Fuglsig pr. Hjørring den 8
de

 Juli 1833, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

P.S. jeg har ikke været istand til at paa Amtstuen at erholde de forlangte Oplysninger om Tiende-

hartkornet for Østerhassing Sogn, og maae derfor bede Deres Velædelhed om at erhverve og med-

del mig alle de yderligere Oplysninger som de maatte kunne overkomme denne Sag betreffende. – 

De veed jeg havde ventet S:T: hr. Justitsraad Estrup til Aalborg til Terminen, og var det da min Agt 

at have talt med ham derom, men han kom ikke. 

 

S:T: Hr. Skolelærer Holm i Gaaser. 

 

 

Nr. 257 

 

Efter Begjæring af Selveier Huusmand Mogens Christensen Lund boende paa Hundelev Mark i 

Jelstrup Sogn, har jeg efter det af Landinspecteur Westerholt i Aaret 1817 forfattede Udstyknings 

Kort over daværende Mads Jensens Gaards Jorder, i Dag paa Marken udvist Skjellet omkring for-
nævnte Mogens Christensens Huuslod forsaavidt som den begrændses af bemeldte Gaards Jorder, 

nemlig paa østre, søndre og vestre Side. At denne Skjeludviisning der er skeet i Overværelse af 

Proprietair Egholm fra Overklit og Selveier Huusmand Ole Møllebygger af Hundelev samt Gaar-

dens nuværende Eier Peder Sørensens Enke, er overensstemmende med det af Landinspecteur 

Westerholt i Aaret 1817 forfattede Udstyknings Kort og de af ham til samme Tid i Overensstem-

melse (med) Forordningen af 25
de

 Juni 1810 § 5 paa Udstykningskortet ved Skjelgrændsen omkring 

benævnte Huuslod tegnede virkelig Længdemaal, ligesom og at den stemmer overens med  de Skjel 

som findes paa det originale Udstyknings Kort over Hundelev Byes Jorder af 1802 bevidner. 
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p.t. Hundelev den 10
de

 Juli 1833, P.L. Birk Landinspecteur. 

 

 

Nr. 258 

 

At de sammenlagte med fornødne Bygninger forsynede Parceller N
o
 7, 16 og 17 af Fuglsig 

Hovedgaards Jorder i St. Olai Sogn, Hjørring Amt, som Niels Jørgensen af Øster Dammen i 

Wreilev Sogn eier efter Skjøde af 16
de

 September 1820, og som han nu agter at bortfæste til Jens 

Christian Hansen Nørre Lie, staar, efter Udstyknings Bevillingen af 11
te
 April 1812 tilsammen for 

Hartkorn 6 Skp. 2 Fr. 1 ¼ alb. og har der til et Areal af 36 Tdl. siger Sex og Tredive Tønder land 

geometrisk Maal, det attesteres herved. 

Vadumtorp den 24
de

 Juni 1833, P.L. Birk Landinspecteur (L:S) 

 

 

Nr. 259 

 

Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn, Tidselbakken den 13
de

 Juli 1833. 

 

Selveier Anders Christensen Tidselbaks Enke Margrethe Jensdatter ansøger allerunderdanigst om at 

erholde allernaadigst Bevilling til at sammenlægge sine 2
de

 Gaarde og derefter ved udstykning at 

afhænde de længst fraliggende Lodder. 

 

Til Kongen 

Foruden min iboende Gaard Tidselbakken kaldet i Dronninglund af Hartkorn 2 Td. 5 Skp. 2 alb. 

som jeg eier efter Skjøde af 13
de

 Juni 1812 eier jeg tillige efter Skjøde af 12
te
 samme Maaned den 

Gaard Ørsøegaard kaldet som hidindtil har været beboet af Fæster Anders Christensen og som staar 

for Ager og Engs Hartkorn 3 Td. 2 Skp. 1 Fr. ½ alb. og Skovskyld efter den nu udførte Skovudskift-

ning 3 Fr. 2 Alb. Men denne Fæster har saa aldeles forsømt at vedligeholde Gaardens Bygninger at 

disse gandske ere nedfaldene, og Gaarden saaledes i bogstavelig Forstand er bleven Øde formedelst 

Fæsterens Forsømmelse, og da min sal. Man egentlig kjøbte Gaarden i underdanige Forhaabning at 

erholde allernaadigst Bevilling til at sammenlægge den med min iboende Gaard Tidselbakken, da 

begge Gaardes Hovedlodder er hinanden umiddelbar tilgrændsende; og Gaarden nu, som allerede 

bemærket ved Fæsterens Forsømmelse er bleven øde, saa vover jeg paa Grund af disse Omstændig-

heder herved i allerdybeste Underdanighed at bønfalde om allernaadigst Bevilling til at sammen-

lægge begge Gaardes Hovedlodder og derefter ved Udstykning at afhænde nogle Gaardens langt 

fraliggende Jorder, deels til bebyggelse forsaavidt som de dertil er skikkede og have fornøden 

Størrelse og deels til at forene med andre enten umiddelbar tilgrændsende eller i det mindste 

nærmere beliggende Eiendomme, allerunderdanigst Margrethe Jensdatter Enke efter Anders 

Christensen Tidselbak. 

 

Conciperet af Landinspecteur Birk. 

 

 
Nr. 259b 

 

Underdanigst P. M. 

Hoslagt Ansøgning fra Anders Tidselbaks Enke i Dronninglund Sogn giver jeg mig den underda-

nige Frihed at tilstille Deres Høivelbaarenhed til udbedende Høigunstigst Anbefaling, hvor næst den 

ønskes gunstbehagligen indleveret paa Postcontoret til afgang for min Regning. 

p.t. Fuglsig den 14
de

 Juli 1833, Underdanigst B. 
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Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af D. 

 

 

Nr. 260 

 

Underdanigst Promemoria 

Den i underdanig Følge det Høikongelige Rentekammers Ordre af 23
de

 Marts dette (Aar) foretagne 

Undersøgelsesforretning angaaende Hoveriet for Lars Simonsens Gaard  i Sundsted i Vrendsted 

Sogn, af Børglumcloster Gods, giver jeg mig den underdanige Frihed herved at fremsende 

tilligemed den mig tilstillede Fæste Contract. 

Vadumtorp den 14
de

 Juli 1833, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 261 

 

Regning 

over mit Tilgodekommende for at udstykke Hjørring Kjøbstads Communes Jorder foranlediget ved 

Afhændelsen af Gammel Hvidegaard. 

I Analogie med den bestaaende Lovgivning for Udskiftningsvæsenet i Danmark og efter hvad det 

Høikongelige Rentekammer har tilstaaet mig i lignende Tilfælde bliver mit Tilgodekommende for 

denne Forretning 12 sk. Sølv pr. Tønde Land – altsaa: 

737 Tdl. á 12 sk. Sølv pr. Tønde Land er   92 rbd.   12 sk. Sølv 

    eller 95 rbd. Repræsentativer. 

Deraf har Peder Svendsens Enke i Gl. Hvidegaard 

overensstemmende med det til Lars Sørensen udstædte 

Skjøde paa gl. Hvidegaard, betalt mig det halve Beløb med 47 rbd.  3 mk. 

Resten som efter Skjødet skal betales af Hjørring Commune = 47 rbd.  3 mk. Sedler og Tegn 

p.t. Fuglsig den 19
de

 Juli 1833, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 262 

 

Herhos giver jeg mig den underdanige Frihed at tilstille Deres Høivelbaarenhed Kortet over Ryeaae 

som jeg nu har opmaalet. 

Deres Høivelbaarenhed yttrede den Formodning: at Rentekammeret beholdt det 26 Alens Profiil 

Kort over Ryeaae, men tilfældigvis, i det jeg reparerede Kassen for de i samme inddragende 

Sømspidser fandt jeg benævnte Kort siddende fast i Bunden af Kassen. 

p.t. Hostrup den 21
de

 Juli 1833, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 263 

 

Efter Begjæring af Selveier Ole Bertelsen af Østeraae i Serritslev Sogn har jeg efterseet Udskift-

nings Kortet over Sønder og Mellemhavens Eiendom saavelsom det af Landinspecteur Skibsted 

forfattede Udstyknings Kort over Gaarden Østeraae i Henseende til Skjellet imellem bemeldte 

Østeraaes Eiendomme og Selveier Niels Christian Jensens tilgrændsende Lod af Mellerhavens og 
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under Dags Dato i begge Eieres Overværelse udvist og afsat Skjellet paa Marken saa nøiagtig 

overensstemmende med begge Korter som det efter Omstændighederne er mueligt. 

p.t. Østeraae i Serritslev Sogn den 22
de

 Juli 1833, P.L. Birk Landinspecteur. 

 

 

Nr. 264 

 

Deres Høivelbaarenheds 2
de

 ærede Skrivelser af 6
te
 og 14

de
 denne Maaned har jeg modtaget og det 

gjør mig ondt at jeg ikke har været istand til efter ærede Forlangende endnu at komme strax, fordi 

jeg efter det Kongelige Rentekammers Ordre skal ufortøvet fuldføre Omdelingen af Jorden til de 3
de

 

østre Gaarde i Fjerritslev m.m. under Aagaards Gods, men om Gud sparer Liv og Helsen da skal det 

vistnok ikkun vare længere nu end omtrent 3 Uger fra Dato forinden jeg skal lægge Haand paa For-

retningen i Rold, og er det umueligt da skal det endnu skee hastigere. 

Vadumtorp den 27
de

 Juli 1833, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Hr. Kammerjunker De Mylius. 

 

 

Nr. 265 

 

Underdanigst P. M. 

I Aaret 1831 foretog jeg en Udstykningsforretning for Selveier Niels Mørks Sønner Niels og Peder 

Mørk over den dem tilhørende Gaard Qvisselhede kaldet i Agersted Bye Voer Sogn, som deres 

Fader Niels Mørk erholdt allernaadigst Bevilling til at nedlægge af Datum 22
de

 April 1830, hvilken 

Forretning blev indsendt under 26 Juli 1831 med underdanigst Ansøgning om Approbation paa 

Udstykningen. – I September eller October Maaned samme Aar  blev Eierne Niels Mørks Sønner 

opfordret til at skaffe Erklæring fra Vaargaards Eier om han ville kjøbe Parcellen N
o
 1, som deres 

Fader havde solgt til Voergaards Fæster Anders Christensen Striben til af ham at bruges i Forening 

med hans Fæstegaard af Voergaards Gods. – Derpaa blev under 26 eller 27
de

 October samme Aar af 

Eieren Peder Mørk paa sin Broders og egne Vegne erklæret omtrent saaledes: at det var uvist om 

Voergaards Eier ville kjøbe Parcellen N
o
 1 som var solgt til Voergaards Fæster Anders Christensen; 

men det var derimod Anders Christensens Ønske at ville kjøbe sin Gaards af Voergaards Eier, om 

den kunne erholdes for en passende Kjøbesum, hvorimod han aldeles ikke er sindet for at sælge 

Parcellen N
o
 1 som han har tilkjøbt sig af Niels Mørks Gaard Qvisselhede kaldet, men at han deri-

mod er villig til at bebygge Parcellen  hvortil den er særdeles vel skikket, i Fald det ikke kan tillades 

ham at bruge den i Forening med hans Fæstegaard indtil han mueligen kunne faae denne at kjøbe. – 

Saadan Erklæring modtog jeg af Eieren Peder Mørk og lod den indlevere paa Postcontoret i Fre-

derikshavn den 30
de

 October 1831 med Adresse til Deres Høivelbaarenhed – Men da Eierne Niels 

og Peder  Mørk flere Gange hos mig har beklaget dem over at de ikke endnu erholdt endelig Appro-

bation paa bemeldte Udstykning, og Kjøberen Anders Christensen Striben truer med at ville søge 

dem for Vanhjemmel paa den ham solgte Parcel, saa giver jeg mig den underdanige Frihed paa 

Niels og Peder Mørks Vegne og efter deres Begjæring her at gjentage deres underdanigste Ansøg-

ning om Approbation paa Afhændelsen af bemeldte Parcel der efter mit Skjønnende ligefrem er 

grundet i Anordningerne og den dem meddelte allernaadigste Bevilling til Gaardens Nedlæggelse. – 

Denne min Begjæring beder jeg underdanigst at Deres Høivelbaarenhed gunstigst ville overdrage 

for det Høikongelige Rentekammer, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 266 
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Høistærede Hr. Forvalter. 

Jeg er nu endelig kommen hertil for at fuldføre Magelægs Forretningen ved Aagaard samt Omde-

lingen af de 3
de

 Gaardes Jorder i Fjerritslev og da jeg til den Ende nødvendig behøver Kollerup 

Sogns Kort, som formodentlig maa være paa Biørnsholm, da det ikke findes paa Aagaard, saa beder 

jeg De ville være af den Godhed at sende mig det ved Overbringeren heraf. 

p.t. Aagaard den 30
de

 Juni 1833, Med sand Høiagtelse Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wulff. 

 

 

Nr. 267 

 

Endelig giver jeg mig nu herved den ærbødige Frihed at fremsende Udstykningsdocumenterne for 

Mikkel Jensens Gaard Meelholt 3
de

 – og som jeg nu trygt tør tilføie – sidste Gang, da Betingelserne 

i Rentekammerets seneste Skrivelse af 13
de

 f. M. nu punctlig ere opfyldte – Saa hastig som approba-

tion kommer fra Kammeret ønsker jeg meget derom at vorde underrettet. 

p.t. Aagaard den 1
st
 August 1833, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Stiftsfuldmægtig Ostenfeldt. 

 

 

Nr. 268 

 

Ifølge det af det Kongerige Landhuusholdnings Selskab ved ærede Skrivelse af 29
de

 Sept. forige 

Aar, mig overdragne Hverv: at have Tilsyn med hvorledes Selveier Gaardmand Mads Nielsen, 

Udflytter fra Østerhassing Kjær Herred, Aalborg Amt og Skolelærer og Kirkesanger Henricksen i 

Vadum Sogn, samme Herred, behandler Deres Agerbrug, samt derom at gjøre Indberetning, har jeg 

flere Gange været i Østerhassing, og senest den 27
de

 f. M. til hvilken Ende jeg fandt dette Agerbrug 

saaledes: 

Indmarksjorden eller den egentlige Agerjord er beliggende i 2
de

 Lodder hvoraf Hovedlodden som 

Gaarden er udflyttet paa, indeholder omtrent 18 Tønder Land, og den anden Lod som er en tilkjøbt 

Ager Parcel af Gaarden Høilunds Eiendomme indeholder omtrent 5 Tdl. – Disse 2
de

 Lodder ere 

hver for sig inddelte i 8 Dele og der er paa en hensigtsmæssig Maade begyndt med, paa Dem at 

indføre den for Indmarken bestemte Drivtsplan. Overgangen fra den gamle til den nye Drivtsmaade 

er her saameget desto vanskeligere som den gamle Drivt har været meget i Flæng og Uorden, og 

den nye Inddeling har ført det med sig: at en Deel Agre efter den gamle Drivt bliver ved den nye 

overskaaren paa tværs, hvorved Jord i noget forskjellig Gjødningskraft indfalder i enkelte af de nye 

Inddelinger; Men jeg har erfaret at Mads Nielsen i den Henseende gaaer til Værks med ald muelig 

Skjønsomhed, og der er ald Sandsynlighed for at han i det 3
die

 Aar vil kunne have den nye Drivt i 

fuldkommen Orden. Markarbeidet vidner om at være udført med Flid og Orden. – Brakmarker er 

rene og velbehandlet og Kartoflerne staaer frodige – Bygmarken, hvor der efter var Kartofler, staaer 

fortrinlig Kraftfuld. – De øvrige Kartofler staaer ogsaa saa godt som det efter Omstændighederne 

kunne ventes; men Ukrudtes udryddelse eller undertrykkelse, som en væsentlig Følge af den nye 

Drivtsmaade, har ikke endnu kunnet vise sin gavnlige Indflydelse paa disse, hvilket naturligviis 

ogsaa først vil kunne finde Sted om et eller to Aar. – Kløver og Vikkehavre, forsaavidt som disse 

Vexter ikke allerede vare forbrugte til Sommerstaldfordring, befandtes at staae ypperlig. – For 

skadelidt Vands Afledning er der sørget tilbørligen, ligesom der og skjønnes at være sørget for 

udsæd af rent Korn; men forsaavidt som Brakbehandlingen ikke endnu har viist sine velgiorde 

Følger kan Afgrøden  dog derefter ikke vorde ren, fordi Ukrudtsfrøet er i Jorden i utrolig Mængder. 

Sommerbesætningen for i Aar har været og er: 4 Heste,, 7 Køer, 5 Unghøveder, 7 gl. Faar og 8 

Lam. 
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Til Sommerføde for denne Besætning er forbrugt: 

a) af naturlig Græsning: 

Til Tøiregræs for Faarene alene omtrent 2 Tønder Land 

Til Tøiregræs for Køer og Kalve eller unghøveder omtrent 4 (Tønder Land) 

b) af Konstige Fodervexter er forbrugt til Sommerstald: 

foring for Heste, Køer og Ungqvæg: 

Provsti-Rug som var slaaet sidst i August og hvoraf Halvdelen  

har været saaet 2
de

 Gange, et Areal af 2340 kvadart Al. 

Vikkehavre, hvoraf noget mere end Halvdelen har været slaaet 

2
de

 Gange, men sidste Slet var kuns tynd  undtages det allertid- 

ligste slagne, et Areal af 9940 (kvadrat Al.) 

Kløver, deraf er forbrugt omtrent 7130 (kvadrat Al.) 

og der er endnu tilbage af første Slet som agtes forbrugt 1750 

(Kvadrat Al.) 

og anden Slet af Kløver kan imidlertid blive tjenlig til at slaaes  

igjen, og den tidligste slaaede er det allerede 

     Er 21160 eller 1½ Tønde Land. 

Kjør og Ungqvæg er alt sammen i god Stand, men Hestene var Magre, hvortil Aarsagen tildels kan 

være: at Mads Nielsen har lagt syg en stor Deel af Sommeren, saa at Røgtningen desaarsag ikke 

aldtid har været passet saa omhyggelig som den burde eller kunne have været. Køerne blev toirede 

en halv Snes Dage førend Sommerstaldforingerne kunne begynde; men Ungqvæget kom ikke ud 

førend efter at Sommerstaldforingen var begyndt, men det har ikke været mueligt for dette Aar at 

bringe det til videre end halv Staldforing for Qvæget. – Hestene have derimod slet ikke været ude 

førend Høesletten i Engene begyndte, hvor de tildeels afbenyttes ved Arbeidet. – Den hidtilværende 

Fæsters Indretning har været alt for indskrænket og Indkneben for Sommerstaldforing; men Mads 

Nielsen har i denne Sommer bygget et nyt Huus af passende Størrelse, som han er i Færd med at 

give den i den Henseende fornødne beqvemme Indretning til Qvægstald m. v. 

Kjærlodden som findes og afbenyttes som Eng, til Høeslet er beliggende omtrent ½ Miil mod østen 

fra Gaarden, og er af Størrelse omtrent 10 3/4  Tdl.; der avles fra 12 til 20 Læs Høe. Den egentlige 

Englod er beliggende i omtrent 2000 Alens Afstand mod Sønder fra Gaarden; der er af Størrelse 

omtrent 2 ¼ Tønde Land, hvorpaa avles fra 8 til 12 Læs Høe aarlig, saa at det hele Høeavl er, efter 

Aaernes Beskaffenhed fra 20 til 32 Læs aarlig. – Den 5
te
 Lod, eller den saakaldte Udlod er egentlig 

en Hedelod, af Størrelse omtrent 13½ Tønde Land hvoraf de 9 Tønder Land som dertil beqvemme-

lig ere bestemte til Opdyrkning, af disse 9 Tønder Land er en stor Deel fortiden ynder Opdyrknings-

behandling, og paa de ældre opdyrkede Dele fandtes Kartoflerne fortrinligen velbehandlede og i 

god Vext, Rug og Spergel ligeledes i god Vext. – Der er Sandsynlighed for at han ogsaa paa denne 

Lod vil i det 3
die

 Aar have det Sædskifte i sin Orden. De øvrige 4½ Tønde Land af denne Lod, som 

er hidliggende Hedejord, unddrages Agerbruget af et Slags Nødvendighed, fordi Gaarden, af 

Mangel paa virkelig Tørveskjær, behøver dem til derpaa at grave Hede- eller Overtørv eller som de 

her tillands sædvanlig kaldes, Sandtørv. 

Af Hegnet om Marklodderne er allerede opført 337 Favne Jordvold med dobbelt Grøvter og der er 

bestilt Grøvter til, med fornøden Force at fremme, Indhegnings Arbeidet i anstundende Efteraar, 

saasnart Kornhøsten er tilendebragt. Da Mads Nielsen i det hele viser sig som en meget virksom 

Mand der Sandsynlighed for, at han kan faae alle sine 3
de

 Marklodder indhegnede i anstundende 

Efteraar og næstkommende Foraar. Et Forsøg med at beplante en Deel af Jordvolden er lykkedes 

godt, saa at der er Haab om at faae frembragt levende Hegn paa de Steder hvor Grunden ikke er for 

tør. – Mads Nielsen er en ivrig Forfægter af Markfred, og har i den Henseende havt meget at ud-

staae med sine Naboer; men saavidt jeg kan skjønne er det Vanskeligste i den Henseende overvun-

den. – Han har ogsaa opvakt Sands for Brugen af  forbedrede Agerdyrknings Redskaber, han har 

forskaffet sig en Svingplov, men som kuns er simpel, med en Træmuldfiæl af slet Construction, 

hvorfor han har hos mig bestilt en af de forbedrede amerikanske Plove med støbt Mulfjel, som jeg 

har lovet at lade gjøre til ham i dette Efteraar. – Ogsaa har han for mig yttret det Ønske at komme i 
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Besiddelse af en Extirpator saa snart som han kunne see sig istand til at bekoste den,  hvortil jeg 

ogsaa har lovet at være ham behjelpelig. – Paa Grund af de anførte Kjendsgjerninger finder jeg mig 

beføiet til at anbefale Mads Nielsen, som værdig til den af det Kongelige Landhuusholdnings 

Selskab ham tiltænkte Understyttelse. 

Ligeledes har jeg flere Gange været hos Skolelærer og Kirkesanger Henricksen i Vadum og senest 

den 28
de

 forige Maaned, til hvilken Tid jeg fandt hans Agerbrug saaledes: Skolens Agerlod indehol-

der ikke mere end 42000 kvadrat al. deraf er omtrent 3000 kvadrat Alen anvendt til Gaardsplads og 

Have, og Resten er inddelt i 8 Dele, hvorpaa han har begyndt med at indføre den før saa antagne 

Drivteplan; der befandtes saaledes at være: 1) en Afdeling med Kartofler, Kaalrabi, Turnips, og 

Kaal alt gjødet og velbehandlet og i fortrinlig god Vext; 2) en Afdeling med Byg som stod udmær-

ket godt, fordi der i Fjor var gjødede Brakfrugter. 3) en Afdeling hvori har været Vikkehavre som er 

forbrugt til Sommerstaldforing og har dertil været slaaet 2
de

 Gange, og skal nu behandles til Rug; 4) 

een Afdeling med Rug hvorpaa er saaet Kløver, hvilke, saavelsom Rugen befandtes at staa saa godt. 

5) en Afdeling med Kløver som har været slaaet 2 Gange til Sommerstaldforing og er alt tjenlig 

igjen til at slaae 3
die

 Gang hvorefter Jorden nu skal gjødes og behandles til Rug ved 2 á 3 Pløinin-

ger; 6) en Afdeling med Rug, gjødet, hvor der i Fjor var Kløver, hvilken Rug befandtes at staae 

udmærket godt; 7) en Afdeling med naturligt Græs, hvor der efter Planerne skulle have været 

Vikker og 8) en Afdeling med Rug, som ogsaa stod ret godt, hvor der efter Planerne skulle have 

været Havre; men Rugen var allerede saaet deri forinden den belovede Understyttelse var ham 

tilstaaet. – Det er saaledes Klart at Skolelærer Henricksen vil være istand til allerede til næste Aar at 

have den nye Drivt for Skolelodden i fuldkommen Orden. – Hans Brakfrugter var allerede i Fjor saa 

vel behandlede at han avlede Turnips der veiede indtil 9, 10 á 11 pund Stykket. – Foruden Agerlod-

den hører endnu til Skolen en temmelig langt fraliggende Kjær og Hedelod ad Størrelse 41/3 Tønde 

Land; Deraf er den høiste Deel, som er sandig Gadejord, omtrent 1 ¼ Tønde Land under Opdyrk-

ning og Resten, som er saa lavt beliggende at det ikke staaer i Skolelærerens Magt at aflede det 

skadelige Vand, saaledes at det kunne blive skikket til Agerland, anvendes til Høeavl, hvorpaa der 

efter Aarets Beskaffenhed kan avles 3 á 4 Læs Høe aarlig. – Af det anførte vil det let skjønnes  at 

Solens Jord ikke er af den Størrelse at derpaa kan holdes Heste- Hvor stor eb Besætning der har 

været holdt paa den egentlige Skolelod kan jeg ikke opgive fordi Skolelærer Henricksen har i 

sidstafvigte Foraar tilkjøbt sig en Halv Gaards Jorder som ere beliggende i Nærheden af Skolen, og 

hvorpaa han er i Færd med at indføre den samme Drivtsplan som paa Skolelodden, ligesom det og 

er hans Agt at sommerstaldfore den hele Besætning som han kan holde ved benævnte Halvgaard 

saavelsom ved Skolelodden, saa hastig som han kan faae det ny Drivt for Gaardlodden bragt derhen 

at han kan avle det til Sommerstaldforing fornødne Grøntfoder, hvilket ikke har været mueligt for 

denne Sommer, imidlertid er der paa Gaardlodden gjort saameget for den ny Drivts Indførelse, at 

der er en fuldstændig og velbehandlet Brakmark med Kartofler som staar udmærket reen og i for-

trinlig god Vext. – Bemeldte Halvgaards Agerlod indeholder 11 ¼ Tønde Land, der ligesom Skole-

lodden er inddelt i 8 Dele til Dyrkning efter samme Driftsplan; og paa begge Lodder tilsammen er i 

denne Sommer en Besætning af 2 Heste og 7 Køer. – De 7 Køer  har hele Sommeren været fodret 

paa Stald fra Kl. 8 om Morgenen til 5 á 6 om Eftermiddagen med Kløver og Vikker af Skolelodden 

og den øvrige Tid har Køerne saavelsom og hele Tiden Hestene været græsset paa Gaardslodden, 

fordi der ikke endnu var tilstrækkelig Mængde af Staldfodrings Vexter tilstæde. – Den hele Besæt-

ning befandtes at være i god Stand. Endvidere er med Grønfoder fra Skolelodden underholdt mere 

end den halve Deel af Dagen paa et indlukket Gaardsrum 5 gamle og 40 unge Giæs, hvilke den 

øvrige Deel af Dagen have græsset paa en tør Grønningsbanke sønder for Kirken, og da befindes at 

være i en  ypperlig Stand – Skolelærer Henriksen meener at Gjæssene have fortæret ligesaameget af 

det hjemførte Grøntfoder som to Køer. – I øvrigt kan jeg ei undlade at anbefale Skolelærer Henrick-

sen som en virksom og duelig Landmand der ikke taaler Ufred paa sin Mark, der sørger omhyggelig 

for skadeligt Vands Afledning, for Jordens hensigtsmæssige Behandling, for reent Sædekorn m.v. 

og kan derfor ei andet end ansee ham qvalificeret til den ham tiltænkte Understyttelse. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 3
die

 August 1833, Allerærbødigst P.L. Birk. 
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Til Det Kongelige Landhuusholdnings Selskab. 

 

 

Nr. 269 

 

Høistærede Hr. Forvalter 

Saavidt mig bekjendt har der ingensinde været afholdt noget Aasteds møde angaaende Vildmosen 

af den Beskaffenhed at Eiendomsretten i samme derved kan siges at være begrundet; Den hele 

Vildmose blev i Aarene 1809 og 10 opmaalt for Kongelig Regning i Anledning af den nye Matricul, 

deels for at udfinde Mosens Størrelse og deels for at udfinde en Maalestok for Eiendomsretten i 

samme, i hvilken sidste Anledning de paagrændsende Lodseiere vare sammenkaldte, men det er 

ikke mig bekjendt at dette Møde ledte til noget endeligt Resultat, ei heller veed jeg om Vadum Sogn 

vat indvarslet, eller om der blot var indvarslet de umiddelbar paagrændsende Sognes Beboere, men 

paa det Kort som den Tid blev forfattet og som oppebevares i det Kongelige Rentekammer og nu er 

23 á 24 Aar gammelt har jeg seet: at der paa en Strækning af de gamle Grave findes antegnet 

Vadum Sogns Tørvemose, hvilket tydeligen tilkjendegiver at Vadum Sogn har gravet Tørv i 

Vildmosen i langt over Hævds Tid, hvilket desuden jo ogsaa let vil kunne bevises ved Vidner om 

saadant skulle være fornødent. – Da Vadum Sogn ikke har Tørveskjær paa andre Steder saa er, efter 

ald Sandsynlighed, Vadum Sogns Brugsret i Vildmosen ligesaa gammel som Biersted Sogns og 

begge Sognes Rettigheder ere byggede paa eens Grundsætninger, nemlig Hævd, og maae derfor 

staae eller falde med hinanden. – Hvad Vadum Sogn har gjort for et par Aar siden er hverken mere 

eller mindre end netop det samme som Biersted Sogn har gjort flere Gange tilforn, nemlig at de 

have udseet Dem en beqvemmere Plads til at grave Tørv paa – Jeg vil have endeel mere at sige i 

den Anledning, men Tiden kan ikke tillade mig det for Øieblikket. – Som en af de større Lodseiere 

blandt Selveierne i Vadum Sogn interesserer Sagen mig saare meget, og jeg ønskede derfor ret 

gjerne om mueligt at see Deres Velædelheds Erklæring paa Vadum Sogns Vegne foruden den 

indsendes saavelsom og selve Klagen, da jeg ret ønsker at see dette Misfoster dræbt i Fødselen, og 

at bidrage dertil hvad jeg kan. – Jeg venter sikkert at komme hjem inden 14 Dage og større Hast kan 

det dog vel neppe have med Erklæringen, imidlertid gaaer her Post imellem Aagaard og Aalborg 2 

Gange ugentlig. 

p.t. Aagaard den 6
te
 August 1832 (det må være 1833), Med Agtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. 

Birk. 

 

Til Hr. Forvalter Lund. 

 

 

Nr. 270 

 

Hoslagt giver jeg mig den ærbødige Frihed at tilstille Deres Velædelhed Taxationsforretningen til 

behagelig Underskrivt, og ønsker jeg at De ville være af den Godhed at give den omtrent saadan 

Paategning: - Som den der af Amtet, under N.N. Datum er beskikket til, under Taxationen for 

indbemeldte Magelæg at paatage det fæsteledige Godses Tarv, har jeg ogsaa overværet denne 

Fortsættelse af Taxationen over en Deel af Aagaards Hovedgaards Jorder og jeg finder intet imod 

samme at erindre. 

p.t. Aagaard den 9
de

 August 1833, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Mørup. 

 

 

Nr. 271 
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At den Lod paa Hæstrup Byes Mark I Hæstrup Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, af Selveier 

Niels Jensens Gaards Jorder som jeg efter hans Forlangende har afsat til et Fæstehuus for hans Søn 

Christen Nielsen indeholder et Areal af 15 Tdl. siger Femten Tønder Land geometrisk Maal, som 

efter min Hartkornsberegning af Dags Dato er ansat for Hartkorn 7 Skp. 2 Fr. 2 ¼ alb., det attesteres 

herved. 

Vadumtorp den 10
de

 August 1833, P.L. Birk. Landinspecteur. 

 

 

Nr. 272 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 11
te
 dennes medes at jeg skal bestræbe 

mig for at indrette min Tid saaledes: at jeg kan møde i Tiendecommissionen for Løgsted den 10
de

 

næste Maaned, og at deri ikke skal skee nogen Hindring fra min Side. - Det havde faldet mig mere 

beleiligt i næste Uge da jeg netop til den Tid har Forretning i Løgsted; men dette kan rimeligviis ik-

ke skee, og i den første Uge af September Maaned har jeg Forretninger i Rold Skov som jeg maaske 

vanskelig nok kan faae tilside i den Uge; men ikke desto mindre saa skal jeg nok møde i Løgsted 

den 10
de

 Sept.;  thi ret meget længere ville jeg ogsaa nødig nok have Mødet udsat, da jeg efter den 

Tid skal med til Hjørring og Frederikshavns Egne. 

p.t. Aagaard den 19
de

 August 1833, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Lund. 

 

 

Nr. 273 

 

I Anledning af Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 4
de

 denne Maaned giver jeg mig den ærbø-

dige Frihed at melde: at jeg har siden den 29 i f. M. været her paa Aagaard og i den Tid uafbrudt 

arbeidet paa Fortsættelsen af den mig overdragne Forretning ved Aagaard og Fjerritslev, og de skal 

om gandske kort Tid blive Deres Velbaarenhed tilstillet. 

p. t. Aagaard den 19
de

 August 1833, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Justitsraad og Kongelig Godsinspecteur Bindesbølle. 

 

 

Nr. 274 

 

Da en nødvendig Reise drev mig hjem fra Hanherred førend jeg kunne naae at komme til Haverslev 

Vanggaard, saa ønsker jeg nu a han ville lade en Befordring hente mig her paa førstkommende 

Torsdag ved Middagstid og sørge for at Taxationsmændene kunne faaes tilstæde den paafølgende 

Morgen, ligesom samtlige Parcellister maatte varsles til at overvære Taxationen. 

Vadumtorp den 25
de

 August 1833, P.L. Birk. 

 

Til Selveier Gaardmand Christen Larsen i Haverslev Vanggaard. 

 

 

Nr. 275 

 

Deres Velbyrdighed har forlangt min Erklæring over et Andragende fra Biersted Byemænd dat. 18
de

 

f. M. angaaende Vadum Sogns Tørveskjær i Vildmosen, i hvilken Anledning jeg giver mig den 

ærbødige Frihed at meddele følgende: I 21 Aar har jeg havt mit faste Opholdssted i de Sogne som 

nærmest begrændser Vildmosen, og deriblandt, som Eier, beboet Hoved Gaarden Bjørnkjær i 
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Biersted Sogn i 10 Aar, ligesom jeg og har havt Embedsforretninger paa næsten alle de Eiendomme 

som umiddelbar omgrændser Vildmosen, hvorved jeg har havt den bedste Leilighed til at giøre mig 

fuldkommen nøie bekjendt med Brugsretten i bemeldte Mose. – I de 21 Aar jeg har kjendt 

Vildmosen har Biersted Byes Beboere hverken udøvet eller afbenyttet nogen som helst Græsnings-

ret i den egentlige Vildmose, men deres Brug af Mosen har alene indskrænket sig til Tørvegravning 

paa antagne Skifter fra 30 til 60 Alens Brede, med den eene Ende imod Landsiden og den anden 

Ende ubegrændset, pegende ud imod Midten af Mosen. For omtrent 10 Aar siden havde enhver 

Gaardbruger i Biersted Bye 2 saadanne Tørveskifter som han ansaa for sin Eiendom paa Grund af 

tiltagen Rettighed og derpaa vunden Hævd. Disse Skifter udgjør omtrent den vestlige Trediedeel af 

den Strækning i hvilken Biersted Byes Eiendomme grændser sammen med Vildmosen. I løbet af de 

sidste 10 á 12 Aar have samtlig Beboere af Biersted Bye, paa samme Maade som i ældre Tid, 

antaget sig nye Skifter dernæst østen for, nemlig alle sammen hver eet Skifte og en stor Deel af dem 

to eller flere Skifter. Maaden paa hvilken Biersted Byes Beboere have antaget disse Skifter /: den 

samme der i sin Tid har været brugt ved Antagelsen af de ældre Skifter:/ er saaledes: Enhver der vil 

antage sig et nyt Skifte vælger sig en Plads ved Siden af de andre hvor ingen forhen har udøvet 

nogen Brugsret, der koster ham en liden Rende for Enden af Skiftet i Fortsættelse af Hovedgrøvten 

for det skadelige Vands Afledning, som ligger inden for Mosens Grændser, uden for alle de Eng og 

Kjærstrækninger som hører under de tilgrændsende Eiendomme og som ved udskiftning have været 

opmaalte og inddeelte med disse. Fra denne Hovedgrøvt udmærker den nye Lodtager sit Skiftes 

Brede efter Behag og til Skiftegrændsen for samme koster ham en liden Rende der peger ud imod 

Midten af Mosen, sætter som oftest sit Navn derved og erklærer for sine Naboer at han paa den 

anførte Maade har sat sig i Besiddelse af det udmældte Tørveskift, og det ansees og respecteres 

derefter som hans retmæssige Eiendom. -  Paa denne Maade er ald den Eiendoms Ret som Biersted 

Bye har i Vildmosen begrundet. – For at faae Leilighed til at kunne afbenytte de her omtalte Tørve-

skifter som Biersted Byemænd sidst have antaget sig, har de maattet tilforhandle dem Vei over 

Birkelse Stamhuusfæster Mads Pedersen nu Peder Madsens til Vildmosen grændsende Lod, hvorfor 

de maae yde ham et vist Qvantum Korn aarlig, da der ved Udskiftningen af Biersted Byes Jorder 

ikke er udlagt Vei til Vildmosen paa noget andet Sted end vestlig paa Byens Eiendomme, til de 

deslige forbiliggende gamle Skifter som til den Tid alleene bleve afbenyttede. – Vadum Sogns 

Jorder grændser ikke umiddelbar til Vildmosen; men saalænge som nogen nulevende kan erindre, jo 

endog saalang tilbage i Tiden som de ældste Traditioner naar, have Vadum Sogns Beboere uafbrudt 

aarlig gravet Tørv i Vildmosen uden derfor at have ydet nogen som helst Betaling for den gravede 

Tørv, men de have derimod stundom ydet et ubetydeligt Bidrag til Biersted Sogn for Afbenyttelse 

af Veien til Mosen, som Biersted Sogn, derfor alene have vedligeholdt; Saaledes have nemlig 

Vadum Sogn betalt 1 á 2 sk. for hvert Læs Tørv til Veiens Vedligeholdelse i de Aaringer som 

Biersted Sogn have maattet reparere Veien, hvorimod Vadum Sogns Beboere sædvanlig have kjørt 

frit til og fra Mosen i de Aar som Veien til samme ingen Reparation har behøvet. – Vadum Sogn 

kan saaledes, om det behøves, ved lovlige Tingsvidner legitimere sin lovbegrundede Hævdsret paa 

frie Tørvegrøvt i Vildmosen og maae derfor ufeilbarligen ansees for ligesaa fuldkommen og legitim 

Lodseier i Vildmosen som Biersted Bye. – Paa det Kort over Vildmosen som blev optaget i Aarene 

1809 og 10 i Anledning af den nye Matricul har jeg seet at der paa en Strækning af de gamle Grave 

finder antegnet Navnet Vadum Sogn, og da bemeldte Kort er optaget for 23 á 24 Aar siden, saa 

tilkjendegiver denne Paategning jo ogsaa hvad i øvrigt som anført let kan bevises at Vadum Sogn 

har gravet Tørv i Vildmosen i langt over Hævds Tid. – Da Vadum Sogn ikke har Tørveskjær paa 

andre Steder end i Vildmosen saa er efter ald Sandsynlighed Vadum Sogns Brugsret i Vildmosen 

ligesaa gammel som Biersted Sogns, og da begge Sognes Rettigheder er byggede paa eens Grund-

sætninger nemlig Hævd maae de følgeligen staae eller falde med hinanden. – Hvad Vadum Sogn 

har gjort for et Par Aar siden, hvorover Biersted Byemænd i hosfølgende Andragende fører Anker 

er hverken mere eller mindre end netop det samme som jeg ovenfor har oplyst at Biersted Bye har 

gjort i Løbet at de sidste 10 á 12 Aar, nemlig at Vadum Sogns Beboere have udseet sig en beqvem-

mere Plads i Vildmosen til Tørvegravning hvor hverken Biersted Bye, eller nogen anden har udøvet 

nogen som helst Brugsret enten af Tørvegravning eller Græsning har Vadum Sogn tilforhandlet sig 
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Veien over Vestergaards tilgrændsende Eiendom i Biersted Sogn, ved en Convention som er læst i 

Retten, hvorefter Vadum Sogns Beboere aarlig skal yde et vist Qvantum Korn til Vestergaards Eier 

for afsavnet af den til Vei udlagte Jordstrimmel. – Derefter har jeg, paa Anfordring af Vadum Sogns 

Beboere deelt det udseete Stykke imellem disse i Skifter paa samme Maade som jeg ovenfor har 

bemærket at Biersted Byemænd har antaget sig nye Skifter i de sidste 10 á 12 Aar – Dernæst har jeg 

ligeledes paa Anfordring af Vadum Sogns Beboere og efter foregaaende Undersøgelse ved Nivelle-

ring, foranstaltet og bestyret fuldstændig Udgravning til skadeligt Vands Afledning fra den oven-

meldte Deel af Vildmosen og ligesom jeg og har foranstaltet Veien til Mosen behørigen istandsat, 

hvilket Arbeide tilsammen har medtaget en Bekostning af 3 á 400 rbd., hvortil samtlige Deltagende 

Beboere af Vadum Sogn have bidraget i Penge 4 rbd. pr. Skifte samt derhos præsteret en Deel 

Spænd og Gangdags Arbeide, i særdeleshed til Veiens Istandsættelse. – Alt dette har Biersted 

Byemænd seet rolig paa uden i mindste Maade at have yttret nogen Utilfredshed derover. – 

naturligviis fordi de maae have funden hos dem selv at de ikke havde Ret til at gjøre nogen 

Indsigelse derimod; men da Arbeidet nu er fuldført og de seer en fuldstændig udgravet Tørvemose 

for dem, hvor der med Beqvemhed og uden Hindring af Vand kan graves Tørv til en større Dybde 

end Biersted Byemænd hidindtil har været vant til, fordi disse ikke tilbørligen have sørget for 

Vandets Afledning saa have de ikke længere kunnet undskylde deres Misundelse, og de synes nu at 

det kunne være en herlig Vinding for dem om de kunne tilvinde sig Frugten af andres Flid. – Af det 

her ovenfor anførte hvilket jeg paa Embeds Vegne kan bevidne at medføre Sandhed, vil det erfares: 

at det er en aldeles falsk Fremstilling af Sagen hvor det i Begyndelsen af Klagen hedder: at Biersted 

Byemænd har havt Besiddelsen, Nøtten og Brugen af Vildmosen ud for hver sin dertil mod søndre 

Side stødende Ager og Englod; Thi all de Tørveskifter i Vildmosen hvori samtlige Biersted Bys 

Beboere have gravet dens Tørv indtil for en halv Snes Aar side, ere alle sammen beliggende ud for 

en eeneste Mands tilgrændsende Kjærlod; og de ny Skifter som Biersted Byemænd have indtaget i 

de sidste 10 á 12 Aar strækker sig ikkuns for de næste 2 eller høist 3 Mænds Lodder; det vil deraf 

være fuldkommen Klart: at Beboerne selv have gjensidigen erkjendt at der ikke skulle respecteres 

nogen Eiendoms eller Brugsret i Vildmosen ud for de tilgrændsende Ager og Englodder, ligesom 

det og er beviislig at ingen Brugsret har været udøvet i denne Strækning af Mosen, uden alleene paa 

de for enhver især til Tørvegravning indtagne Skifter. – Fremdeles hedder det i Klagen: at det har 

behaget en Deel Beboere i Vadum Sogn at anmase sig Brugsretten af Vildmosen lige ud for Bier-

sted Byes Eiendomme, fra sammes vestre Side indtil Skjellet, hvor Vangs Hovbønders Mark 

begynder, og at jeg skulle have inddelt denne Strækning i Skifter til Vadum Sogns Beboere. – 

Dersom dette Andragende medførte mindste Sandhed da var Biersted Bye jo gandske og aldeles 

udelukt fra Vildmosen. – men dette er imidlertid en aabenbar usandhed; Thi Biersted Bye har alle 

sine Tørveskifter ubeskaaret, og endskjønt Biersted Byes Hartkorn sammenlagt med Bjørnkjær 

Hovedgaards ei endgang udgjør saameget som den Trediedeel af Vadum Sogns Hartkorn saa have 

dog Biersted Bye og Bjørnkjær et dobbelt saa stort Stykke af Vildmosen i Brug som det Vadum 

Sogn har indtaget, og følgelig mere end 6 Gange saameget pr. Tønde Hartkorn – Jeg troer saaledes 

tilstrækkeligen at have oplyst: at Vadum Sogns Beboere ikke i nogen navnlig Henseende har 

anmasset sig nogen som helst stor eller liden Deel af Biersted Byes retmæssige Brugsret i Vild-

mosen. – Eiendomsret kan det vel neppe rætteligen kaldes, da det formeentlig for stedse vil blive 

problematisk hvorvidt den af Biersted Bye saavelsom af de øvrige omliggende Byer og Sogn 

udøvede Brugsret i Vildmosen kan betragtes som nogen virkelig Eiendomsret, efterdi Vildmosen 

nærmest synes at være at betegne som en Lævning af de i den ældre Lovgivning saa kaldte 

Almindinger. 

I Henseende til præstens Paategning kan jeg ei undlade at bemærke: At jeg ville nødig tro at en 

gammel Embedsmand der gaaer paa Gravens Bred skulle nedværdige sig til forsætteligen og imod 

bedre Vidende at skrive aabenbare Usandhed, og det falder næsten ligesom vanskelig at tro at han, 

efter at have været Præst for Sognet i samfulde 44 Aar, skulle kunne være gandske og aldeles 

uvidende om, at Vadum Sogns Beboere aarlig have gravet Tørv i Vildmosen; dog – hans Embede 

fører det jo ikke med sig at holde Control med Sligt. – Hans attest vidner i øvrigt om, at han ikke 

kjender stort til Sagen; Thi enhver der vil tage de tilgrændsende Eiendomme i Øiesyn, vil strax 
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vorde overtydet om, at den af Vadum Sogn foranstaltede Udgravning til skadeligt Vands Afledning 

fra Vildmosen er til uberegneligt stort Gavn for de tilgrændsende Lodseiere af Biersted Sogn, og 

allermeest for Præstens Annexgods. – I øvrigt henholder jeg mig til den af Vadum Sogns Beboere 

under 12
te
 denne Maaned afgivne Erklæring over samme Andragende, hvilken Erklæring jeg 

erkjender for i alle Dele at medføre Sandhed. 

Slutteligen bemærkes: at efter Biersted Byemænds Andragende skulle man troe at jeg havde ladet 

Vadum Sogns Beboere betale mig 4 rbd. for ethvert af de i Vildmosen afsatte Tørveskifter – Dette 

er imidlertiid en aldeles usandfærdig Beskyldning; Thi vel har jeg oppebaaren af Vadum Sogns 

Beboere 4 rbd. for ethvert Skifte, men jeg har deraf bestridt de forommeldte Omkostninger paa 

skadeligt Vands Afledning m. v. og jeg har aldeles ikke enten forlangt eller modtaget nogen som 

helst Betaling for min Uleilighed; men endog derimod for egen Regning betalt det Opsyn med 

Arbeidets Udførelse, som jeg ikke kunne overkomme selv at bestride.  

Vadumtorp den 25
de

 August 1833, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overauditeur og Herredsfoged Lange. 

 

 

Nr. 276 

 

I underdanig Følge Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 28
de

 Juni dette Aar har jeg været i 

Østbjerg for at indhente den forlangte Oplysning om de, Skolelærer Anders Jensen i Vodskov og 

Jens Sørensens Enke i Dahl tilhørende Parceller af Gaarden N
o
 1 og 2 i Østbjerg; men ihvorvel jeg 

har faaet fat paa det gamle Kort hvorefter Udstykningen i sin Tid er udført, saa er det mig dog ikke 

mueligt at meddele den forlangte Oplysning uden jeg tillige kan faae udleveret fra det Kongelige 

Rentekammer den originale Udstykningsberegning eller en fuldstændig Gjenpart af samme, der 

tillige maatte vise de Forandringer som Parcellernes Nummere rimeligviis maa have faaet siden 

Udstykningsberegningen er afgaaet fra Landinspecteur Rønnov; Thi de N
o
 som findes paa Kortet 

stammer aldeles ingen Henseende overens med de N
o
 som findes i den mig tilstillede Extract af 

udstykningsberegningen. – Vel er Kortet i en yderst elendig Tilstand men ikke desto mindre troer 

jeg dog med fuldkommen Sikkerhed at kunne ved Hjælp at samme tilveiebringe de fornødne Oplys-

ninger naar den originale Udstykningsberegning udlaanes mig eller en virkelig fuldstændig Copie af 

samme; Thi Nummrene paa Parcellen findes endnu temmelig tydelig paa Kortet, i hvor pjaltet, 

lappet, forslidt, forjadsket det end er men der findes ikkuns eet Sæt Parcel Nummere paa Kortet, paa 

de mig foreviiste Engparceller, hvorimod der efter ald Sandsynlighed maae findes dobbelt N
o
 i 

Beregningen. 

Den af Skolelærer Anders Jensen mig foreviiste som ham tilhørende Engparcel har paa Kortet N
o
 

12 og den jævnsides dermed beliggende Parcel som er anmeldt at tilhøre Jens Sørensens Enke i 

Dahl, har efter Kortet N
o
 24 og en med rød Skygge udmærket Linie imellem dem tilkjendegiver at 

de maae være hver af sin Gaards Jorder, skjønt Gaard Nummrene ikke kan udfindes med Tydelig-

hed, efter Kortet, men ved Hjelp af Beregningen tillige vil den fornødne Oplysning kunne udfindes 

efter gamle Mænds Udsagn der have kjendt Gaarden førend de bleve udstykkede og saaledes at man 

kunne oplyse hvilke Lodder der da tilhører hver Gaard især. – og rimeligviis vil de gl. Parcel 

Nummere i Beregningen eene kunne give den i den Henseende fornødne Oplysning – Jeg er 

saaledes efter Omstændighederne nødsaget til at stille Sagen i bero indtil den originale 

Udstykningsberegning eller en fuldstændig Copie af same Gunstbehageligen maatte vorde mig 

tilstillet. 

Vadumtorp den 28
de

 August 1833, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherred Stiftamtmand v. Castenskjold, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 277 
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S:T: Hr. Proprietair Rosborg. 

Deres Velædelhed bedes undskylde at jeg ikke er istand til herved sildig paa Efteraaret at udskifte 

Flades Fælled formedelst andre presserende endnu ældre Forretninger; men saafremt Gud under 

mig den Helse da skal jeg sikkert komme i dette Efteraar for at fuldføre bemeldte Udskiftning – 

Hvad Bestemmelsen af Jord til det ommeldte Teglværk angaar da formeener jeg at det ikke er 

fornødent at oppebie min Ankomst dermed, i Særdeleshed hvad Leerkastning angaar, efterdi jo 

nødvendig maae vælge en passende Plads hvor der er fornødent Leer og jeg formeener at det ikke 

vil have store Vanskeligheder siden at rette den speciale Deling af Heden derefter. – Jeg er endnu 

ikke istand til at bestemme hvad Tid jeg kan komme, men det skal skee saa hastig som det er mig 

mueligt og jeg skal derom nærmere meddele fornøden Underretning. 

p.t. Bjørnsholm den 16
de

 October 1833, ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 278  

 

At der af S:T: Hr. Bye og Herredsfoged Heiberg indcasserede og ved Skrivelse af 17
de

 denne 

Maaned mig tilstillede Restancer af Skovudskiftnings Omkostningerne i Dronninglund Sogn nemlig 

fra: 

Jens Jørgensens Enke i Ørsøe                     9 rbd.   3 mk.   1 ¼ sk. 

Hans Larsen Ørsøe Kroe                    17 rbd.   4 mk.   

Mikkel Nielsen i Lyngmose                   10 rbd.   5 mk.   3 ¾ sk. 

Christen Thommsen Store Løgtved                   10 rbd.   1 mk.   2 ½ sk. 

Niels Jensen af Thorupshede                   12 rbd.   1 mk.   6 ¼ sk. 

Dorfs Mølle                     12 rbd.   1 mk.   6 ¼ sk. 

Ørsøe Skole                       4 rbd.               7 ¼ sk. 

Hans Larsen Ørsøe Kroe                      5 rbd.   4 mk.   3 sk. 

Skovrider Bodelsen              4 mk. 15 sk. 

Christen Andersen Lille Folden             3 mk.   6 sk. 

F. Abel af L. Rævedal                      6 rbd.   3 mk.   1 sk. 

   i alt            90 rbd.   2 mk.   4 ¼ sk. 

siger Halvfemsindstyve Rigsbankdaler To Mark og 4 ¼ Skilling Sedler og Tegn er mig 

tilhændekommen det tilstaaes herved. 

Vadumtorp den 29
de

 August 1833, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 279 

 

Indlagt sendes Qvittering for det af Deres Velbyrdighed mig tilstillede Restance Beløb 90 rbd. 2 

mk. 4 ¼ sk., hvorfor jeg skyldigst og forbindtligst takker. – Iblandt de endnu udestaaende Restancer 

erfarer jeg, at Christen Løgtholt endnu staar til Rest for Reenholt 1 rbd. 10 sk. Denne Restance 

beder jeg godhedsfuld udslettet, da mig udbetalt i Auctionsdagen paa Dronninglund tilligemed 

Christen Løgtholts øvrige Restancer, og det er saaledes min Forseelse, at den ikke er bleven 

udslettet, hvilket jeg beder undskylde. 

Vadumtorp den 29
de

 August 1833, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Bye og Herredsfoged Heiberg. 

 

 

Nr. 280 
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At Parcellen N
o
 1 af den Lod paa Holmen i Hjørring Kjøbstads Eiendomme som Selveier Hans 

Andersen Qvælhals eier efter Skjøde af 16
de

 Marts 1819 og som han nu skal have bebygget og solgt 

til sin Søn Anders Hansen, har et Areal af 20 Tønder Land siger Tyve Tønder Land geometrisk 

Maal til Hartkorn 2 Skp. 2 Fr. 2 ¼ alb. det attesteres herved. 

Vadumtorp den 4
de

 Sept. 1833, P.L. Birk Landinspecteur. 

 

Udstyknings Kortet er af 1824. 

 

 

Nr. 281 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Dersom det i Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 12
te
 forige Maaned ommeldte Land-

væsenscommissionsmøde angaaende Skovudskiftningen i Dronninglund Sogn skulle blive reqvi-

reret, da beder jeg underdanigst om at vorde underrettet derom, saa betimmelig som mueligt, for at 

faae Tid til at iagttage det fornødne. 

p.t. Bjørnsholm den 16
de

 September 1833, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 282 

 

Den ved Deres Velædelheds behagelige Skrivelse af 31
de

 August f. A. mig overdragne Omskift-

ningsforretning betreffende de, den Kongelige Kasse tilhørende 4 Gaardes Jorder i Løgsted har jeg 

nu fuldført overensstemmende med de i det Høikongelige Rentekammers Skrivelse til den Konge-

lige Gods Inspecteur af 11
te
 Mai dette Aar foreskrevne speciele Bestemmelser for Delingen, og 

fremsender herved Omskiftningsberegningen med tilhørende 4 Korter. Taxationsforretningen, som 

ikke endnu er meddelt beskreven for Retten, ombedes de behageligen at vedlægge. – Fremdeles 

følger min Regning over mit formeentlige Tilgodekommende for Forretningen. 

p.t. Bjørnsholm den 27
de

 September 1833, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wulff. 

 

 

Nr. 283 

 

Deres Velædelhed har behaget at forespørge om jeg maatte have noget at erindre angaaende 

hosfølgende nye Andragende fra Hans Andersen i Holmgaard forinden det af Dem sendes videre: 

hertil svares: at det betydeligste af hvad jeg finder mig foranlediget til at bemærke denne Sag 

betreffende har jeg, efter foregaaende Opfordring, fremsat i en Skrivelse til den Kongelige Gods 

Inspecteur, Justitsraad Bindesbølle af 25
de

 Mai dette Aar, hvortil jeg fremdeles henholder mig; Dog 

finder jeg endnu Anledning til her at bemærke: at det er aldeles usandfærdigt, som Fæsteren 
andrager at han ikke skulle have tilkjendegivet sin Tilfredshed med Taxation, ligesom det og er 

aldeles usandhed, hvor han andraget at have paapeget de samme Mangler under Forretningens 

Udførelse, uden at der skulle være bleven taget Hensyn dertil; tvertimod blev ethver som helst 

Taxationsstykke hvorom endog kun det eeneste Byemændene yttrede en Mening forskjellig fra den 

Taxationsmændene havde fattet, strax paa Stedet nøiere efterseet og de gjensidig yttrede forskjellige 

Meeninger bleve paa selve Stedet taget i nøieste Overveielse foruden Taxten fastsættes hvorefter 

Fæsterens yderligere Erklæring i ethvert Tilfælde blev affordret paa den Maade: at hvor de havde 

noget imod de ansatte Taxter at erindre skulle de giøre deres Indsigelse paa Stedet, da den som tiede 



114 

 

maatte antages at samtykke  og paa denne Maade har saavel Klageren som de øvrige paa ethvert 

Sted vedtaget de Taxter, som er satte paa de forskjellige Grundstykker. Derimod er det gandske 

rigtig som Fæsteren andrager, at han ikke har underskreven Taxationsforretningen; Thi det faldt mig 

aldrig ind at forlange hans Underskrivt, fordi jeg ikke kjender noget Lovsted der forskriver: at 

Fæsterens Samtykke skulle være fornødent enten ved Taxationen eller ved nogen som helst anden 

Deel af den hele Udstykningsforhandling. – At jeg desuagtet har æsket Fæsterens mundtlige Sam-

tykke ved Taxations Affattelse har alene været for ikke at efterlade noget der kunne bidrage til at 

give yderligere Sikkerhed for Taxationens Rigtighed, hvorom jeg stedse har ansat vedkommende 

Jordbrugeres eenstemmige Erklæring vedlagt som et godt Beviis. – Hvad Klageren andrager om sit 

Høeavls ubetydelighed i Sammenligning med sine Naboers, da er hans Andragende vistnok saare 

langt fra Sandhed. – Tilfældigviis talte jeg for et Par Dage siden, i Deres Velædelhed Nærværelse 

med Jens Christensen i Holmgaard, som har den af Klageren omtalte Aakrog Lit. q og han forsik-

krede /: som De selv hørte :/ at Forskjellen imellem hans og Hans Andersens Høeavl var høist 

ubetydeligt; Thi i steden for at Hans Andersen i sin Klage siger at han kuns har avlet 16 smaae Læs 

medens Brugeren af Aakrogen Lit. q med hvad derunder henhører af Eng har avlet 32 Læs i det 

mindste, saa forsikkrede denne mig, at han Jens Christensen ikke har avlet mere end 28 smaae Læsø 

og at Hans Andersen avlede ikke som han anfører i Klagen 16 smaa Læs men omtrent 20 Læs 

saasom at Hesten neppe kunne trække dem, og hvoraf 21 Læs skal have indeholdt mere end 3 Læs 

af Jens Christensens, og derforuden skal Hans Andersen endnu have avlet 3 á 4 Læs Høe i et Stykke 

Kjær vesten for Marken som han har fredet til Eng. Vel er dette Udsagn af Jens Christensen eensi-

dig og kan derfor ikke antages for ubetinget Sandhed; men efter min Kundskab om Eiendommens 

beskaffenhed holder jeg mig forvisset om: at om det ikke er Sandheden nærmere, hvilket jeg dog 

troer, saa er det der i det mindste ligesaa nær som Hans Andersens Andragende – Hans Andersen 

har, som jeg tilforn har bemærket, ligesaa meget og af Naturen ligesaa god Blødbunds Jord som en 

af hans Naboer; Men saalænge som han ikke vil frede og behandle men deraf til Eng end han hidtil  

har gjort da er det meget sandsynligt at han ikke kan avle saameget Høe som en af Naboerne; men 

han maae da i det Sted kunne græsse desto flere Kreaturer. 

p.t. Bjørnsholm den 26
de

 September 1833, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wulff. 

 

 

Nr. 284 

 

Da jeg nu endelig er bleven færdig med de mig overdragne Magelægs og Omskiftningsforretninger 

ved Aagaard Hovedgaard og Gods saa fremsendes samme herved til Deres Velædelheds vidre be-

hagelige Omsorg, nemlig: 

a) Em Omdelings eller nye Udskiftnings Beregning over 3
de

 Gaardes Jorder i Fjerritslev med vidre, 

med hvilken Beregning følger 4 Korter og en Taxationsforretning. 

b) En magelægsberegning over en Deel af Aagaards Hovedgaards Jorder og nogle Bønderjorder i 

Fjerritslev m. v.  med hvilken Beregning følger 6 Korter og en Taxationsforretning. 

c) En Hartkorns Beregning over de 2
de

 øde Gaarders Jorder i Fjerritslev som tildeels er magelagte 

med en Deel Jorder under Aagaard Hovedgaardstaxt med hvilken Beregning følger eet Kort og en 

Taxationsforretning  

d) Regning over mit Tilgodekommende for disse Forretninger. Hvad jeg har fundet Anledning til at 

bemærke disse Forretninger angaaende har jeg anført i selve Beregningerne paa behørige Steder. 

p.t. Bjørnsholm den 27
de

 September 1833, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wulff. 

 

 

Nr. 285 
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At det Sted i Rendbæk i Saltum Sogn son eies af Søren Jensen i Albekgaard og som han under 7
de

 

Mai dette Aar har fæstet til sin Søn Jens Simoni Sørensen, har et Areal af 20 Tdl. siger Tyve Tønder 

Land geometrisk Maal til Hartkorn 3 Skp. 1 Fk. ½ alb. det attesteres herved. 

Vadumtorp den 3
die

 October 1833, P.L. Birk. Landinspecteur. 

 

 

Nr. 286 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Qvittering for det mig tilstillede Beløb for Møde i Landvæsenscommissions i Hune Sogn giver jeg 

mig herved den underdanige Frihed at remittere da det meget interesserer mig at vide om de mis-

fornøiede i Dronninglund Sogn have begjært Landvæsenscommissionen til at undersøge Skovud-

skiftningen ifølge det høikongelige Rentekammers seeneste Bestemmelse, saa haaber jeg at Deres 

Høivelbaarenhed gunstigst ville tilgive at jeg herved er saa frie derom at forespørge for at kunne 

indrettet min Tid derefter. 

Vadumtorp den 5
te
 October 1833, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 287 

 

Ærbødigst P. M. 

Under 5
te
 August dette Aar gav jeg mig den ærbødig Frihed art gjøre Indberetning til det Høikonge-

lige Landhuusholdnings Selskab om Selveier Gaardmand Mads Nielsens Agerbrug Udflytter fra 

Østerhassing Bye i Kjær Herred, Aalborg Amt og fandt mig beføiet til at anbefale ham som værdig 

til den af det høie Selskab ham tiltænkte Hjelp. Efter hans indstændige Begjæring vover jeg herved 

allerærbødigst at forestille det hædrede Selskab hvorlunde han høiligen trænger til den ham tilsagte 

Understyttelse, saameget mere som han for at bestride de med en hurtig Overgang til et forbedret 

Agerbrug uundgaaelige Opoffrelse har sat sig i Gjeld som han ikke er istand til at redde sig ud af 

ved egen Hjelp, og den Mand som har forstrakt ham med Penge paa Grund af det ham af det høi 

Kongelige Landhuusholdnings Selskab Givne Løfte om Understyttelse, plages ham nu idelig med 

ængstelig Forestillinger om, at han mueligen ingen Understyttelse erholder. Denne Frygt i Forbin-

delse med hans Uformuenhed, gjør det umueligt for ham at faa Indhegnings Arbeidet fremmet i 

dette Efteraar med den Kraft hvorpaa han var belovet, og hvortil de fornødne Arbeider vare bestilte, 

om ikke hastig Hjelp kunne forundes ham. Skulle han imod Formodning ingen Understyttelse 

erholde, da vil den gode Sag virkelig tabe derved, i det denne ved samme Mand har, i Tillid til det 

hans givne Løvte, vovet sig videre ud end hans egne Kræfter kunne tillade ham, hvorved han ville 

lide betydelig Skade, og at vorde bespottet af sine Naboer. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 9
de

 October 1833, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Landhuusholdnings Selskab i Kiøbenhavn. 

 

 

Nr. 288 

Vadumtorp pr. Aalborg den 14
de

 Oct. 1833 

S:T: Hr. Justitsraad Gjørup. 

Ifølge Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 5
te
 April forige Aar har jeg nu tilendebragt  Udstyk-

ningen af Mikkel Jensens Gaards Jorder i Meelholt saaledes at den nu endelig er approberet af det 

Kongelige Rentekammer. – Denne Forretning blev langt vidtløftigere og vanskeligere end det var 
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mueligt forud at have gjort sig Begreb om. – For i mueligst Korthed af bibringe Deres Velbaaren-

hed en Idee om Arbeidets Vidtløftighed og Vanskelighed giver jeg mig den ærbødige Frihed herved 

at lade følge Afskrift af den Undersøgelses Forretning som jeg nødvendig maatte foretage forinden 

den egentlige Udstykningsforretning kunne paabegyndes samt ligeledes Afskrift af den paa Deres 

Velbaarenheds saavelsom paa S:T: Hr. Cancelliraad Reiersen Vegne indgivne Ansøgning om 

Approbation paa Udstykningen og endelig Afskrivt af 7
de

 Rentekammer Skrivelser Forretningen 

angaaende, af hvilke Skrivelser det behageligen vil kunne erfares: at jeg, for at lempe mig efter 

Parcellisternes ivrige Paastande om at beholde de Lodder uforandret som de havde været i Besiddel-

se af i mere en hævds Tid, har maatte omgjøre den egentlige Udstykningsberegning 2 Gange eller 

med andre Ord har maattet affatte den 3 Gange forinden jeg fik det høie Collegium tilfredsstillet i 

Henseende til Parcellernes Figurer. – S:T: Hr. Cancelliraad Bye og Herredsfoged Reiersen indløser 

Bevillingen til Gaardens Nedlæggelse – og han har for sit Vedkommende som Eier af Parcellen N
o
 

1 som han har solgt til Christen Klit, betalt mig sin Andeel i Undersøgelses og Udstykningsom-

kostninger – Mit Tilgodekommende for de øvrige Parceller efter Vedfølgende Regning beder jeg 

mig gunstbehageligen tilstillet det snareste mueligt, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 289 

 

Regning 

over mit Tilgodekommende for Udstykning af Mikkel Jensens Gaards Jorder i Meelholt, forsaavidt 

angaar Parcellerne N
o
 2, 3, 4, 5, 6 og 7, foretaget efter Begjæring af S:T: Hr. Justitsraad Gjørup i 

Wiborg, hvorimod S:T: Hr. Cancelliraad Bye og Herredsfoged Reiersen har efter Akkordt betalt 

mig sin Andel i bemeldte Udstyknings Omkostninger m. v. forsaavidt Parcellen N
o
 1 angaar som 

ham tilhørende. For ovenmeldte 6 Parcellers Vedkommende blive mit Tilgodekommende for 

Undersøgelses Forretningen, for Befordring til og fra Stedet 3 Gange er 10 Mile frem og tilbage er 

30 Miile, for Udlæg til Taxationsmændene samt Retsgebyhr og endelig for den egentlige 

Udstykningsforretning i alt 50 rbd. Sedler. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 14
de

 October 1833, P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Justitsraad Gjørup i Viborg. 

 

 

Nr. 290 

 

Høistærede Hr. Ven 

Dersom De kan og vil, som De ved sidste ærede Samtale ved min afreise fra Bjørnsholm gav mig 

Haab om, ved denne Maaneds udgang forstrække mig med Resten af min Regnings Beløb der 

saavidt jeg mindes udgjør noget over 70 rbd. da gjør De mig virkelig en sand Tjeneste. – Jeg har 

ikke Regningen ved Haanden og kan derfor ikke opgive Summen nøiagtig, men maaske Beløbet 

kunne anvises mig til Udbetaling hos Dem Hr. Broder i Aalborg hvor jeg da kunne meddele 

Qvittering for det fulde Beløb naar jeg imidlertid kommer hjem og seer min Regning. 

Jeg beder meget De ville undskylde at jeg overhænger Dem; men jeg har brugt saamange Penge til 

mit Byggeri i Sommer at jeg virkelig er i Forlegenhed for Øieblikket. 

Jeg anbefaler mig i Deres og ærede Families venskabelige Erindring forblivende stedse med sand 

Høiagtelse. 

p.t. Villestrup den 15
de

 October 1833, Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wulff. 
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Nr. 291 

 

Høistærede hr. Forpagter. 

Den bestilte Rensemaskine er færdig og kan hentes ved mit Hjem naar De behager – Betalingen for 

samme, 36 rbd. Sedler, beder jeg De er saa god at levere til Hr. Møller paa Aagaard, som har denne 

Sum tilgode hos mig, som Resten af Betalingen for de ham afkjøbte Stude. 

p.t. Willestrup den 15
de

 October 1833, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forpagter Dickmann. 

 

 

Nr. 292 

 

Høistærede Hr. Møller 

I Skrivelse af Dags Dato til Forpagter Dickmann har jeg anmodet ham om at hente sin Rensema-

skine, der nu er færdig og at udbetale de 36 rbd. for samme til Dem, som Resten af Deres Tilgode-

kommende hos mig for de dem afkjøbte Stude. – Efter Auctionscataloget skulle det nok have været 

Plovstude; men denne Efterretning er forsaavidt falsk at det neppe er sandsynligt at de have været i 

Dræt førend de kom til mig, og de 2 af den opføre sig saa tvær og tildels magtesløse at det endnu er 

tvivlsomt om de nogensinde kan blive til at bruge 

p.t. Willestrup den 15
de

 October 1833, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Møller paa Aagaard pr. Vesterhanherred pr. Aalborg. 

 

 

Nr. 293 

 

Ærbødigst P. M. 

I hvor meget jeg end har anstrænget mig med at tilendebringe nogle ældre Forretninger ved Aa-

gaard og Bjørnsholm for efter Deres Høivelbaarenheds gientagne ærede Forlangende, at paabe-

gynde og fremme Magelægs og Omdelingsforretningen i Rold det allersnareste mueligt saa har det 

det dog, ald Flid og Anstrængelse uagtet, ikke været mig mueligt at paabegynde sidstnævnte 

Forretninger førend nu for nogle faa Dage siden, hvilket jeg ærbødigst beder gunstigst undskyldt – 

Jeg har nu ved Udmaaling paa Marken prøvet Kortet, men destoværre befunden: at det er saare 

langt fra at svare til den Grad af Nøiagtighed som man i den sildigere Tid fordrer af et Udskiftnings 

Kort; ja det er endog tvivlsomt om dets Berigtigelse ikke vil udfordre mere Arbeide og Tidsspilde 

end en fuldstændig nye Opmaaling; og hvilken af disse Fremgangsmaader man end vælger, saa er 

dog arbeidet i ethvert Tilfælde af saadan Vidtløftighed og Omfang at det ikke vel er mueligt at 

udføre det paa denne vanskelige Aarstid, hvorfor det vil være en Nødvendighed at det opsættes til 

Foraaret, da det saa kunne paabegyndes saa tidlig som Jorden bliver bar for Snee. – Dernæst har jeg 

bragt i Erfaring at Deres Høivelbaarenhed ikke er enig med de gamle Fæstere om det attraaende 

Magelæg. Ihvorvel denne Omstændighed ikke egentlig kan standse Forretningen, saa er det dog 

befalet ved Forordningen af 8
de

 Juni 1787 § 1 & 6 at i hvert Tilfælde først skal paakjendes af 

Amtmanden og Landvæsenscommissairerne forinden videre der ved kan foretages. Fremdeles 

paastaar de gamle Fæstere sig græsningsberettigede norden for den af Deres Høivelbaarenhed 

proponerede Fredskovsgrændse indtil Grydbæk og Tamsømose(?) hvilket da ogsaa maatte nøiere 

bestemmes forinden Forretningen kan fremmes. Planen for Magelægget ved Præstegaardens Eng vil 

ogsaa nødvendigviis underkastes Landvæsenscommissionens Bedømmelse og den Omstændighed 

at Præsten troer sig berettiget til den Smule Skov som findes paa Engen, maatte da ogsaa nøiere 

oplyses, og bestemmes hvorledes dermed skal forholdes. – Efter disse Omstændigheder skjønner 

jeg ei rettere end at det er fornødent at der foranstaltes et Landvæsenscommissionsmøde forinden 

videre kan foretages, og da jeg formoder at Deres Høivelbaarenhed derved Selv vil være tilstæde, 
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saa ville De maaske behage Selv at foranstalte samme efter Egen Leilighed, og derom godhedsfuld 

underrette mig saa betimmelig som mueligt, at ikke andre uopsættelige Forretninger skulle hindre 

mig fra at møde. – I forestaaende Novemb. Maaned skal jeg overvære en vidtløftig Landvæsens-

commissionsforretning i Hjørring Amt, og kan derfor ikke møde i Rold før efter den Tid, og helst 

ønskede jeg Mødet udsat til efter Nytaar, om saadant kunne være Deres Høivelbaarenhed beleiligt. 

Thoruphedegaard den 24
de

 October 1833, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker de Mylius. 

 

 

Nr. 294 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville ved Overbringeren heraf meddele mig Gjenpart 

af  Fortegnelsen fra det Kongelige Rentekammer over de Documenter som er sendt til Landvæsens-

commissionen til Afbenyttelse ved den forestaaende Undersøgelse angaaende den Dronninglundske 

Skovsag, for at jeg deraf kunne erfare hvad man der mueligen maatte kunne behøves fremlagt for 

Commissionen, for at legitimere den af mig brugte Fremgangsmaade. – Amtmanden ville have 

meddelt mig den her forlangte Forretning, men kunne ikke fordi den var afsendt in originali. 

p.t. Fuglsig den 2 Nov. 1833. Med sand Høiagtelse og Hengivenhed, ærbødigst og forbindtligst P.L. 

Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Juell. 

 

 

Nr. 295 

 

Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 20
de

 f. M. med deri indlagte 50 rbd. Sedler for Udstyknin-

gen af Mikkel Jensens Gaards Jord i Meelholt har jeg modtaget og aflægger herved min pligt-

skyldigste Taksigelse for samme. 

Vadumtorp den 8
de

 Nov. 1833, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Justitsraad Gjørup. 

 

 

Nr. 296 

 

At det Sted i Dorfgade i Dronninglund Sogn som Anders Hansen Østerdorf eier efter Skjøde af 30
de

 

September 1833 har et Areal af 26 Tdl. siger Sex og Tyve Tønder Land geometrisk Maal til 

Hartkorn 2 Skp. 1 Fk. 1 Alb. det attesteres herved. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 10
de

 November 1833, P.L. Birk. Landinspecteur (L:S) 

 

 

Nr. 297 

 

At det Sted i Dorfgade i Dronninglund Sogn som Morten Holdensen eier efter Skjøde af 6
te
 Marts 

1833 har et Areal ad 45 Tdl. siger Fem og Fyrgetyve Tønder Land geometrisk Maal til Hartkorn 5 

Skp. 2 alb. det attesteres herved. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 10
de

 Nov. 1833, P.L. Birk Landinspecteur (L:S) 

 

 

Nr. 298 
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At det nye opførte Sted Dorfsled kaldet i Dronninglund Sogn som eies af Proprietair Møller til 

Dronninglund og som under 6
te
 November 1833 er bortfæstet til Morten Jacobsen har et Areal af 

17½ Tdl. siger Sytten og en Halv Tønde Land geometrisk Maal til Hartkorn 2 Fkr. 2 alb. det 

attesteres herved. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 10
de

 Nov. 1833, P.L. Birk Landinspecteur (L:S) 

 

 

Nr. 299 

 

At Stedet Beenholt i Dronninglund Sogn som Lars Christian Christensen eier efter Skjøde af 24
de

 

Mai 1833 har et Areal ad 48 Tdl. siger Otte og Fyrgetyve Tønder Land geometrisk Maal til 

Hartkorn 3 Skp. 3 Fkr. det attesteres herved. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 11
de

 November 1833, P.L. Birk Landinspecteur (L:S) 

 

 

Nr. 300 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velb. ærede Skrivelse af 9
de

 d. M. meldes: at jeg venter sikkert inden 8 

Dage fra Dato at komme hjem herfra og jeg skal da ufortøvet derom meddele nærmere Efterretning 

og da være parat til at Møde i Aalborg efter Deres Velb. Leilighed og Ønske. 

p.t. Dronninglund den 19
de

 Nov. 1833, Ærb. B. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Lund. 

 

 

Nr. 301 

 

Deres Velædelhed ombedes Godhedsfuld at ville ved allerførste Leilighed sende mig 4 Alen Dyffel 

om mueligt til 2 rbd. pr. Alen. – Koløren er ligegyldig om den er blaa eller grøn. – Min Broder 

ønsker det til en simpel daglig Frakke til at gaae i sit Værksted med, derfor kan det som kan faaes 

for bedste Kjøb være godt nok; men det er ham særdeles meget om at gjøre at faa det snart og at 

faae det sendt til Peder Murmester i Sundbye med fornøden Passere Seddel for at kunne føre det ind 

i Aalborg – Prisen er Dee saa god at tegne paa min Regning. 

Vadumtorp den 19
de

 Nov. 1833, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Postmester Hartmann. 

 

 

Nr. 302 

 

At det af, forhenværende Matriculerings Arbeide /: nu Skolelærer I Weibye :/ B. Madsen hos mig 

henlagte Kort over Oustrup Hede i Jerslev Sogn, er af S:T: Hr. Justitsraad og Landinspecteur Juell 

indløst med 4 rbd. siger Fire Rigsbankdaler Sedler, det tilstaaes herved. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 11
te
 November 1833, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 303 

 

I Overensstemmelse med min Skrivelse af 19
de

 d. M. giver jeg mig den ærbødige Frihed at Melde: 

at jeg nu fra i Dag af er parat til at møde angaaende den Købsted(?) Tiendesag saa hastig som det 
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maatte være min Hr. Medcommissairers Leilighed naar jeg med Overbringeren heraf maae udbede 

mig Underretning om Tiden og Mødestedet. 

Vadumtorp den 25
de

 Nov. 1833, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Lund. 

 

 

Nr. 304 

 

Det ved det Høikongelig Landhuusholdnings Selskabs ærede Skrivelse af 1
st
 denne Maaned mig 

tilstillede afdrag paa den Understyttelse som er tilsagt  Gaardmand Mads Nielsen i Østerhassing og 

Skolelærer Henriksen i Vadum til Beløb 75 rbd. Sedler har jeg udbetalt til disse, imod deres egen-

hændige Qvitteringer som her følger indsluttet, og jeg har derhos betydet Mads Nielsen at han ad 

Aare maae have den vedtagne Drift i Fuldkommen Orden, og at han i modsat Fald ingen videre 

understyttelse kan vente. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 27
de

 November 1833, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Landhuusholdnings Selskab. 

 

 

Nr. 305 

 

Om en Maanedstid agter jeg at komme til Willestrup for at fuldføre de mig overdragne Landmaa-

lingsforretninger paa Willestrup Gods; men da vedkommende Jordbrugere ikke kjende de rette 

Grændser for nogle Fælledsstykker som staar i Forbindelse med eller henhører under samme 

Fælledskab som den Grundstrækning ved Thisted Nørskov hvis Udskiftning er mig overdraget 

ifølge det Kongelig Rentekammers Skrivelse til den Kongelig Godsinspecteur af 9
de

 Januar dette 

Aar, især angaaende et Stykke som er beliggende imellem Kirkehøihusets Jorder paa den eene Side 

og Horsmosegaards Jorder paa den anden Side, hvilket formodentlig maae findes paa Kirkehøi-

husets Kort, samt et Stykke som er beliggende ved søndre Side af Thisted Byes Mark, som formo-

dentlig maae findes paa Thisted Byes Kort, og da der ved Gods Archivet ikke forefindes noget Kort 

over Kirkehøihusets Jorder og det Kort som haves over Thisted Byes Mark ikke afgiver tilstræk-

kelig Oplysning om det ommeldte Fælledsstykke, og dette Kort i øvrigt er i flere Henseender høist 

uefterretteligt, saa ønsker jeg at Deres Velædelhed ville være af den Godhed at forskaffe fra det 

Kongelige Rentekammer meddelt en fuldstændig Copie af Matriculerings Kortet over Thisted Byes 

Jorder samt over Kirkehøihuset Jorder /: hvilke sidste formodentlig findes paa et særskilt Kort :/ 

med paategnet Oplysning om de ommeldte Fælledsstykker til Afbenyttelse under den mig over-

dragne Udskiftning af Fælledsfanget ved Thisted Nørskov; og tilføier jeg endnu det Ønske at disse 

Korter kunne erholdes det snarest Mueligt. 

Vadumtorp den 6 December 1833, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wegener. 

 

 

Nr. 306 

 

De i Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 19
de

 denne Maaned fremsatte Spørgsmaale 

giver jeg mig den ærbødige Frihed at besvare saaledes: 

a) Efter min Meening er det uden for ald Tvivl, at en Præmiepløining ligesaa sikkert vil stifte Nytte 

norden Liimfjorden som paa noget andets Sted i Danmark. 
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b) Jeg formeener at Birkelse Hovedgaards Mark vil være en passende Plads til en saadan Præmie-

pløining, og jeg i den Anledning talt med Stamherre, Kammerjunker Skeel, som yttrede en særdeles 

lovende Interesse for Sagen og lyst til at understytte den med Forekommenhed og Velvillie. Paa 

Birkelses Hovedgaards Mark har Svingplov længe været i brug, og bruges udelukkende til ald den 

Pløining som forrettes uden for Hoveriet. Svingplovene have udbredt sig meget her paa Egnen i de 

sidste forløbne 2 á 3 Aar saaledes har alleene her i Vadum Sogn været over 20 Svingplove i brug i 

dette Aar; men skjønt der ogsaa findes en Deel Svingplove i de øvrige nærmest omliggende Sogne, 

saa er de dog alligevel saavidt mig bekjendt neppe i noget andet  enkelt Sogn i Vensyssel saa 

hyppig udbredt som her i Vadum Sogn. – I Omegnen af Hjørring have Svingploven ogsaa udbredt 

sig meget i de sidste 2 á 3 Aar hvortil Heidemanns Jernstøberi i Hjørring har bidraget meget – Der 

findes ogsaa Svingplove i brug paa flere Steder i Hanherrederne, omendskjønt just ikke noget stort 

Antal er mig bekiendt. Det vil stedse være mig en sand Fornøielse at medvirke til ethvert som helst 

gavnligt Foretagendes Fremme, saavidt min Indsigt og Evne tillader, jeg er derfor særdeles villig til 

at deltage i Bestyrelsen af en eventuel Præmiepløining i Vendsyssel forsaavidt som Deres Velbaa-

renhed dertil anseer mig qvalificeret; men jeg har ikke havt Leilighed til at bivaane nogen foregaa-

ende Præmiepløining og er følgelig uvidende om hvad jeg faar at iagttage og forrette som Medbe-

styrer, hvorom jeg derfor er saa frie at udbede mig nærmere Underretning. 

Vadumtorp den 28
de

 December 1833, Med sand Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad og Kongelig Gods Inspecteur Bindesbøll. 

 

 

Nr. 307 

 

Af den mig tilstillede Veterinair Tidende har jeg modtaget N
o
 1, 2, 3, 4 – 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23 – 26, 27, 28, 29, 30, 31, samt Doubletter af N
o
 15, 16 og 26, hvilke herved 

tilbagesendes; men i det mig tilstillede Exemplar mangler N
o
 5, 6, 7, 8, 9, 20, 22, 23 – 24 og 25, 

hvilke 10 Numre jeg ærbødigst beder mig tilstillet ved første Leilighed. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 28
de

 Dec. 1833, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Boghandler Sadolin. 

 

 

Nr. 308 

 

1834 N
o
 1 

Aalborg Amt, Kjær Herred, Vadum Sogn, Vadumtorp den 5
te
 Januar 1834. 

 

Peder Larsen Birk Landvæsenscommissair og Landinspecteur ansøger underdanigst om Tilladelse 

til at bortforpagte sin eiende og iboende Gaards Jorder. 

 

Til Rentekammeret 

Som Eier af enkelt Bondegaard Vadumtorp kaldet i Vadum Sogn, Kjer Herred, Aalborg Amt, 

staaende for Hartkorn 12 Td. 3 Skp. 2 Fr., som jeg beboer og som jeg hidindtil selv har dreven, 

ansøger jeg herved underdanigst om, i henhold til Placaten af 7
de

 Juni 1806 at der naadigst maatte 

bevilges mig Undtagelse fra de Bestemmelser som indeholdes i Forordningen af 19
de

 Marts 1790 og 

15 Juni 1792, paa Grund af at min Embeds Stilling fører det med sig, at jeg ikke selv kan faae Tid 

til at have det fornødne stadige Tilsyn med mig Avlsbrug, uden hvilket det ikke kan svare Regning; 

Min Eiendom er for lille til at holde en Avlsforvalter ved, og det har hidindtil ikke villet lykkes mig 

at faae et Menneske af Bondestanden der som Avlsbestyrer har villet opfylde de Fordringer jeg med 

Billighed kunne Forlange, og da der endnu vil medgaae en Deel Aar, forinden nogen af mine 4 

Sønner kan faae fornøden Alder og Erfarings kundskab til at paatage sig Bestyrelsen af min Gaards 
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Bedrift, er det paa Grund af disse Omstændigheder at jeg herved underdanigst ansøger om at det 

naadigst maatte tillades mig saalænge jeg eller min Kone beboer Gaarden, at bortforpagte dens 

Avling uden at være indskrænket til nogen vis Tid, underdanigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 309 

N
o
 2 

Underdanigst Pro Memoria 

Hoslagte Ansøgning om Tilladelse til at maatte bortforpagte min Gaards Jorder paa korte Aaremaal,  

beder jeg underdanigst at Deres Høivelbaarenhed Høigunstigst ville anbefale. 

Vadumtorp den 5
te
 Januar 1834, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Castenskjold, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 310 

N
o
 3 

Høistærede Hr. Ven. 

De ombedes meget at undskylde at jeg først nu sender Dem min Betænkning angaaende Aagaards 

Gods i Øslev, det har sandelig ikke været mig mueligt at komme med den før. – Herved følger nu 

Korterne over Gjøttrup og Øslev samt den mig udlaante Fæsteforestilling. – Et glædeligt Nytaar 

Tilønskes Dem og Kjære Familie fra Deres med sand Høiagtelse. 

Vadumtorp den 6
te
 Januar 1834, hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wulff. 

 

 

Nr. 311 

N
o
 4 

Aalborg Amt, Fleskum Herred, Frue Sogn, Øen Egholm den 6
te
 Januar 1834. 

 

Søren Pedersen Møller Ansøger allerunderdanigst om allernaadigst Bevilling til at sammenlægge 

2
de

 ham tilhørende Gaardes Jorder. 

 

Til Kongen 

Som Eier af 2
de

 Gaarde paa Øen Egholm i Frue Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt, hvoraf den 

eene er Hovedparcellen af Christen Sørensens med det Kongelige Rentekammers Approbation af 

21
de

 October 1826 udstykkede Gaards Jorder med Hartkorn 2 Td. 1 Skp. 1 Fr. 1 ¼ alb. og den 

anden er Hovedparcellen af Christen Andersens med det Kongelige Rentekammers Approbation af 

samme Datum udstykkede Gaards Jorder, med Hartkorn 1 Td. 5 Skp. 2 ¾ alb., vover jeg herved, 

paa Grund af allerhøieste Resolution af 5
te
 Juli 1815, i allerdybeste Underdanighed at ansøge om 

allernaadigst Bevilling til at sammenlægge disse 2
de

 Hovedparceller, som er beliggende umiddelbar 

ved Siden af hinanden, og da der allerede er afhændet og bebygget 3 Parceller af hver Gaards 
Jorder, saa ansøger jeg allerunderdanigst om at erholde allernaadigst Bevilling til at sammenlægge 

Hovedparcellerne uden derfor at opføre flere Huse; men dersom dette ikke kan tillades mig, der er 

min allerunderdanigste Bøn, grundet paa allerhøieste bemeldte Resolution af 5
te
 Juli 1815, at saadan 

allernaadigst Bevilling maatte forundes mig, imod at opføre eet Huus med et Tillæg af 1½ Tønde 

land boniteret Jord til Taxten 24. - Til Oplysning om at Jorderne virkelig er beliggende umiddelbar 

ved Siden af og imellem hinanden, fremsendes Udstykningskorterne over begge Gaardes Jorder. 

allerunderdanigst Søren Pedersen Møller 
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Conciperet af P.L. Birk. Landinspecteur. 

 

 

Nr. 312 

N
o
 5 

Underdanigst Pro Memoria 

Hoslagte Ansøgning fra Søren Pedersen Møller paa Eegholm ombedes Deres Høivelbaarenhed 

høigunstigst at anbefale. 

Vadumtorp den 6
te
 Januar 1834, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Castenskjold, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 313 

N
o
 6 

Deres Velædelhed ombedes godhedsfukd at ville ved et Par Ord med Posten hertil Frederikshavn 

lade mig vide, om mine Bemærkninger angaaende Landvæsenscommissionens Kjendelse i den 

Dronninglundske Skovsag kom tidlig nok for at følge Kjendelsen og de øvrige Documenter ind til 

Kammeret, samt om Kjendelsen er indanket af Lodserne eller ikke – Dernæst ombedes de 

godhedsfuld at besørge indlagte Udstykningsforretning; men den skal ikke indsendes for min, men 

for vedkommendes egen Regning.  

p.t. Knivholt den 10
de

 Januar 1833. Med sand Høiagtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Amtsfuldmægtig Hesbeck. 

 

 

Nr. 314 

N
o
 7 

Ærbødigst Pro Memoria 

S:T: Hr. H. Toft har under 26
de

 Februar f. A. anmodet mig om at forfatte en Udstykningsberegning 

over Østerhassing Sogns Kongetiende, forsaavidt den er ham og hans Søster tilhørende, og han har 

derhos anmodet mig om, at henvende mig til Deres Velbaarenhed angaaende de Oplysninger som 

jeg maatte behøve i den Anledning at henvende mig til Deres Velbaarenhed, som den der for Frem-

tiden har overtaget Bestyrelsen af hans og hans Søsters Formue – I Anledning af berørte Tiende 

Udstykning eller Tiendehartkornsfordeling har jeg være i Østerhassing og havt samtlige vedkom-

mende Tiendeydere forsamlet for af Deres Skjøder og Fæstebreve at udfinde det tiendeydende Hart-

korn som tilkommer enhver Jordbruger især og hvorpaa Tiendehartkornet skal fordeles; men da den 

Summa af Tiende ydende Hartkorn som jeg derved har faaet ud, ikke stemmer gandske overens 

med det Hartkorn som Amtstuen i den mig meddelte Attest hvorpaa Forretningen skal grunde sig, 

har opgivet, og jeg end ikke ved at henvende mig til Amtstuen, hvor jeg har efterseet en Deel af de 

ældre Hovedbøger har været i stand til at finde den forlangte Oplysning af Mangel paa tilstrækkelig 

speciel Efterretning om de Dele af Østeraae Gods som i Tidens Løb er udmeldt eller udskilt fra 

Hovedgaarden saa er det herved min ærbødigst Begjæring at Deres Velbaarenhed ville være af den 
Godhed at meddele mig alle de Oplysninger De maatte være i Besiddelse af, bemeldte Tiendeyd-

ende Hartkorn betreffende, særdeles med Hensyn til hvilke Dele der igjennem enhver Deel af den 

forløbne Tid er bleven indmeldt i Amtstuen som Selveiergods, eller som Fæstegods der ikke 

længere hører under Østeraaegaard. – Det formeenes at den indløbne Uoverensstemmelse især maa 

hidrøre fra de Udmeldelser som er passerede i Aarene 1813 til 1819 incl. 

I afvigte December Maaned var jeg i Aalborg og ville, overensstemmende med min Obligation til 

Sal. Hr. Cancelliraad Tofts Arvinger, have betalt de forfaldne Renter 43 rbd. Sedl.; men da jeg ikke 

havde erholdt nogen Efterretning om til hvem og jeg ikke fandt nogen der kunne oplyse mig derom, 
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kunde jeg naturligvis betale dem, eller hvor der skulle betales og troede derfor at de mueligen lige-

som sidste Aar ikke havde bleven krævet førend til Juni Termin, imidlertid har Hr. Skolelærer Holm 

fra Gaaser nu under 22
de

 denne Maaned tilmeldt mig, at han har i Commission at opkræve bemeldte 

Renter 43 rbd. Sedler samt en Regnings Beløb for Stemplet Papir og Tinglæsning stor 36 rbd. 3 mk. 

9 sk. Sølv. – Renterne 43 rbd. Sedler skal blive udbetalt til Hr. Holm saa hastig som jeg kan komme 

hjem herfra; men hvad den ommeldte Regning angaar, da var det Sal. Hr. Cancelliraadens udtrykke-

lige Løfte at han med sammes Udbetaling ville lempe sig efter min Leilighed fordi jeg velvilligen 

indgik at betale det stemplede Papier endskjønt det aldeles ikke var bleven omtalt ved den foregaa-

ende trufne Overenskomst; og jeg har paa Grund deraf gjort mig Haab om at forundes Henstand 

med oftnævnte Regnings Udbetaling, indtil jeg kan blive færdig med den under hændeværende 

Udstykningsberegning angaaende Østerhassing Sogns Kongetiende. – Jeg skulle end ikke have 

forlangt denne Dilation dersom jeg ikke var bleven noget betrængt for Øieblikket, i det jeg i den 

forløbne Sommer har kostet henimod et Tusind Rigsbankdaler paa min Gaards Bygninger; men 

derved er Pantet nu ogsaa bleven betydelig forbedret, i det de ere assurerede i Landets almindelige 

Brandkasse for den Summa 3600 rbd. Sølv. – Deres Velbaarenheds gode Svar eller meddelende 

Oplysninger udbedes det snareste Mueligt  under Adresse hertil, for at det, om mueligt kunne 

komme mig til hænde forinden jeg reiser til Gaaser for at betale de ovenmeldte Rentepenge, at jeg 

da maaskee ved samme Leilighed kunne indhent de nærmere Oplysninger som mueligt skulle endnu 

erhverves paa Stedet selv efter at jeg har imodtaget de Documenter eller oplysende Bemærkninger 

som Deres Velbaarenhed maatte behage at tilstille mig, Østerhassing Sogns Kongetiende 

betreffende. 

p.t. Knivholt pr. Frederikshavn den 27
de

 Januar 1834, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Estrup i Colding. 

 

 

Nr. 315 

N
o
 8 

I underdanig Følge Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 16
de

 denne Maaned giver jeg mig 

herved den underdanige Frihed at indberette: At Udskiftningen af Hov og Meelholt Skov er kuns 

fremmet forsaavidt det den hele Skovstrækning er opmaalt; men formedelst en Eiendoms Disputte 

imellem Skoveieren Proprietair Lose og en af de græsningsberettigede Lodseiere saavidt jeg mindes 

ved Navn Hans Pedersen Søndergaard der tillige paastaaer sig at være Eier af en Deel af den Skov 

som findes paa hans Lod, er Udskiftningen standset indtil Disputten bliver afgjort, hvilken eftersom 

mig er fortalt skal være under Behandling ved Lands Lov og Ret; men hvorvidt dermed er avanceret 

er mig aldeles ubekjendt. 

p.t. Knivholt pr. Frederikshavn den 27
de

 Januar 1834, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Castenskjold, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 316 

N
o
 9 

Efter Begjæring af S:T: Hr. Procurator Westerbye har jeg efterseet det originale udskiftnings Kort 

over Hjørring Kjøbstads Jorder med Hensyn til Beliggenheden af Veien fra Byen til den ham 

tilhørende Agerlod N
o
 27, og jeg har befunden: at der ikke paa Kortet findes udmærket nogen anden 

Vei fra Byen til benævnte Agerlod end den gamle Markvei som gaaer over Ager Lodden N
o
 21  

/: der nu skal tilhøre Kjøbmand Wils :/ langs med Vrattet imellem de saakaldte Langagre og Fem-

høiblokker, hvilken Vei er paa de første 50 Alen ind i vester Side ag Lodden N
o
 21 udmærket med 

en Brede af 12 Alen. – Om Udskifteren dermed har villet tilkjendegive at Veien skulle være 12 

Alen bred heelt igiennem eller at den for resten kuns skulle være af simpel Markveis Brede 6 Alen 

kan jeg ikke sige; men Kortet vidner aldeles intet om at denne Vei ikke skulle være gjeldende. – 
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Fremdeles har jeg omhyggelig gjennemsøgt samtlige mig tilstillede Documenter Hjørring Kjøbstads 

Jorders Udskiftning betreffende; men iblant disse findes aldeles Intet som kan give tilstrækkelig 

Oplysning om Veiene, efterdi udskifteren ikke har afgivet nogen Arealberegning over de udlagte 

Lodder; men kuns en uddelings Beregning der alleene viser den boniterede eller reducerte Størrelse 

af enhver Lod, og hvori aldeles ingen Veie findes anført. Kortet er saaledes det eeneste Document 

der kan give nogen Oplysning om Veien, og efter dette /: hvoraf herved følger en nøiagtig Gjenpart 

forsaavidt Beliggenheden af den omhandlede Vei angaar :/ kan det som meldt ikke skjønnes at den 

Vei som gaar over Lodden N
o
 21 skulle være aflagt, da der ikke findes udmærket nogle anden Vei 

paa Kortet til Agerlandet i Lodden N
o
 27 end paa samme;  

p.t. Knivholt den 5
te
 Februar 1834, P.L. Birk Landinspecteur. 

 

 

Nr. 317 

N
o
 10 

Knivholt den 5
te
 Februar 1834. 

S:T: Hr. Procurator Westerbye 

Hoslagt giver jeg mig den Frihed at fremsende den forlangte Attest saaledes som jeg er istand til at 

meddele den efter de existerende og ligeledes medfølgende Documenter. – Acten følger ligeledes 

forsynet med fornøden Paategning om Forkyndelse. – Kortet beder jeg behageligen afleveret til 

Byefogden tillige med det ogsaa i Kassen værende forseglede Kort over Communens Jorder, 

Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 318 

N
o
 11 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 27
de

 f. M. meldes: at det mig tilstillede 

Kort over Kirkehøihusets Jorder i Astrup Sogn er vel tilstrækkeligt for at udfinde hvor meget af den 

fælleds Fæedrivt Matr. N
o
 1 h under Thisted Bye i bemeldte Sogn der som Eendeel maatte henhøre 

under Kirkehøihuus, men da dette Kort i øvrigt ikke viser nogen grændse for bemeldte fælleds Fæe-

drivt, der staaer i Forbindelse med og hører under den fælleds Grundstrækning ved Thisted Nørskov 

som det er overdraget mig at udskifte, saa kan det ingenlunde erstatte Savnet af det Kort, som jeg 

har forlangt over Thisted Bys Jorder særdeles med Hensyn til at udfinde de rette Grændser for et 

andet Grundstykke sønder for Thisted Byes Mark, vesten for Molberghuus Matr. N
o
 1 C paa Kortet 

over de saakaldte de Ti Steders Jorder, hvilket Stykke Fæsteren i Thisted formeener at skulle hen-

høre under det samme Fælledskab som Matr. N
o
 1 H ved Thisted Nørskov; men hvorom det gl. Kort 

over Thisted Byes Jorder aldeles ikke giver nogen Oplysning – Jeg tilstaaer vel at det er ikke abso-

lut nødvendigt for min Forretning at der udfærdiges en Copie af Kortet over Thisted Byes samtlige 

Jorder saafremt der uden dette kan meddeles mig fornøden Oplysning om de rette Grændser for den 

Grundstrækning jeg skal udskifte med hvad der under henhører, hvortil et Copi Kort over denne 

eller disse Strækninger alleene jo vel kunne være tilstrækkelig, men et Kort over Thisted Byes 

Jorder forsaavidt de Fæstere angaar som have deel i Fælledsfanget var dog saa meget bedre som 

man deraf kunne saa Beliggenheden af enhver Mands Lod for derefter at gjøre udlægget af Lodder-

ne i den fælleds Græsningsjorder saa meget desto hensigtsmæssigere, og da der ved Gods archivet 

haves gode Korter over de omliggende Eiendomme men et godt Kort over Thisted Byes Jorder 

mangler saa er disse Omstændigheder tilsammentagne Aarsagen hvorfor jeg har forlangt et nyt Kort 

over Thisted Byes samtlige Jorder. 

p.t. Knivholt pr. Frederikshavn den 10
de

 Februar 1834, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wegener. 
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Nr. 319 

(N
o
)12 

I skyldigst Svar paa Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 23
de

 f. M. meldes at aldeles beqvemt 

for Skoven Wilhelminelund kan der ikke vel udlægges nogen Huuslod uden Skade for Gaardmæn-

dene, men vesten for Borup By østen for Sophienlund paa vestre Side af den nye Vei som efter 

Øvrighedens Foranstaltning er udlagt mod Sønder fra Willestrup Mølle er et Stykke Jord som jeg 

formeener der passende kunne anvendes til et Skovfogedhuus og dersom Huset blev anlagt nordlig 

paa dette Stykke omtrent ved det nordøstlige Hjørne af Sophienlund eller Mølleskoven, da er der 

kuns 3 á 400 Alen derfra til Fredskoven Boruplund, hvorover Brugen af Huset vel tillige skulle 

være Skovfoged, og derfra til Wilhelminelund er der jo endelig heller ikke langt. 

p.t. Knivholt pr. Frederikshavn den 10
de

 Februar 1834, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Justitsraad og Kongelig Godsinspecteur Bindesbølle. 

 

 

Nr. 320 

(N
o
) 13 

Ifølge Deres Velædelheds Ærede Skrivelse af 7
de

 d. M. har jeg nu omformet Attesten og Kortet saa 

jeg haaber at begge Dele nu skulle være efter Ønske. 

Hoslagte Udstykningsforretning beder jeg at maatte være saa fri at uleilige Dem med – Taxations-

forretningen, som mangler skulle indløses i Retten for min Regning og Forretningen derefter indle-

veres paa Amtscontoret, med Anmodning om at den derfra maatte indleveres paa Postcontoret til 

Indsendelse for min Regning. – Hvad Taxationsforretningen koster mere end de 4 rbd. som De har 

modtaget til mig fra Godske Andersen i Terp, beder jeg De er saa god at lægge til, da jeg saa med 

Fornøielse skal tilbagebetale Dem samme ved første Sammenkomst. Endelig beder jeg De ville 

være af den Godhed at faa paa Byfoged Contoret en Hartkorns Attest paa Parcellen N
o
 8 af Frue 

Brandts Jorder, som nu er solgt til Kjøbmand Poul Skibsbye, og som efter Udstykningsbevillingen 

af 30 April 1814 skal staae for Hartkorn 1 Td. 1 alb., og om De da ville være af den Godhed at 

sende mig den hertil. 

p.t. Knivholt den 11
te
 Februar 1834, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Westerbye. 

 

 

Nr. 321 

 

Deres Velædelhed ombedes godhedsfuld at ville overlade mig 2½ Alen godt sort Middelklæde helst 

ønskede jeg decenteret Klæde saafremt det kunne faae til en Pris af omtrent 20 Mk., saadant noget 

som det jeg fik i December Maaned, jeg mindes ikke ret om det var 20 eller maaskee 21 Mk., mere 

var det bestemt ikke, samt om De ville være af den Godhed at sende det til Sundbye ved allerførste 

Leilighed hvor det kunne aflægges hos Gjestgiver Peder Christensen Murmester med adresse til 

Hjem Vadumtorp pr. Aalborg, da jeg har føiet anstalt for at det derfra vorder afhentet. – Hvad Klæ-

det koster er De maaskee saa god at creditere mig indtil jeg om en kort Tid kommer til Hjørring 

Egnen paa Landmaalings  Forretningen; hvis ikke da beder jeg De ville sende mig Regningen hertil 

og jeg skal da ufortøvet sende Dem dens Beløb herfra. – Jeg ønsker saare meget at Klædet maatte 

vorde sendt ved første Leilighed da det skal bruges til en Confirmationskjole til min ældste Søn. 

p.t. Knivholt pr. Frederikshavn den 19
de

 Februar 1834, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kjøbmand Lars Skibsbye i Hjørring. 

 

 



127 

 

Nr. 322 

 

Indlagte Brev til Sognefogden i Maarup er mig tilstillet til Besvarelse; men hvad det egentlig er der 

forlanges besvaret af mig veed jeg ikke. – Er det deres Forlangende at ville have Vester Widstrup 

Klitter udskiftet da er jeg dertil villig efter nærmere Aftale. – Jeg forbliver her paa Knivholt i om-

trent 14 Dage fra Datum om de skulle ønske at tale med mig om den Sag. 

p.t. Knivholt pr. Frederikshavn  den 22
de

 Februar 1834, P.L. Birk. 

 

Til Mikkel Mortensen Holland i Wester Widstrup i Maarup Sogn 

 

NB. – Kortet over Vester Widstrup Klitter koster 47 rbd. rede Sølv følgelig maa Arealet være 564 

Tdl. 

 

 

Nr. 323 

 

Forsaavidt som Peder Andersen Krogh har ladet forespørge om det Stykke af hans Gaards Hoved-

lod vester for den nye Landevei hvorpaa Gaarden er beliggende kunne som en Parcel beregnes i 

Hartkorn og Gaarden sælges og Gaarden flyttes østen for Landeveien svares: at saafremt han vil 

løse Kongelig Bevilling til Gaardens Nedlæggelse, da vil den overskaarne Parcel vistnok kunne 

ventes bevilget til dens Nedlæggelse, kan den ikke sælges da Hovedparcellen ikke har mere end 

netop 20 Tønder Land boniteret Jord til Taxten 24; men derfor kan den nok beregnes i Hartkorn og 

benyttes særskilt om saadant skulle ønskes. 

Jens Andersens Gaard hvorom der ogsaa er forespurgt er jeg villig til at udstykke efter nærmere 

Aftale. – Jeg forbliver her paa Knivholt i omtrent 14 Dage fra Dato om de skulle ønske at tale med 

mig eller skrive mig til om den Sag. 

p.t. Knivholt den 22
de

 Februar 1834, P.L. Birk. 

 

Til Selveiergaardmand Peder Andersen Krogh i Hundelev. 

 

 

Nr. 324 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbyrdigheds meget ærede Skrivelse af 19
de

 f. M. som i Gaar kom mig 

tilhænde meldes: at jeg er særdeles villig til at udføre de forlangte Forretninger, og om Gud sparer 

mig Helsen skal jeg sikkert giøre min Flid for at faa den udført inden 1
st
 Mai Saa hastig som jeg kan 

komme hjem herfra, hvilket vistnok neppe kan skee før om en 3 Ugers tid. Da skal jeg sikkert, i det 

seneste i Helligdagene have den Ære at komme til Dem paa Oxholm, for at aftale det Fornødne og 

derpaa ufortøvet at see Forretningen paabegyndt. 

De mig tilstillede Documenter remitteres herved. 

p.t. Knivholt pr. Frederikshavn den 2
den

 Marts 1834, Med Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Krigsraad Nielsen. 

 

 

Nr. 325 

 

Deres Velbyrdigheds gode Anmodning til mig om at afsætte Restrup Mark i Hovmaal er jeg villig 

til at opfylde og skal saa hastig som jeg kommer hjem herfra nærmere give mig den ærbødige 

Frihed at skrive Dem til og bestemme Dagen, til hvilken Tid jeg i den Anledning kunne møde i 
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Aalborg hvorfra Deres Velbyrdigheds da formodentlig er saa god at give mig Befordring til 

Restrup. 

p.t. Knivholt pr. Frederikshavn den 9
de

 Marts 1834, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Auditeur Roulund til Restrup 

 

 

Nr. 326 

 

Da jeg hverken har Kort eller Beregning ved Haanden saa er det mig ikke mueligt fortiden at 

meddeles den forlangte Attest om Arealet Bjørnkjærs Hovedgaard; men forsaavidt som min 

Hukommelse kan være paalidelig nok da tror jeg at det skal være omtrent saaledes: 

Det gamle Agerland vesten og nordvestlig for Gaarden omtrent 63 Tønder Land á 14000 kvadrat  

Alen. 

Nyemarken østen for Gaarden, med Lars Eriksens Parcel incl. i amtet  40 Td. 

Mergelfaldet er bestemt       6 ½ 

Kornbaarerne og det derved opbrækkede omtrent     4 

De vaade Ender og Engen tilsammenlagt omtrent   40 

Skov Indhegningen med Egebakken inclusive omtrent   24 

Heden norden for Gaarden som er indhegnet med Marker og nu tildeels  

opdyrket eller opbrækket er omtrent    18 

Heden østen for Diget er omtrent    50 

Indkastet omkring Haven med Have og Gaardsplads incl. omtrent    5 

    Summa omtrent                250 Tdl. á  

14000 kvadrat Alen.  

p.t. Knivholt pr. Frederikshavn den 10
de

 Februar 1834, P.L. Birk Landinspecteur. 

 

 

Nr. 327 

 

Efter begjæring af Selveier Gaardmand Jacob Mortensen Thorsager i Vester Tversted som nyelig 

har kjøbt sin Gaard fra Nør Elkjer og solgt en Parcel deraf til Christen Jensen Diget i Bonken i 

Raaberg Sogn, giver jeg mig herved paa hans Vegne den ærbødige Frihed at anmode Deres Velbyr-

dighed om, gunstbehageligen at ville i Dag udmelde Mænd til at taxere benævnte Jacob Mortensens 

Gaards Jorder til udstykning samt at Udmeldelsen maatte vorde beskreven saa tidlig at jeg maatte 

lade den afhente i det Seeneste paa førstkommende Fredag Aften. 

p.t. Knivholt den 12
te
 Marts 1834, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overauditeur Bye og Herredsfoged Lassen. 

 

 

Nr. 328 

 
Deres Velbyrdigheds meget ærede Skrivelse af 21

de
 f. M. er først i Dag kommen mig tilhænde 

formedelst Uefterrettelighed hos den Person som under 2
den

 denne Maaned modtog det i mit hjem 

og lovede bestemt at bringe mig det hertil ufortøvet. Indkaldelsen til Landvæsenscommissions-

mødet i Rold beder jeg sendt ved Express til Forvalter Lautrup paa Thorupladegaard ved Rold med 

Anmodning om at besørge den forkyndet for Præsten og for samtlige Fæstere i Rold som formener 

sig Græsningsberettigede i Rold Skov og som have Enge i Skoven som attraaes magelagte, og beder 

jeg at Indkaldelsen maatte vorde ham sendt saa betimmelig at han kunne underrette Kammerjun-

keren derom saa tidlig at han kunne møde selv ifald han finder det fornødent. Efter Helligdagene 
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skal jeg være belovet paa at møde til hvilken Tid Commissionen behager at bestemme, dog ønsker 

jeg saa meget at vorde underrettet om Mødetiden saa betimmelig som mueligt. 

p.t. Knivholt pr. Frederikshavn 16
de

 Marts 1834, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overkrigscommissair Christensen. 

 

 

Nr. 329 

 

Regning 

over mit Tilgodekommende for at udskifte eller omdele Flade Byes Jorder. 

Til at udføre og beskrive Taxationen incl. Reisen til og fra Stedet, er brugt 10 Dage 

Paa 2 Reiser til Stædet til Forretningens Fortsættelse 2 (dage) 

Til at afprikke det gamle Kort og faae det lagt i Blyant samt til at optage de fornødne Maal paa 

Marken til Kortets Berigtigelse og derefter at construere og berigtige Kortet og antage Taxationen 

paa samme er brugt 21 Dage 

Til at affatte den speciele Beregning over det som enhver bruger hidindtil har havt, er brugt 12 

Dage. 

Til at calculere Delingsplanen er medgaaet 6 Dage 

En Reisedag fra Stedet er 1 (Dag) 

Tilsammen 52 Dage á 3 rbd. Sølv er                  156 rbd. Sølv. 

Til at udføre Delingen paa Kortet og afsætte den paa Marken samt til at  

copiere Kortet til det Kongelige Rentekammer og endelig at ordne og  

reenskrive Beregningen er brugt 27 Dage og vil endnu behøves 8 á 10 dage,  

for hvilket Arbeide Betalingen beregnes efter Arealet saaledes: 

945 Tønder Land á 12 sk. Sølv pr. Tdl. er                  118 rbd. 12 sk. Sølv 

     I alt         274 rbd. 12 sk. Sølv 

                  Eller i Sedler og Tegn        282 rbd. 66 sk.  

Knivholt den 17
de

 Marts 1834, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 330 

 

Ved min Hjemkomst i Dag erfarer jeg at Kammerjunker de Mylius har skreven mig til angaaende 

Tiden til Landvæsenscommissionsmødets Afholdelse i Rold, men da min Kone har med sidste Pos 

sendt Brevet til Knivholt i den Tanke at det endnu skulle komme dertil medens jeg var der, saa er 

det endnu ikke kommen mig tilhænde. Min ærbødigste Begjæring til Deres Velbyrdighed er derfor 

denne; at dersom Mødet ikke allerede er berammet da ønskede jeg saare meget at det maatte stilles i 

Bero med Mødedagens Bestemmelse saalænge indtil det ommeldte Brev fra Kammerjunkeren kan 

komme mig tilhænde, hvorefter jeg da ufortøvet skal meddeles nærmere Underretninger, det skel 

nemlig være Kammerjunker Mylius om at gjøre at være i Kjøbenhavn til 1
st
 Mai og han finder det 

fornødent selv at møde i Rold og at medbringe en Forst Candidat fra Kjøbenhavn og at Mødet af 

den Aarsag enten skulle være betimmelig i April Maaned eller udsættes til noget ind i Mai og da jeg 

for mit Vedkommende især ønskede det sidste formedelst andre paatrængende Forretninger som 

skal udføres strax om jeg ikke vil miste den, beder jeg meget om at Mødet i Rold stilles i Bero indtil 

forommeldte Skrivelse fra Kammerjunker Mylius kommer mig tilhænde; med mindre Mødetiden 

allerede er uforanderlig fastsat hvorom jeg da beder mig gunstbehageligste underrettet med Budet.  

Vadumtorp den 23
de

 Marts 1834, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Overkrigscommissair Christensen. 
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Nr. 331 

 

Gode Hr. Rosborg. 

Med sidste Post har min Kone sendt et Brev til mig med Adresse til Knivholt og da det er mig af 

megen Vigtighed at faae det tilhænde saa hastig mueligt beder jeg De ville være af den Godhed at 

sende det med forandret Adresse til Vadumtorp pr. Aalborg med den allerførste Post, og skulle det 

mueligen være afsendt enten til Nørre Elkjer eller noget andet Sted for at treffe mig, da beder jeg 

Dem indstændig at De ville være af den Godhed at lade det indhente ved Express for min Regning 

og derpaa ufortøvet at sende mig det med Posten, da det er mig saare meget om at giøre at det hastig 

kunne komme mig tilhænde. 

Vadumtorp den 23 Marts 1834. Med sand Agtelse, Ærbødigst og Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Rosborg. 

 

 

Nr. 332 

 

Formedelst en temmelig langvarig omflakkende Fraværelse paa Forretninger nemlig i Hjørring Amt 

er deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 11
te
 f. M. noget seent kommen mig tilhænde, 

hvorfor jeg beder meget undskyldt at jeg saa seent besvarer samme. – Den mig tilstillede Afskrift af 

Professor Forckhammers Beretning til det Kongelige Rentekammer interesserer mig i meget høi 

Grad, og jeg maae her giøre Undskyldning for at jeg har været saa frie endnu at holde den noget 

tilbage indtil jeg bliver færdig med at copiere den som jeg ha paabegyndt men kuns endnu er 

kommen noget over Halvveien med – dog skal jeg snarest mueligt give mig den ærbødige Frihed at 

remittere den og da tillige efter bedste Evne afgive min ringe Mening om Sagen. 

Til Medbestyrer af den paatænkt Præmiepløining ved Birkelse kjender jeg ingen som jeg kunne 

foretrække for en af de Hr. Forvalteren som Deres Velbaarenhed nævnes v. Støcken eller Wulff. – 

Dersom Deres Velbaarenhed vil foranledige en Præmiepløining ogsaa i Hjørring Amt, da har jeg i 

den Anledning talt med Proprietair Ring paa Nør Elkjer /: en Mand der formaar fordomsfrie opvakt 

Sands for ethvert som helst nyttigt Foretagende med virksom gavn og lyst :/ som velvilligen har 

lovet at være assisterlig i det paatænkte Tilfælde. Han og jeg have været eenige om at ansee Fuglsig 

Hovedgaards Mark ved Hjørring som en passende Plads for en saadan Præmiepløining og han, som 

en gammel Ven og Bekjendt af Eieren Proprietair Degner, har lovet at indhente dennes Samtykke 

dertil, og derom snarest mueligt at meddele mig Underretning som jeg ufortøvet skal indberette.. – 

Paa min seeneste Reise har jeg modtaget yderligere Bekræftelse paa hvad jeg forhen har andraget: 

at Svingploven udbreder sig stærk i Hjørring Amt; saaledes skal efter troværdige Mænds udsagn 

næsten hver Mand bruge Svingplove i Byen Dværgetved i Tolne Sogn og en Smed der i Byen, som 

forfærdiger disse skal ikke kunne skaffe saa mange færdig som han kan afsætte. 

Hvad jeg egentlig faar at forrette som Medbestyrer af en Præmiepløining derom forventer jeg mig 

nærmere gunstbehageligen underrettet. – Med Hensyn til Pladsen da har jeg antaget at det skulle 

være saavidt mueligt eensformigt Areal Grønjords Agerland af omtrent 10 Tønder Land Størrelse 

skulle i ethver Tilfælde være tilstrækkeligt. 

Vadumtorp den 23
de

 Marts 1834. Med sand Høiagtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Justitsraad og Kongelig Godsinspecteur Bindesbøl. 

 

 

Nr. 333 

 

I Overensstemmelse med Deres Velbyrdigheds meget ærede Skrivelse af 8
de

 denne Maaned meldes: 

at jeg agter at være saa frie at indtreffe paa Oxholm 2
den

 Paaskedag og at medbringe en meget due-
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lig Assistent til at paabegynde og udføre de fornødne Opmaalinger medens jeg i løbet af samme 

Uge reiser hen til Restrup for at afsætte nogle Hovmaal hvornæst jeg ufortøvet skal komme igjen 

for at fuldføre Forretningen. 

Vadumtorp den 25
de

 Marts 1834, Med sand Høiagtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbyrdige Hr. Krigsraad Nielsen. 

 

 

Nr. 334 

 

Det i min Skrivelse af 23
de

 d. M. ommeldte Brev fra Kammerjunker de Mylius er mig nu tilhænde-

kommet og jeg seer deraf at det er Kammerjunkerens Bestemmelse selv at give Møde i Rold, 

tilligemed en Forstembedsmand, som af Rentekammeret er udnævnt til at overvære Landvæsens-

commissions Forretningen og at bedømme Planen for Fredskoven; samt at det var Kammerjun-

kerens Ønske at faa Forretningen afholdt midt i April, om saadant kunne være mig beleiligt, eller i 

andet Fald til en Dag i Mai Maaned da hans Nærværelse i Sjelland er ham fornøden 1
st
 Mai. – Af 

forhen anførte Aarsager er det mig meget om at gjøre at Mødet udsættes til en Dag i Mai Maaned 

som overlades til den ærede Commission selv at bestemme og er det blot min Begjæring at maatte 

vorde underrettet derom, saa hastig som Mødedagen vorder fastsat og at Indkaldelsen til Mødet 

maatte saa betimmelig som mueligt vorder sendt til Forvalter Lautrup paa Thoruphedegaard ved 

Rold, med Anmodning om at forkynde den for Præsten i Rold og for alle vedkommende Fæstere 

som have Eng eller Græsning i Skoven, ligesom og ufortøvet at tilkjendegive Kammerjunker 

Mylius Mødedagens Bestemmelse. 

Vadumtorp den 25
de

 Marts 1834, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overkrigscommissair Christensen. 

 

 

Nr. 335 

 

I Henhold til min Skrivelse af 9
de

 d. M. giver jeg mig herved den ærbødige Frihed at anmode Deres 

Velbyrdighed om behageligen at ville lade en Vogn afhente mig ved Vesteraae Færgebro i Aalborg 

den 1
st
 April førstkommende om Eftermiddagen Kl. 2 i Anledning af den forlangte Omdeling af 

Restrup Hovmarker. 

Vadumtorp den 25
de

 Marts 1834, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Auditeur Roulund. 

 

 

Nr. 336 

 

Deres Høivelbaarenheds meget ærede Skrivelse af 1
st
 d. M. er først i Gaar kommen mig tilhænde 

formedelst min Fraværelse paa Forretninger i den nordlige Deel af Hjørring Amt og da min Tid er 
noget knap afmaalt til adskillige medihændehavende Forretninger som skal udføres i April Maaned, 

og det desuden synes mig vel knap fra nu af at arrangere Mødet i Rold til Midten af April, saa har 

jeg anmodet Landvæsenscommissionen om at beramme det til en Dag i Mai Maaned, i det jeg 

derhos har tilkjendegivet dem at Deres Høivelbaarenheds agter Selv at møde og at Deres Nærværel-

se i Sjælland er Dem fornøden 1
st
 Mai. – Jeg har tillige anmodet Commissionen om betimmelig og 

ufortøvet saa hastig som Mødedagen er bestemt at sende Indkaldelsen til Forvalter Lautrup til 

Forkyndelse for Præsten i Rold samt alle vedkommende Fæstere som have enten Eng eller 
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Græsning i Skoven; ligesom jeg der og forventer at Forvalteren ufortøvet underretter Deres 

Høivelbaarenhed om Mødedagens Bestemmelse. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 25
de

 Marts 1834, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker de Mylius. 

 

 

Nr. 337 

 

Indlagte Brev ombedes Deres Velædelhed behageligen at besørge da jeg ikke veed Hr. Kammerjun-

kerens Adresse. – Jeg har anmodet Landvæsenscommissionen om at sende Indkaldelsen til Mødet i 

Rold til Dem i Haab om at De er saa god (at) besørge den forkyndet for Præsten og for alle ved-

kommende Fæstere som have Eng eller Græsning i Skoven; ligesom og ufortøvet at underrette 

Kammerjunkeren om Mødedagen saa hastig som De faar Indkaldelsen. 

Vadumtorp den 25
de

 Marts 1834, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Lautrup. 

 

 

Nr. 338 

 

Høistærede Hr. Forvalter. 

Dersom det paa nogen Maade kan gaa an da ønskede jeg inderlig gjerne at maatte bie med at kom-

me til Borup til sidst i denne Maaned; jeg formoder at Vintersæden er som sædvanlig lagt i de 

gamle Lodder og at Vaarsæden derfor ogsaa helst bør nedlægges som sædvanlig, saaledes at den 

nye Deling først kunne træde i Kraft naar den vorder indhøstet, og med Hensyn til Udflytning da 

kan det vel ogsaa blive tidlig nok naar Skjellen kan blive afsat i de sidste Dage af April – Jeg skal til 

Landvæsenscommissionsmøde i Rold den 14 Mai og jeg har en Forretning under hænde her som 

aldeles ikke kan opsættes og som derfor maae overdrages til en anden Landinspecteur at fuldføre 

om jeg skal nødsages til at forlade den; men er det absolut nødvendigt at jeg skal komme til Wille-

strup i disse Dage for at afsætte Skjel paa Borup Agermark da ville De være af den Godhed at lade 

en Vogn møde her paa Restrup i Overmorgen den 15
de

 ved Middagstid – Kan de uden Skade give 

mig frist til sidst i denne Maaned da haaber jeg De gjør det. – Et par Ord udbedes med Budet. 

Restrup den 13
de

 April 1834, ærbødigst og forbindtligst B. 

 

S:T: Hr. Forpagter Wegener 

 

 

Nr. 339 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Forinden jeg er istand til at meddeles den ved Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 14
de

 

denne Maaned forlangte yderligere Erklæring angaaende de Forandringer som Landvæsenscom-
missionen har foreskrevet i den passerede Skovudskiftning i Dronninglund Sogn, maae jeg 

underdanigst udbede mig Korterne og Sagens øvrige Documenter tilstillet da jeg ikke har seet 

Korterne siden Commissionen derpaa har udmærket de i Kjendelsen foreskrevne Forandringer. 

Vadumtorp den 24
de

 April 1834, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 
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Nr. 340 

 

Christen Pichart i Soelskov har anmodet mig om at optage et Situations Kort over en Vei som han 

troer sig berettiget til over Nørre Skovgaards Jorder, men hvorom der er forskjellig Meening 

imellem Deres Velædelhed og ham, og da denne Forretning agtes foretaget paa førstkommende 

Onsdag Formiddag Kl. 10, saa anmodes Deres Velædelhed om behageligen at give Møde til 

benævnte Tid og Sted, om De maatte have noget i den Anledning a erindre, og ønsker jeg De ville 

være af den Godhed at meddele mig Tilstaaelse for at De er vidende om at Forretningen til 

benævnte Tid vorder foretaget. 

p.t. Oxholm den 25
de

 April 1834, Ærbødigst B. Landinsp. 

 

S:T: Hr. Proprietair Møller til Tranum Strandgaard. 

 

 

Nr. 341 

 

Regning 

Over mit Tilgodekommende for Landmaalingsforretning ved Oxholms Gods. 

a) For at opmaale og affatte Hartkornsberegning over Christen Bertelsens nedlagte Gaards 

Jorder i Østerbye tilkommer mig, efter den for en simpel Bondegaards opmaaling og 

udstykning sædvanlige Taxt    30 rbdl. 

b) For at udvise Skjel imellem en Deel Lodder paa Østerbye Mark   3  

c) For en udstykningsforretning over Søegaards Jorder  30 

d) For at inddele Søegaards Mark i Vange og i den anledning at affatte  

e) et særskilt Kort over samme      5 

f) For en Magelægsforretning med tilhørende 2
de

 Korter over et lidet  

Stykke af Søegaards og et Stykke af Selveier Søren Andersens  

Gaards Jorder i Nørøxe      5 

g) For Befordring paa den eene af de 2
de

 Reiser fra Vadumtorp til Oxholm,  

4 Miile af 4 sk.       2   4 mk. 

Tilsammen 75   4 mk. Sedler  

og Tegn 

p.t. Oxholm den 30
te
 April 1834, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 342 

 

Deres Velædelhed ombedes godhedsfuld at ville behage at lade en rummelig Vogn møde ved 

Østeraae Færgebro i Aalborg paa førstkommende Tirsdag Form. Kl. 10 for at befordre mig til 

Willestrup. – Desforuden min Assistent ogsaa min Broder gjerne vil kjøre med mig, ønsker jeg  

at der kunne være Sædeleilighed til 3 Personer foruden Kudsken. 

Wadumtorp den 4
de

 Mai 1934, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wegener. 

 

 

Nr. 343 

 

Den Kasse med Korter, fra Amtmand Graah til mig, som med sidste Agepost fra Hjørring er sendt 

til Aalborg Postcontor, bedes behageligen udleveret til Overbringeren heraf. 

p.t. Willestrup pr. Hobro den 8
de

 Mai 1834, Ærbødigst P.L. Birk. 
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Til Det Kongelige Postcontor i Aalborg. 

 

 

Nr. 344 

 

Dersom Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Mylius ønsker min Nærværelse paa Thoruphedegaard 

eller i Rold forinden Landvæsenscommissionsmødet da er jeg parat til at komme hvad Tid det 

forlanges naar Deres Velædelhed vil være af den Godhed at lade Befordring møde her paa Wille-

strup, ligesom jeg og beder at De allenfals ville være af den Godhed at lade en Vogn møde her paa 

Onsdag Morgen Kl. 6 for at befordre mig til Mødestedet i Rold. Efterretning derom udbedes.. 

Willestrup den 11
te
 Mai 1834, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Lautrup. 

 

 

Nr. 345 

 

At jeg ikke seer mig istand til at komme til Willestrup i de sidste Dage af April Maaned, som dog 

var min Bestemmelse, beklager jeg saare meget siden jeg her har erfaret at jeg derved er gaaet glip 

af en Leilighed til at træffe en Samtale med deres Velbaarenhed, som jeg saalænge har ønsket mig. 

– Den mig tilstillede Indberetning fra Professor Forchhammer følger herved med pligtskyldigst 

Taksigelse for den ved sammes udlaan mig viste Opmærksomhed , i det jeg derhos meget beder 

undskyldt at jeg har beholdt den saalænge. 

Indbetalingen selv interesserer mig overordenlig meget fordi den udbreder et længe ønsket men 

hidtil savnet Lys over Danmarks geografiske kan veilede til videre Undersøgelser hvoraf den lader 

meget tilbage at ønske og at haabe. 

Hvorledes en Kakkelovn maae være beskaffen for at man kan vedblive uafbrudt at brænde i den og 

trække den brændte Kalk flere Gange daglig, derom kan jeg aldeles ikke gjøre mig nogen Forestil-

ling og beklager i den Henseende at den til Indberetningen henhørende Plan til en saadan Ovn ikke 

er fulgt med. – Er det muelig at Deres Velbaarenhed kan og vil forskaffe mig udlaant en tegning 

med Beskrivelse af en saadan Kalk Ovn, da vil jeg derfor være Dem megen Tak skyldig. 

Opdagelsen af Cementsteen og ildfast Leer paa Mors og Fuur er vistnok af meget stor Vigtighed – 

Jeg har ingensinde været enten paa Mors eller Fuur, men ved den første Leilighed hvor jeg kan see 

mig istand til uden for stor opoffrelse at løsrive mig fra mine Forretninger agter jeg at reise til disse 

Steder for at gjøre mig bekjendt med Moeformationens Leer og Cementsteen og at anstille nogle 

Forsøg med samme ved et Teglbrænderi som jeg er Interessentskabs Eier af, beliggende i Biersted 

Sogn, ved søndre Side af den store Vildmose. 

Med Hensyn til Professor Forchhammers Forslag at sætte den store Vildmoses uudtømmelige 

Brændselsforraad i Forbindelse med Moeformationens Leer og Cementsteen paa Mors og Fuur, da 

finder jeg ikke at Naturen frembyder egentlig store Hindringer for en saadan Forbindelse; men uden 

at tiltro min individuelle Meening nogen særdeles Vægt synes det mig som ligefrem afgjort at det i 

nærværende Tilfælde ville være langt Hensigtsmæssigere at føre Leeret og Cementsteenen hen til 

Tørven end at føre Tørven til Mors eller Fuur. – Skjønt jeg længe har havt det i Sinde har jeg dog 

ikke endnu havt Tid til ved Nivellering at forvisse mig om Vildmosens virkelige Høide over Havets 

eller Liimfjordens Overflade, men saavidt jeg kan mindes at have erfaret af nogle Nivelleringer som 

jeg har foretaget med Hensyn til skadeligt Vands Afledning deels fra Mosen og deels fra nogle 

Græsningsjorder i Vadum Sogn, troer jeg neppe at Mosens Bund er mere en 5 á 6 Alen ophøiet over 

Havets Overflade. 

Skjønt der findes 2
de

 store Vandløb, nemlig Ryeaae ved vestre Side af Vildmosen og Lindholms 

Aae ved østre Side, som begge løbe ud i Liimfjorden, saa skjønner jeg dog ikke at det ville være saa 

hensigtsmæssig eller saalidet bekostelig at gjøre en af disse Aaer seilbare som at grave en Kanal fra 
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Liimfjorden lige ind i søndre Side af Mosen; imellem Haldager og Rødsleth samt imellem Aabye og 

Biersted Sogne; thi lige ud for Mundingen af ethvert af de nævnte Aaeløb er en bred qvægstandet 

Fjordbund som vil være meget bekostelig at indbole, derimod gaaer der et seilbart Dyb næsten ind 

til Landet imellem Rødslet og Haldager, og en flad Eng og Kjærstrækning derfra lige ind til søndre 

Side af Vildmosen imellem Aabye og Biersted Sogn, Dersom man tør haabe at det Offentliges In-

teresse for denne vigtige Sag kunne vorde anerkjent af høie Vedkommende saaledes at den fornød-

ne understyttelse til udførelsen af en fornuftig Plan ikke skulle mangle da er jeg saae villig til at yde 

min ringe Skjærv i den Henseende med at nivellere og undersøge Grundens Beskaffenhed og efter 

min Anskuelse at gjøre et udkast med Overslag over de med Grund-Anlægget til et saadant Værk 

forbunden Omkostninger ligesom jeg og fremdeles er villig til at yde ald viden og Assistance til at 

saadant Patriotisk Foretagendes Fremme som min ringe Indsigt og Evne tillader Dem at giøre nogen 

som helst Bekostninger for min egen Regning da formaar jeg aldeles ikke At benytte Kalksteen fra 

Bulbjerget til Aggerkanalens Tilstopning og Kalksteene fra Aggersborg og Løgstør til Inddæmning 

af de Løgstørske Grundes, er efter min Mening de heldigste Ideer jeg nogensinde har hørt eller seet 

om disse Gjenstande – og det var høiligen et ønske for det almindelige Bedste, at disse Ideer kunde 

vorde understyttede hos Vedkommende Autoriteter saaledes at udførelse derefter i Virkeligheden 

kunde vorde iværksat. 

Særdeles mærkværdig og vigtig finder jeg ogsaa den Opdagelse at Sandahlen under de lavtliggende 

flade Hedestrækninger skal være Sand paa bunden med et organisk Stof der ligner Tørv, og som 

lader sig opløse af Alkalier. Naar denne Opdagelse vorder almindelig bekjendt vil Kalkbrænderi-

erne forener  sig og kommer til at spille en vigtig Rolle i Hedernes Cultur, i det Kalken ei alleene 

opløser Ahler(?), men den  derhos tillige som Grundblanding afhjælper det ved saadan Hedejord 

sædvanlige store Mangel paa frugtbare mineralske Bestanddele – det var ønskeligt at nogle Forsøg 

bleve anstillede hvor Leilighed dertil gives. Jeg seer af Professor Forchhammers almindelige 

Betragtninger over Danmarks Geografie at man kunne vente  i Vensyssel at finde ældre Lag med 

Kridt og kunde hvis jeg havde Formue dertil have aldeles stor Lyst til at udføre nogle boreforsøg 

dels for at erhverve Kundskab om Jordens indre Beskaffenhed i  technisk Henseende og deels for at 

frembringe artesiske Brønde; men da som sagt min Formues Tilstand er saaledes at jeg aldeles ikke 

har noget at opoffre paa saadanne Forsøg maae jeg nødvendig lade den Lyst fare medmindre det 

skulle være tænkelig umueligt at det Kongelige Landhuusholdnings Selskab ville bekoste og 

udlaane mig et saadant Boreapparat, da jeg isaa Fald ikke kunde modstaa Lysten til at gjøre Forsøg 

dermed, 

p.t. Willestrup den 12
te
 Mai 1834. Med sand Høiagtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Justitsraad Bindesbølle. 

 

 

Nr. 346 

 

Anledningen til det nærværende Landvæsenscommissions Møde er følgende: Eieren af Rold Skov, 

Kammerjunker de Mylius attraaer denne Skov indhegnet og fredet saaledes at intet Slags Fælled-

skab i samme for Eftertiden skulle finde Sted hverken i Henseende til Græsning eller Høeslet. 

Præstegaarden i Rold har en Englod i Skoven som efter Mindelig Overenskomst mellem Kammer-

junker de Mylius og Præsten agtes magelagt med Engjord udenfor Skoven, tilhørende nogle 

fæsteledige Gaarde i Rold, hvilke Gaarde agtes nedlagte, for af disses Agerland og øvrige Engjorder 

uden for Skoven at give Rold Byes øvrige Fæstegaarde Vederlag for dens Eng og Græsningslodder 

i Skoven. Overensstemmende med Lovgivningen forlanges det derfor at den respective Land-

væsenscommission ville behage at undersøge og bedømme om og hvorvidt saadant Magelæg med 

Præstegaardens Jorder kan finde Sted uden at fornærme Præste Embedet, samt hvorledes der skal 

forholdes med de ubetydelige Skovvexter der findes paa Præstegaardens Englod, hvorom der er 

forskjellige Meninger, i det Præsten Troer at Skoven paa Lodden hører Præstegaarden til og 

Kammerjunker Mylius derimod formeener at Præstegaarden ikke skulle have Ret til videre end 
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Høesletten og at samtlige Skovvexter skulle høre ham til. – Dernæst forlanges i Overensstemmelse 

med Forordningen af 8 Juni 1787 § 1, b Commissionens Bedømmelse af de attraaede Magelæg for 

nogle Fæsteres Vedkommende som ikke velvilligen vil modtage Vederlag i Agerland for dens Enge 

og Græsningsjorder i Skoven. – Endelig forlanges det omhandlede og afgjort paa anordningsmæssig 

maade hvorledes der skal forholdes med den Græsningsret som de ældre Gaardfæstere i Rold tror 

sig berettige til inden for den af Eieren Kammerjunker Mylius bestemte Fredskovsgrændse, samt 

om og hvorvidt denne Grændse kan tages til Rettesnor uden at den Deel af Skoven hvori virkeligt 

Græsningsfælledskab finder Sted bliver behandlet ved udskiftning paa lovlig Maade efter 

Forordningen af 27
de

 September 1805 § 10 og 11. 

Rold den 14
de

 Mai 1834, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 347 

 

Efter den ved Deres Velærværdighed i sidstafvigte Efteraar gjorte Aftale agter jeg at foretage den 

forlangte udstykning af de Dem tilhørende Gaarde i Haverslev først i næste Maaned og skal 

nærmere bestemmes Dagen til Forretningens Begyndelse. 

Vadumtorp den 20
de

 Mai 1834, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Pastor Wedel i Aggersborg. 

 

 

Nr. 348 

 

Deres Velbyrdighed bedes meget undskylde at jeg ikke har underskreven Erklæringen I den Ellids-

høi Tiendesag fordi den indeholder et udtryk som jeg saae meget ønsker forandret – det er nemlig 

ved at nævne de Aarsager hvorfor Ellidshøi Mark ikke egner sig til Rugavl, tillige anført: ”fordi den 

hist og her har Kalkagtige Dele” Efter de Kundskaber jeg har samlet mig om Virkningen af Jorder-

nes chemiske Bestanddele med Hensyn til med Hensyn til Vegetationen hører Kalkdelene netop til 

det frugtbargjørende Princip og den Jord der indeholder kalk indtil en vis Grad yder altid forholds-

vis mere i (?) af vægtigere (?)Sæd og bliver derfor stedse ved Jordtaxationen i almindelighed ansat 

høiere end den Jord hvori Kalken fattes. – Jeg har paa min Mark ved Vadumtorp havt saa fuldstæn-

dige Rugafgrøder aflet Mergel uden gjødske at jeg ingensteds har seet den bedre, og da det for-

meentlig er Kalkdelene i Mergelen der foraarsager den store Frugtbarhed paa merglet Jord saa 

bekræfter den nysnævnte Erfaring min Mening, at Kalkdelen ikke i almindelighed kan gjøre Jorden 

mindre skikket til Rugavl, hvorimod jeg holder mig gandske overbeviist om at de indtil en vis Grad, 

i ethvert Tilfælde forøger dens Frugtbarhed. – Jeg finder det virkelig betænkelig at foreslaae 

Foldenes Nedsættelse, da jeg tror at de  almindelighed er anslaaede saa lavt som de vel kan taale at 

være og allermindst tror jeg det kan gaae an at nedsætte Foldene for Bygget; Thi er Jorden ikke vel 

egnet til Rug fordi den af Naturen er kold og fugtig da maae den være desto sikkere til Byg og 

anden Vaarsæd. Det halve Fold Rug for Peder Hersum kunne man saaledes formeentlig i det høieste 

foreslaae nedsat, men efter min Meening burde Bygget forblive uforandret – Skulle det ikke 

fortjene at bemærkes at det er Udskiftnings Taxationen fra 1793 som Commissionen har fundet 

upassende og ikke, som Præsten meener den i Aaret 1818 forfattede Matriculstaxt; hvilken sidste 

Commissionen ikke har seet. Commissionen har heller ikke som Præsten siger tilkjendegivet  ”at 

den syntes da den grandskende Kjørte over Marken og lod sig forevise 2 á 3 Spandefuld Jord af 

hver Mands Lod” at Jordernes Beskaffenhed er ringere end de findes taxerede for, men den har sagt 

at Taxterne ikke staar i noget passende indbyrdes Forhold efter Jordens Beskaffenhed. Dersom 

Deres Velbyrdighed vil behage ved Overbringeren heraf at sende mig en anden Erklæring til 

Underskrivt da skal jeg ufortøvet sende den tilbage med næste Post over Hobroe. – Bilagene 

behøver jeg ikke mere. 

p.t. Willestrup den 20
de

 Mai 1834, Ærbødigst P.L. Birk. 
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S:T: Hr. Kammerraad Lund 

Fold 3½, 3 ¼, 3 ville de under Commissionen nedsætte til, 3, 3, 3. 

 

 

Nr. 349 

 

Det var mig særdeles ubehageligst at Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 10
de

 d. M. 

først kom mig tilhænde den 16
de

 om Aftenen. I Haab om endnu at treffe Hr. Justitsraad enten paa 

Meilgaard eller Katholm reiste jeg derhen Dagen efter Helligdagene, men forgjæves. – Dersom 

Deres Velbaarenhed ville behage at underrette mig om hvor De mueligen kunne være at træffe naar 

De atter kommer her paa Egnen da skal jeg ufeilbarligen søge Leilighed til at komme til Dem. – Om 

nogle faae Dage reiser jeg til Vensyssel paa Forretninger hvor jeg forbliver indtil imod Slutningen 

af næste Maaned; Men den 1
ste

 Juli skal jeg atter møde for Landvæsenscommissionen i Rold og 

bliver da i nogen Tid deels der og deels paa Villestrup. – Vil Hr. Justitsraaden imidlertid beære mig 

med Skrivelse under Adresse Vadumtorp, da skal jeg sørge for at samme ufortøvet kan komme mig 

til Hænde i hvor jeg end maatte være. 

Villestrup den 26
de

 Mai 1834. Med sand Høiagtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad og Kongelig Godsinspecteur Bindesbølle. 

 

 

Nr. 350 

 

Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 10
de

 d. M. modtog jeg først den 19
de

 – Jeg formoder at 

Forvalter Lautrup alt for længe siden her har indberettet Landvæsenscommissionens Bestemmelse 

om at continuere Forretningen i Rold den 1
ste

 Juli, hvorom Præsten og Bønderne i Rold er underret-

tet af Commissionen, ligesom jeg og har arrangeret mine øvrige Forretninger her saaledes at jeg til 

den Tid atter kan møde i Rold. – Jeg haaber at denne Bestemmelse af Landvæsens-commissionen 

skulle treffe sammen med Deres Høivelbaarenheds og Justitsraad Savanes Leilighed, og maae jeg 

derhos endelig bede om at Kortet over Rold til den Tid kommer tilstæde. – jeg vidste ikke rettere 

end at det var paa Thoruphedegaard. 

Villestrup den 26
de

 Mai 1834, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Mylius. 

 

 

Nr. 351 

 

Gode Hr. Rosborg. 

Jeg er i en overmaade stor Knibe for Penge for Tiden, og beder derfor, indstændig, at naar mit Bud 

ide første Dage af næste Maaned bringer Dem Flade Byes Korter og Udskiftningsberegninger De da 

efter Deres gode Løvte ville være af den Godhed, ved ham at sende mig Restbeløbet af min Reg-
ning for udskiftningen. 

p.t. Villestrup den 26
de

 Mai 1834. Deres hengivne og forbundne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 352 

 

Gode Hr. Raffel 
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Mai Maaned er nu ogsaa udløben uden at jeg for Øieblikket er istand til at bringe Dem nogle Penge 

fordi jeg ikke endnu til Datum har kunnet faae det allermindste ind af mit ældre Tilgodehavende. – 

Jeg har vel fortiden en Deel gode Forretninger under hænde men formedelst disses Vidtløftighed vil 

det vare endnu i nogen Tid forinden jeg kan faae Penge ind for dem, derfor beder jeg Dem indstæn-

dig endnu at have lidt Taalmodighed med mig en kort Tid. – Jeg har nyelig faaet færdig 2
de

 Stykker 

gode Kornrensemaskiner i alle Henseender ligesaa gode og durable som de bedste af Winstrups der 

koster 25 Specier pr. Stykke og som jeg vil sælge for 40 rbd. Stykket. – Skulle det ikke være mue-

ligt at De kunne skaffe mig Kjøber til dem, da jeg i saa Fald kunne faae disse 80 rbd. Afdraget paa 

min Gjeld til Dem. – Jeg kommer om en 8 dages tid igjennem Aalborg paa min Hjemreise, maaske 

jeg da til den Tid kunne faae at vide om De kunne sætte dem af for mig eller ikke. – Tør jeg være 

saa fri at bede Dem at besørge indlagte Brev til min Kone om der skulle gives Leilighed. 

p.t. Willestrup pr. Hobro de 2
den

 Juni 1834, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kjøbmand Raffel i Aalborg. 

 

 

Nr. 353 

 

I Henhold til min ærbødige Skrivelse til Deres Velbaarenhed af 23
de

 Marts dette Aar melder herved 

at jeg nu har modtaget den Efterretning fra Proprietair Ring til Nørre Elkjer at han har talt med 

Proprietair Degner paa Fuglsig ved Hjørring, og at denne sidste er villig til at overlade et passende 

Stykke Jord paa Fuglsig Mark til at foretage en Præmiepløining paa – Han tilføier blot det Ønske at 

det maatte skee strax efter at de var indhøstet eller i det seeneste først i October Maaned og dette er 

jo den sædvanlige Tid som Præmiepløininger foretages. Proprietair Ring til Nørre Elkjer er, som jeg 

meldte under 23 Marts  baade villig og duelig til at være Medbestyrer. – Det beroer altsaa nu alene 

paa om Deres Velbaarenhed vil foranledige en saadan Præmiepløining ogsaa ved Hjørring, hvorom 

jeg forventer mig nærmere Efterretning. 

Willestrup den 3
die

 Juni 1834. Med sand Høiagtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad og Kongelig Gods Inspecteur Bindesbølle. 

 

 

Nr. 354 

 

At Jens Christensen Dammens umatriculerede Huus i Jerslev som eies a Proprietair Lykke har ved 

Udskiftningen af Jerslev Bys Jorder, som blev udført i Løbet at Aarene 1820 til 22 incl., alene faaet 

vederlag efter Maal og Taxt for sin forhen havde Eiendeelsjord og for sin Græsningsret i Fælleden,  

og er saaledes hverken bleven forøget eller formindsket, men forbleven af samme boniterede 

Størrelse, og uden Hartkorn som det forhen var, det attesteres herved. 

Vadumtorp den 12
te
 Juni 1834, P.L. Birk. Landinspecteur. 

 

 

Nr. 355 
 

Høistærede Hr. Ven. 

Efter deres Forlangende i ærede Skrivelse af 28
de

 f. M., som jeg modtog i gaar ved min Hjemkomst, 

har jeg talt med min Broder om at assistere Dem ved Landmaalingsforretningen i nogen Tid; men 

hans Helbred er destoværre ikke af den Beskaffenhed at han kan taale det. – Heller ikke gives her 

nogen andre i min Kjendskabskreds som jeg kan anbefale Dem – I hvor meget jeg end af andre 

grunde kunne ønske selv at komme en lille Tour over til Mors kan jeg dog ligeforlidet tilbyde Dem 
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min egen Tjeneste, da jeg for Øieblikket har flere hastende Forretninger end jeg vel kan overkomme 

at udføre. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 13
de

 Juni 1834, Hengivenst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landinspecteur Postmester Gylding. 

 

 

Nr. 356 

 

Gode Hr. Rosborg 

I Henhold til min Skrivelse af 26
de

 f. M. er jeg saa frie herved at sende Dem Korter og Beregning 

over Flade Byes Omskiftning hvorhos jeg beder Dem indstændig at være af den Godhed at sende 

mig Restbeløbet af min Regning med Overbringeren heraf. – Indlagte Brev til Forvalter Lykkegaard 

beder jeg De ville være af den Godhed at besørge ham tilsendt ved første sikkre Leilighed. 

Vadumtorp den 14
de

 Juni 1834. Med Agtelse. Deres Hengivne P.L. Birk. 

 

S:S: Var jeg ikke virkelig i knibe da skulle jeg ikke være saa paatrængende. 

 

 

Nr. 357 

 

Den i Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 12
te
 denne Maaned omspurgte Kasse med Lang-

aae Byes Korter, har jeg i Dag ladet indlevere paa Aalborg Postcontor med Adresse til Justitsraad 

Bindesbølle paa Edelsborg pr. Skanderborg. – Jeg ville have modtaget denne Kasse paa min Reise 

igjennem Aalborg til Villestrup den 6
te
 Mai men da jeg ikke kunne opholde mig til Posten blev 

udpakket fik jeg den ikke – nogle Dage derefter sendte jeg Bud efter den fra Villestrup, men da var 

den, som hoslagte Skrivelse fra Postmester Cancelliraad Sørensen viser allerede afsendt til 

Vadumtorp, hvor den forblev uaabnet indtil jeg for nogle faae Dage siden kom hjem fra Willestrup, 

hvilket saaledes er Aarsagen til at jeg saa seent kom efter at det var den urette Kasse jeg havde 

faaet. 

Vadumtorp den 19
de

 Juni 1834, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af dannebrog. 

 

 

Nr. 358 

 

Efter Begjæring af Amtmand Graah i Skrivelse af 12
te
 d. M. har jeg herved den Ære at tilstille 

Deres Velbaarenhed den mig ved Feiltagelse tilstillede Kasse med Langaae Byes Korter. 

Vadumtorp den 19
de

 Juni 1834, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Justitsraad og Kongelig Godsinspecteur Bindesbølle. 

 

 

Nr. 359 

 

Underdanigst P. M. 

De i Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 22
de

 f. M. forlangte Oplysninger er jeg ikke istand 

til at afgive nogenlunde fuldstændig førend jeg om en Fjorten Dages Tid kommer hjem herfra og 

kan faae efterseet de for enhver Forretning især hengjemte udskiftnings Documenter som jeg ikke 

har ved Haanden, og ikke har havt ved Haanden siden Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse 
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kom mig tilhænde Saa hastig som jeg kan komme hjem herfra skal de forlangte Oplysninger 

ufortøvet vorde Deres Høivelbaarenhed tilstillet. 

p.t. Willestrup den 30 Juni 1834, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

K.T: fra Landinspecteur Birk. 

 

 

Nr. 360 

 

Ved Forvalter Wegeners Tilbagekomst fra Edelsborg den 30
de

 f. M. /: som traf samme med min 

Ankomst hertil :/ yttrede han at Deres Velbaarenhed mueligen ville komme hertil i løbet af de første 

14 Dage – Jeg bliver her endnu til den 15
de

 d. M. om Aftenen efter Postens Ankomst hertil, og 

glæder mig i Haabet om mueligen endnu at treffe eb Sammenkomst med Deres Velbaarenhed, til 

hvilken Ende jeg gjerne ville opholde mig nogle Dage længere, ifald jeg med Posten erholder den 

Efterretning at De mueligen skulle komme hertil et Par Dage senere end den 15 d.M. 

Jeg længes meget efter at vide hvorledes det bliver med de paatænkte Præmiepløininger, og 

gjentager her min forhen gjorte begjæring at Hr. Justitsraaden ville være uleiliget med, speciel at 

underrette mig om hvad jeg i den Anledning har at forbinde og videre at iagttage, da jeg ingensinde 

har seet nogen Præmiepløining og ikke kiender de nærmere Omstændigheder ved samme. – Jeg kan 

vel vide at Grundstykket forud skal inddeles i lige store Lodder, men hvor store disse Lodder skal 

være og hvilke Signaler eller Mærker der ved saadan leilighed bruges for at kunne begynde 

Pløiningen i lige Linier det kjender jeg ikke. 

I min Skrivelse af 12
te
 Mai hvorved jeg tilbagesendte Professor Forchhammers Indberetning bad jeg 

Deres Velbaarenhed at De om mueligt, godhedsfuld ville meddeles mig nærmere Underretning om 

en saadan Kalkovn, som Hr. Professoren omtaler, i hvilken man skal kunne brænde Kalk uafladelig, 

og trække den brændte Kalk flere Gange daglig. – Skulle bemeldte min Skrivelse, som indeholder 

min ringe Meening om de af Hr. Professoren omhandlede Gjenstande, imod Formodning, ikke være 

Deres Velbaarenhed tilhændekommet, da beder jeg mig derom godhedsfuld underrettet. 

Villestrup den 8
de

 Juli 1834. Med sand Høiagtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Justitsraad og Kongelig Gods Inspecteur Bindesbølle. 

 

 

Nr. 361 

 

Den ved Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 21
de

 denne Maaned forlangte Fæste Contract, som 

ved en Feiltagelse var bleven hengjemt imellem mine Concept Papirer i steden for at være indsendt 

til det Kongelige Rentekammer med min Undersøgelsesforretning angaaende Hoveriet for en gaard 

i Horsens Bye under Langholt Gods, giver jeg mig den ærbødige Frihed at fremsende. 

Vadumtorp den 28
de

 Juli 1833, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overauditeur og Herredsfoged Lange. 

 

 

Nr. 362 

 

Efter Forlydende vil det Kongelige Landhuusholdnings Selskab i anstundende Efteraar ogsaa 

foranstalte Præmiepløininger i Vensyssel 
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S:T: Hr. Kjøbmand Raffel i Aalborg. 

 

Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 21
de

 d. m. har jeg nu modtaget og jeg havde ønsket at talt 

med Dem i den Anledning da jeg i Gaar var i Aalborg; men uheldigviis blev jeg formedelst 

hastende Forretninger forhindret fra at komme ind til Dem i det Øieblik jeg kom til Byen, og da jeg 

siden kom til Deres Bopæl var De ikke hjemme. – Hvad det omskrevne angaaer, da er jeg villig til 

at træffe hvilket som helst Arrangement med Dem De forlanger af hvad der staaer i min Magt; 

ligesom jeg og er villig til i den Anledning ufortøvet at reise til Dem ifald De ikke synes om at det 

maae beroe indtil jeg atter faaer Ærinde til Byen, hvorom Deres ærede Svar udbedes med 

Overbringeren heraf. 

Vadumtorp den 29
de

 Juli 1834, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 363 

 

S:T: Hr. Doctor Vahl. 

Min Kone fik i Forgaars Eftermiddag nogen Smerte I sit Venstre Been omtrent i en Haands brede 

oven for Fodledet uden at hun veed nogen Anledning dertil, det viste sig derfor kort efter noget 

ophovent, skjønt ikke meget. – Jeg formodede at hun maatte have forvreden Fodledet uden at have 

mærket det og anbefalede hende derfor at bade Benet og Fodleddet med Edike. – I gaar morges var 

Hævelsen næsten borte, men op paa Dagen, da hun var en Deel i Bevægelse, tog Hævelsen stærkt til 

især i Fodledet og Smerten tog ligeledes stærk til saa at hun ved Aftens Tid hverken kunne taale at 

gaae eller staae paa det. – Hun vedblev imidlertid flere Gange at bade det med Edike, og i Dag 

Morges var Hævelsen atter temmelig aftaget  skjønt ingenlunde forsvunden. Hævelsen er især størst 

i Fodledet lige over Angelknuden, og der er nogen Rødhed og en Deel Hede i Beenet, imidlertid er 

Hævelsen dog hverken meget haard eller glindsende – Saalænge Hun ligger i Sengen er Benet 

nogenlunde roligt, men hun forsøgte i dette Øieblik paa at staae og men kunne ikke uden stor Smert 

taale at gaae paa Foden og maatte derfor begive sig til Sengs igjen. - Forholdsregler i dette Tilfælde 

udbeder sig 

Vadumtorp den 31
de

 Juli 1834. Deres Velbyrdigheds med sand Høiagtelse og hengivne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 364 

 

I følge Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 17
de

 f. M. har jeg i længere Tid ventet Deres 

Ankomst her til Vensyssel – Det skulle være mig særdeles kjært om jeg maatte have den Ære og 

Fornøielse at Hr. Justitsraaden paa deres Tour ville lægge Veien omkring ad mit Hjem og skal jeg 

da sikkert være hiemme naar jeg kunne faae det at vide nogle Dage forud, ligesom jeg og i ald Fald 

er villig til at komme til Dem paa hvilket som helst andet Sted De ville behage at opgive mig. – Den 

foreløbig Bekjendtgjørelse om Præmiepløiningen har jeg anmeldt i Aviserne uden at nævne Tid 

eller Sted, nemlig blot saaledes: ”Efter Forlydende vil det Kongelige Landhuusholdnings Selskab i 

anstundende Efteraar foranstalte Præmiepløininger ogsaa i Vensyssel. 

Vadumtorp den 6
te
 August 1834, Med sand Høiagtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad og Kongelig Gods Inspecteur Bindesbølle. 

 

 

Nr. 365 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 24
de

 f. M. meldes: at det omskrevne 

Grundstykke af Borup Jorder mellem Skoven Sophienlund og Veien til Hobro er beregnet særskilt i 
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Hartkorn ved den af mig udførte Omdeling af Borup Byes Jorder, fordi jeg forud formodede at 

saadant som hensigtsmæssigt, maatte finde Bifald. 

Vadumtorp den 6
te
 August 1834, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Justitsraad og Kongelig Gods Inspecteur Bindesbølle. 

 

 

Nr. 366 

 

Den i Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 22
de

 Mai dette Aar forlangte  Fortegnelse med 

vedføiede Oplysninger over de af mig siden Begyndelsen af Aaret 1820 udførte Udskiftninger i 

Hjørring Amt har jeg herved den Ære at fremsende. 

Vadumtorp den 13
de

 August 1834, Underdanigst  P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 367 

 

Ifølge det af det Kongelige Landhuusholdnings Selskab mig overdragne Hverv, at have Tilsyn med 

hvorledes Selveier Gaardmand Mads Nielsen Udflytter fra Østerhassing, Kjær Herred, Aalborg 

Amt, og Skolelærer og Kirkesanger Henricksen i Vadum Sogn samme Herred behandler deres 

Agerbrug samt derom at giøre Indberetning, har jeg flere Gange været hos Mads Nielsen i Øster-

hassing og senest den 2
den

 i denne Maaned til hvilken Tid jeg fandt dette Agerbrug saaledes: Den 

nye Drift befandtes at være i sin Orden efter Planen, saaledes forefandtes at være paa Indmarkslod-

der & Vange eller Falde af Størrelse hver omtrent 2 Tønder Land, behandlet saaledes: 

N
o
 1. Sønden for Gaarden, med Provsti Rug, hvori Aaret tilforn var deels Vikkehavre deels Kløver 

og deels Rug. 

Efter Vikkehavre staaer Rug godt, men paa det Øvrige er den tynd. 

2. Dernæst østen for, Vikkehavren hvoraf omtrent 2/5 var gjødet, befandtes da jeg forhen var der at 

staae noget godt. – Vikkehavren er forlænge siden forbrugt til Staldforing og Faldet er nu besaaet 

med Spergel hvoraf den halve Deel er kommen op og staae meget godt, den sidste Halvdeel var 

gandske nyelig saaet, nemlig Dagen førend jeg saa den. 

3. Dernæst norden for, Rug, hvor der Aaret tilforn var deels Kløver, deels Rug, deels Havre og deels 

gl. Grønjord, den fandtes i det hele at staae temmelig godt, dog har den vedholdende Tørke skadet 

Sæden, fordi Grunden her er noget løs og hælder stærkt mod Syd. 

4. Dernæst, Vikkehavre for største delen samt i Grønjord, staaer særdeles godt. – Bestemt til moden 

Sæd. 

5. ½ deel Havre staaer udmærket godt nogle enkelte Brændeneler undtagen – I denne Deel var 

Aaret tilforn Rug. - ½ deel Rug, overgjødet – staaer meget godt – I denne Halvdeel af Faldet var 

Aaret tilforn Havre. 

6. Kartofler, gjødede – staaer udmærket reene og kraftfulde og er i det Hele særdeles godt 

behandlede. 

7. Byg efter gjødede Kartofler – Dette Fald er netop over den tøreste Deel af Marken, derfor staaer 

Bygget, som Følge af Aarets overordentlige Tørhed, ikke meget godt; imidlertid er det dog 

udmærket godt i Sammenligning med Naboens ved Siden af paa samme Jordbund og efter en god 

almindelig Behandling saaet i vel gjødet Grønjord – Den paasaaede Kløver er kommen særdeles 

godt op, men Tørken har forknyttet den noget. 

8. Kløver efter Byg. – Kløveren har været udmærket god efter Aarets Beskaffenhed – Deraf er 

omtrent 2 Skp. Land hensat til Frøe Kløver, 7 Skp. Land uforbrugt til Sommerstald foring i een Slat 

og Resten 7 Skp. Land er forbrugt til Tøiergræs for Malkekøerne Morgen og Aften tilligemed 

Eftergræsningen paa de til Staldforring forbrugte 7 Skp. Land. 
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Parceller under Indlodden inddeelt i 8 Vange eller Falde fra Nord af Størrelse hver omtrent 7/8  

Tønde Land. 

N
o
 1. Rug efter Rug meget tynd, skulle efter Mads Nielsens Bestemmelse have været renset med 

Kartofler, hvilket han imidlertid blev nødsaget til at opgive for at faae den nye Drift i fuldkommen 

Orden. – Han agter desaarsag nu at pløie dette Stykke om mueligt 2 Gange inden Vinteren, for at 

faae det beqvemt til Vikkehavre. 

N
o
 2. Vikkehavre til Staldforing, meget god; den er saaet deels efter Rug og deels i Grønjord efter 

en Dobbeltpløining, nemlig den ene Fure lagt oven paa den anden. 

3. Byg i gjødet Grønjord, særdeles godt efter Aarets Beskaffenhed. 

4. Vikkehavre i Grønjord efter én Dobbeltpløining – Afgrøden var som jeg forhen har erfaret 

fortrinlig god; den var nu forbrugt til Staldforing paa lidet nær som endnu brugtes. 

5. Reen Havre i Grønjord efter een Dobbeltpløining – Afgrøden fortrinlig god. 

6. Kartofler, gjødede, staar særdeles reene og velbehandlede. 

7. Byg efter gjøde Kartofler – Jorden er særdeles velbehandlet, men desuagtet er Afgrøden som for 

knyttet af den vedholdende Tørke formedelst Terrainets stærke Hældning imod Syd. 

8. Vikkehavre isteden for Kløver, Afgrøden var, som jeg forhen har erfaret, fortrinlig god; der var 

nu forbrugt til Staldforing og Grunden var samme Dag pløiet for at besaaes med Spergel. 

Paa disse 2
de

 Lodder som udgjør Indmarken, findes den vedtagne nye Drift i følgende Orden, 

nemlig for indeværende Aar: paa N
o
 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, for næste Aar paa N

o
 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 

og saa fremdeles. 

 

Udmarkslodden eller den opdyrkede Hedelod. - Inddelt i 9 Falde, fra Vest til Øst. 

N
o
 1. Kartofler halvgjødet, staaer meget godt efter Jordbundens Beskaffenhed. 

2. Boghvede med paasaaet Kløver og Raigræs. 

3, 4 (og) 5. Græsning 

6. Spergel 

7. Rug. 

8. Boghvede, efter først i denne Sommer at have baaren Provsterug som blev forbrugt til 

Staldforing. 

9. Rug, som stod fortrinlig godt. 

Den for Udmarken vedtagne nye Sædfølge findes ligeledes for at begynde med N
o
 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 

4, 5; for næste Aar med N
o
 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4 og saa fremdeles.  

Sommerbesætningen for i Aar har hidindtil været 4 Heste, 8 Køer, 6 Unghøveder, 3 Faar og 2 Lam. 

 

Til Sommerføde for denne Besætning er forbrugt: 

a) Til Afgræsning paa Marken. 

Til Tøiergræs for Faarene allene er forbrugt Faldene N
o
 3, 4 og 5 i  

udmarken omtrent    3 Tønder Land 

Til Tøiergræs for Malkekøerne er forbrugt af Kløverfaldet 

N
o
 8 de 7/16 dele eller omtrent   7 Skp. Land 

Og Eftergræsningen paa andre 7 Skp. Land som først har  

været slaaet til Staldforing. 

b) Til Sommerstaldfodring for Hest, Køer og Ungqvæg: 

Provsterug  1 Td. 3 Skp. Land 

Vikkehavre, Faldet N
o
 2 i Ind- 

marken           2 

Do. Paa Parcellen, Faldet N
o
 8          5 

Af 4 omt.           3 

Kløver af Faldet N
o
 8 I Indmarken      7 

Er     5 Td. 2 Skp. Lan. 

Der er endnu tilbage som bestemt til Staldforing 
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Af Parcellen af Faldet N
o
 4          2 Skp. Land 

Faldet N
o
 2           5 Skp.             7 Skp. Land. 

 

Køer og Ungqvæg er i god Stand men Hesten ere mager som en Følge af det meget Arbeide de har 

mattet forrette, og fordi han har manglet Kjærner til dem. 

Køerne kom ikke paa Græs førend den 29
de

 Mai; men fra den Tid af have de været tøirede nogle 

Timer Morgen og Aften. 

Hestene var bestandig fodrede paa Stald indtil den 17
de

 Juli da Høehøsten begyndte Engene hvor de 

siden bleve græssede medens de tildeels bleve brugte ved Høebjergnings Arbeidet. – Ungqvæget 

har slet ikke været paa Græs. 

Af Marklodderne forsvarlige Indhegning staaer ikke mere tilbage end der i ald Magelighed kan 

blive udført inden udløbet af de foreskrevne 2 Aar, fra 29
de

 September at regne, og det lidet der 

staar tilbage havde allerede for længe siden været færdig, dersom Mads Nielsen ikke i den Hensee-

nde var bleven bedraget af nogle Grøvtekastere som han havde oprettet en skriftlig Akkordt med 

om Hegnets Fuldførelse til afvigte 1
st
 Mai, men som desuagtet ikke kom til den belovede Tid, og 

siden har Sommertørken gjort det umueligt at fuldføre det manglende som derfor ikke nu kand 

fuldføres førend Jorden atter bliver noget opblødt igjen. – Der er saaledes udført af Hegnsarbeidet 

for Mads Nielsens Regning:  

Omkring Indmarkslodden er opført 513 Favne og der staar til Rest  

for Mads Nielsens Regning 73 Favne 

og for Byens Regning   56 Favne. 

Omkring Parcellen er opført 168 Favne og der staar til Rest 

   for Mads Nielsens regning 60 (Favne) 

og for Naboernes Regning   64 

Omkring Udlodden eller Hedelodden er opført 413 Favne og staar til Rest 

   for Mads Nielsens Regning 45 

   og for andre Lodseieres Regning  255 

 

I alt til Datum opført 1094 Favne og der staar til Rest 

   for Mads Nielsens Regning 178 Favne 

   og for Naboernes Regning   369 Favne. 

 

Af det opførte Hegn /: som efter Jordbundens Beskaffenhed deels er Jordvold med dobbelt Grøvt 

deels Flækgrøvt med en enkelt Vold paa hver Side, deels, fog kuns for en liden Deel, Grøvt mod 

Naboen med en enkelt Vold mod Mads Nielsens Lod :/ er beplantet med Pile 374 Favne, hvortil 

Mads Nielsen har kjøbt Planterne. – men han har tillige opelsket en ikke ubetydelig Deel Pile i sin 

egen Have hvilke nu kan yde ham en Deel Planter til at continuere Beplantningen med. 

Dem her foran omtalte af Mads Nielsen udførte Dobbeltpløining af den Grønjord hvori han har 

saaet Havre og vikker, og som har gandske paafaldende viise sin gavnlige Indflydelse paa Afgrøden 

er saavidt mig bekjendt, det eeneste Exempel af det Slags i denne Egn, og fortjenes derfor at 

omtales; den Fremgangsmaade som Mads Nielsen derved har brugt er følgende: paa saa mange 

Agrer som han har havt ved Siden af hinanden har han med en almindelig Svingplov først pløiet en 

Fure paa hver Ager saa tynd som han har været istand til at skrælle Grønsværen af i sammenhæn-

gende Fure; dernæst har han ved Stillebøilen sadt Ploven saameget fra Land at den netop kom til at 

gaae i samme Fure igjen og saa dybt at den kunde tage Fure af Muld i Bunden af den første Fure og 

lægge denne oven paa den første Pløiestrimmel – Efter saaledes at have pløiet en Fure paa hver 

Ager, blev Plovens Stilling atter forandret og Arbeidet begyndt for fra med at skrælle en tynd Fure 

af Grønsværen og lægge den i Bunden af den aabne Fure, og saa fremdeles. – De gavnrige Følger af 

en saadan Behandling paa en sei Grønjord er alt for vel bekjendt til videre her at omtales; men jeg 

har anført det Fremsatte med nærmest Hensyn til at vise at Mads Nielsen virkelig er et tænkende 

Menneske der med Skjønsomhed veed at gjøre passende Anvendelse af hvad han læser i gode 

Land-væsensskrifter eller hører fortælle af kyndige Landmænd. – Som en god Landmand holder 



145 

 

han strængt over Markfred, sørger omhyggelig for skadeligt Vands Afledning for reent Sædekorn 

o.s.v., og behandler sit Avlsbrug i enhver Henseende saaledes at han fremstiller et følgeværdigt 

Eksempel for sin Egn, hvorfor jeg finder mig beføiet til paa bedste Maade at anbefale ham som 

værdig til den af det Kongelige Landhuusholdningsselskab ham tiltænkte Understyttelse. 

Ligeledes har jeg flere Gange været hos Skolelærer og Kirkesanger Henriksen i Vadum og seenest 

den 3
die

 denne Maaned til hvilken Tid jeg fandt hans Avlsbrug saaledes: 

Den vedtagne nye Drift for Skolelodden befandtes at være i fuldkommen Orden i det dens 8 

Afdelinger forefandtes at være behandlede saaledes: 

N
o
 1. Byg, fortrinlig god /: efter gjødede Brakfrugter :/ 

2. Viller efter Byg, som ligeledes have været fortrinlig godt og som nu er forbrugt til Staldfodring. 

3. Rug med Kløver /: samt efter Vikkehavre :/ Rugen er noget tynd og har lidt af Tørken, men den 

paasaaede Kløver stod meget godt. 

4. Kløver /: efter Rug :/ Kløveren har været slaaet 2 Gange til Staldfordring og 3
die

 Gang til Høe. 

5. Provsterug /: efter Kløver :/ overordenlig god. 

6. Vikkehavre /: efter Rug :/ Afgrøden som var fortrinlig god er forbrugt til Staldfordring. 

7. Havre /: i Grønjord :/ fortrinlig god. 

8. Kartofler, Kaalrabi, Turnips og Grønkaal, alt gjødet og særdeles vel behandlet og staar i fortrinlig 

god Vext. /: Paa denne Afdeling var i Fjor Rug :/ 

Med Fodervexter fra Skolelodden er samme staldfoderet 2 Heste i Badetiden imellem Arbeidet, 

desuden 7 Køer og 2 Qvier. 

Af de 2
de

 Qvier som bestandig have staaet paa Stald er den eene som feed i disse Dage solgt til 

Slagteren og den anden er i en ypperlig Stand. 

Køerne, som ogsaa ere i udmærket god Stand have været inde den meste Tid af Dagen og kuns ude 

en á 2 Timer om Morgenen og ligesaa om Aftenen. 

Ude have de været græssede paa den Skolelærer Henriksen tilhørende Gaardslod, da ingen 

Græsning i Aar har været udøvet paa nogen Deel af Skolelodden. 

Foruden Skolelodden dyrker Skolelærer Henriksen den ham tilhørende Gaardslod fortrinlig godt, 

saa at han Avl paa denne ogsaa i Godhed udmærker sig fra hans nærmeste Naboers. – Skolelærer 

Henriksen viser sig saaledes i enhver Henseende som en virksom og duelig Landmand, der holder 

strængt over Markfred, sørger omhyggelig for Jordens hensigtsmæssige Behandling i enhver 

Henseende saavelsom før reent Sædekorn m. m. hvorfor jeg ei kan undlade at anbefale ham som 

qvalificeret til den ham tiltænkte Understyttelse. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 14
de

 August 1834, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Landhuusholdnings Selskab. 

 

NB: Concept til Fortegnelsen er henlagt mellem dette Aars Udstykningsforretninger. 

 

 

Nr. 368 

 

Sidst i næste Uge agter jeg at komme til Dronninggaard for at foretage det forlangte Magelæg i 

Dronninggaard Enge, og ønsker derfor at Deres Velædelhed ville være uleiliget med paa første 

Retsdag at besørge Mænd udmeldte af Retten til at foretage den fornødne Taxation over Søren 

Jensens Lod og over den Deel af Dronninggaards Enge i hvilke Vederlag for Søren Jensens Lod 

skal afgives. Dersom deres Velædelhed veed noget om hvor snart Justitsraad Bindesbølle kan 

ventes hertil Vensyssel, da have den Godhed derom at underrette mig. 

Vadumtorp den 15
de

 August 1834, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Forvalter Simonsen. 
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Nr. 369 

 

Min Svigerfader har sagt mig at Deres  Høivelbaarenhed ville have mig til at opmaale en veilængde 

af et Par Mile, paa Grund deraf har jeg indrettet min Tid saaledes at jeg kunne foretage saadan 

Maaling i Morgen; hvis altsaa denne Bestemmelse fra min Side maatte være Hr. Kammerjunkeren 

beleilig, ønsker jeg at en Vogn maatte møde her i Morgen tidlig Kl. 6 for at befordre mig til 

Birkelse, ligesom og at der ved min ankomst til Birkelse maatte være tilstæde 2 raske Karle eller 

voxne drenge til at gaae med Kjeden og en Vogn til min Befordring at følge Maalet – Endelig vil 

dertil Maalingen behøves circa 120 smaae Landmaalerpinde. Deres Høivelbaarenheds gode Svar 

udbedes med Overbringeren. 

Vadumtorp den 19
de

 August 1834, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker v. Scheel. 

 

 

Nr. 370 

 

Hoslagt har jeg da nu endelig den Fornøielse at tilstille Deres Velædelhed Udskiftningsberegningen 

over Grundstykkerne ved Thisted Nørskov m. v. med tilhørende 2
de

 nye Korter som skal indsendes 

samt Taxationsforretningen; men Supplementet som ogsaa skal følge med har jeg ikke. – Kortet 

over Thisted Nørskov har jeg holdt tilbage formedelst en opdaget uoverensstemmelse imellem 

Kortet og de seeneste foretagne Maalinger paa Marken, som har til Følge: at nogle Skjelpuncter ved 

Siden af Landeveien mellem Helmanshuse og Munkhave vil blive at forandre lidet, naar jeg atter 

kommer paa Egnen. Ligeledes sendes herved Kortet over Gravlev Søe med tilhørende Beskrivelse 

angaaende den passerede Skjelafsætning Skjelforretning – Det frieherrelige Kort over de uhjemlede 

Besiddelser følger ogsaa. – Fremdeles følger Hartkorns fortegnelsen over Skovjorderne og Kamme-

rets Brev om Gravlev Søe. Endelig følger ogsaa Kortet over Thisted Bye og over de 10 Steders Jor-

der, hvilke Korter ikke behøver at indsendes. - De 3 mk. 10 sk. Som blev tilovers af de mig lovede 

Penge til Indbetaling i Amtstuen findes i Kortkassen. 

Vadumtorp den 20
de

 August 1834, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wegener. 

 

 

Nr. 371 

 

I Anledning af deres Velædelheds ærede Skrivelse til mig, uden Datum, som jeg i Dag har modtaget 

ved min Hjemkomst fra en Reise besvares de til mig fremsatte Spørgsmaal saaledes: 

Af hoslagte Extract af min Hartkornsberegning over de af Skovgrund opdyrkede Steders Jorder i 

Dronninglund Sogn vil det behageligen kunne erfares hvilke de Jorder ere hvorpaa Skovskylden 33 

td. 4 Skp. 2 Fr. 2 alb. Ere fordelte i forbindelse med de samme Jorder forhen paalagte Ager og Engs 

Hartkorn 3 Td. 5 Skp.;  - men da denne Hartkornsfordeling ikke endnu er approberet, er det mueligt 

at den kan undergaae nogen Forandring i det muelige Tilfælde at det Kongelige Rentekammer 

approberer nogle af de Forandringer i Fredskovsudlæggene som Landvæsenscommissionen har 

foreskreven i sin Kiendelse af 12
te
 November1833, da i saadant Tilfælde den hele Fordeling af 

Skovskylden saavel for Fredskovene som for de af Skovgrund opdyrkede Jorder vil blive nogen 

Forandring underkastet; Imidlertid er Sagen af den Beskaffenhed at om end alle de Forandringer 

som Commissionen har behaget at foreskrive skulle vorde approberede, da vil de deraf flydende 

Forandringer i Hartkornet dog ikke kunne bevirke nogen Forhøielse i Storskoven Hartkorn, men vel 

muelig nogen ubetydelig Formindskelse. – I Henseende til Forpligtelse for Besidderne af de 

opdyrkede Skovgrunde at svare Skatter af det dem paalignede Skovskylds Hartkorn da er det min 

Mening at denne Forpligtelse maatte kunne antages at begynde med Aaret 1818, nemlig fra den Tid 
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Arealskatten blev ophævet og Landskatten paabuden; thi disse Jorder vare førend Landskatten blev 

paabuden ansatte til Arealskats Svarelse efter Tønde Land, ligesom andre umatriculerede Jorder i 

Danmark; men da alle saadanne Jorder ifølge Forordningen af 15 April 1818 § 3 bleve efter 

Rentekammerets Foranstaltning paalignende privilegeret Hartkorn til Maalestok for Landskatten, 

bleve alle de i hosfølgende Fortegnelse anførte Jorder i Dronninglund Sogn, forskaanede for saadan 

extra Hartkorns Ansættelse paa Grund af at de henhørte under Skovskylden og fandtes antegnede i 

Amtstuen som Kolonister paa Skovgrunden. Denne Forbigaaelse ved Landskattens Paaligning 

formeener jeg at være tilstrækkelig til at begrunde Brugerens Forpligtigelse til at svare Skatter af 

det dem paalignede Skovskylds Hartkorn fra den Tid at regne som Møller har begyndt at udrede 

Skatterne af Sognets fulde Skovskyld Hartkorn; men saalænge som Hartkornsfordelingen ikke 

endnu er endelig approberet kan formeentlig ingen Opkrævelse eller Inddrivelse af disse Restancer 

finde Sted. – Ved denne leilighed maae jeg tillige være saa frie at gjøre opmærksom paa, at mit 

Tilgodekommende for at opmaale, taxere og beregne samtlige af Skovgrund opdyrkede Steders 

Jorder i Dronninglund Sogn og at fordele Skovskylden paa samme, som efter min til det Kongelige 

Rentekammers Bedømmelse indsendte Regning beløber sig til 303 rbd. 86 sk. Sølv eller 313 rbd. 38 

sk. Sedler og Tegn, ikke endnu er betalt, og det er endnu tvivlsomt om Møllers Boe kan blive 

fritaget for at udrede disse Omkostninger. – Ved at opgjøre nogle Mellemregninger med Møller 

under 6
te
 Februar dette Aar blev han mig skyldig 92 rbd. Sedler hvorfor jeg har han egenhændig 

underskrevne Beviis hvori han forpligtede sig til at betale mig samme seenest til den 20
de

 samme 

Maaned, men som af Mangel paa rede Penge til Forfaldstider ikke endnu er bleven betalt. Deres 

Velædelhed ville forbinde mig meget ved ar tilkjendegive mig hvad jeg har at gjøre og til hvem jeg 

skal henvende mig for at faae bemeldte mit Tilgodehavende udbetalt. – Enkemadame Møller er 

vidende om min Fordrings Rigtighed, da Beviset blev mig overleveret i Hendes Nærværelse i det 

Møller tillige anmode hende om at erindre at jeg kunne faae bemeldte mit Tilgodehavende udbetalt 

til den bestemte Tid. 

Forventende Deres Velædle gode Svar paa mit fremsatte Spørgsmaal tegner jeg mig med meget 

Agtelse. 

Vadumtorp den 31
de

 August 1834. Deres ærbødigste og forbundne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Rørbye. 

 

 

Nr. 372 

 

Den mig tilstillede Bekjendtgjørelse skal jeg besørge til Aalborg i Morgen til Indrykkelse i Man-

dags Avisen – Jeg har efter den mig givne Tilladelse bestemt Tiden til Præmiepløiningen ved 

Fuglsig til den 26
de

 Sept. Og ved Birkelse til den 1
st
 October. – Efter Justitsraad Bindesbølles 

Anmodning møder jeg i Aalborg hos Brünnes Mandagen den 22
de

 Sept. førstkommende – Da Hr. 

Forvalteren er saa god at underrette Justitsraaden herom vil det være ufornødent for mig at uleilige 

ham med Skrivelse i den Anledning. Til videre fornøden Oplysning om Præmiepløiningen er jeg 

saa frie at lade følge den af Justitsraaden mig tilstillede Gjenpart af en Indberetning til 

Landhuusholdnings Selskabet. 

Vadumtorp den 29
de

 Sug. 1834, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Forvalter v. Støcken. 

 

 

Nr. 373 

 

Ved at tilbagesende hoslagte Andragende fra Jens Larsen i Bonderup i Ellitshøi Sogn giver jeg mig 

den underdanige Frihed at lade følge den originale Angivelse fra Sognefoged Niels Buus i Svend-

strup hvorpaa det Hartkorn grunder sig som er anført for Ellitshøi Sogn, paa Repartitionslisten over 
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Omkostningerne for Nivellering og Flademaals Bestemmelse m.m. for Kjær og Gammel Mølle ved 

Aalborg; og da jeg ikke har havt det Hverv at undersøge hvilke Eiendomme der grændser til Aaen 

videre end min Nivelleringsforretning, men saa er den indløbne Feil en Følge af Sognefoged Niels 

Buus´s Angivelse, hvis det, som man vel ikke kan tvivle om, forholder sig  rigtig, at Jens Larsen i 

Bonderup ikke har nogen Jord norden for Bonderup Bye. 

Vadumtorp den 31
de

 August 1834, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Castenschjold, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 374 

 

Hjørring Amt, Østerhan Herred, Broust Sogn, Boelsgaarden den 2
den

 September 1834. 

 

Ditlev Wad, Eier af Boelsgaarden og af en tilgrændsende Gaard Vestergaard kaldet under Broust 

Bye, ansøger allerunderdanigst om allernaadigst Bevilling til at sammenlægge disse 2
de

 Gaarde paa 

Grund af at Boelsgaarden ene er for liden til at ernære ham og hans Familie. 

 

Til Kongen 

I flere Aar har jeg eiet og beboet Boelsgaarden i Broust Sogn af Hartkorn 6 Td. 5 Skp. 2½ alb., men 

da dens Areal er saa lidet at det ikke kan tilstrækkelig ernære en Familie indenfor Bondestanden saa 

har jeg for 3 á 4 Aar siden tilkjøbt mig Nabogaarden Vestergaard kaldet, under Broust Bye, af Hart-

korn 6 Td. 1 Skp., som havdes i Fæste af Poul Christensen, for, naar denne blev fæsteledig, at for-

ene den med Boelsgaarden for at gjøre denne sidste tilstrækkelig til at ernære mig og min Familie, 

og da Poul Christensen nu, formedelst Alderdom og imod Aftægt, har frasagt sig sin Fæsteret, og 

Vestergaard altsaa nu er fæsteledig, saa ansøger jeg herved allerunderdanigst om, paa de anførte 

Grunde, at forundes allernaadigst Bevilling til at sammenlægge disse 2
de

 Gaarde, hvis Jorder er 

umiddelbar sammengrændsende, imod at opføre paa Vestergaards Grund eet Huus med et Tillæg af 

1½ Tønde Land boniteret Jord til Taxten 24 og at forsyne samme med Beboere – Om allernaadigst  

Bønhørelse bønfalder, allerunderdanigst Ditlev Wad. 

 

Consiperet af P.L. Birk, Landinspecteur. 

 

 

Nr. 375 

 

Deltagerne ved Præmiepløiningen ved Fuglsig kunne endnu melde sig paa Børglumcloster den 16
de

 

og paa Thidemannsholm den 18
de

 og 19
de

 denne Maaned hvor Undertegnede til de Tider agter at 

opholde sig. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 7
de

 September 1834, Birk. 

 

 

Nr. 376 
 

Underdanigst P. M. 

Hoslagte Ansøgning fra Ditlev Wad paa Boelsgaarden i Broust Sogn giver jeg mig den underdanige 

Frihed at tilstille Deres Høivelbaarenhed til udbedende høigunstigst anbefaling hvornæst den ønskes 

gunstbehageligen indleveret paa Posthuset til Afgang for min Regning. 

Vadumtorp den 10
de

 September 1834, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 
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Nr. 377 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 8
de

 d. M. meldes: at jeg anseer det 

aldeles ufornødent at Kortet over Thisted Nørskov indsendes med den passende Udskiftnings 

Forretning, efterdi der med Beregningen følger 2
de

 nye Korter over alle de Forretninger 

vedkommende Jorder hvorpaa ald fornøden Oplysning om enhver Forretningen vedkommende 

Gjenstand findes tilbørligen udmærket. 

Kortet over Thisted Nørskov /: som saaledes efter min Mening ikke behøver at indsendes i denne 

Anledning :/ har jeg tilbageholdt af den min Skrivelse af 20
de

 f. M. anførte Aarsag, og saa hastig 

som jeg kommer paa Egnen igjen skal det blive tilbageleveret. 

Vadumtorp den 14
de

 Sept. 1834, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wegener. 

 

 

Nr. 378 

 

Gartner Niels Larsen Skov, Indsidder Huusmand i Taars Bye og Sogn, Børglum Herred, Hjørring 

Amt, har for mig andraget at han agter at søge det Høi Kongelige Landhuusholdnings Selskab om 

en liden Understyttelse for sin i en lang Række af Aar udvist Flid og Duelighed i at gaae Folk 

tilhænde med Have Anlæg og Træplantning i almindelighed, og har derom forlangt min Attest. – I 

anledning heraf kan jeg ei undlade at (mere er der ikke skrevet) 

 

 

Nr. 379 

 

Gode Hr. Ring 

Jeg har ikke endnu talt med Justitsraad Bindesbølle siden jeg var hos Dem – Jeg tilmeldte ham at 

jeg havde formaaet Dem til at paatage Dem den uleilighed at være Medbestyrer, og at De havde talt 

med Hr. Degner som havde givet sit Samtykke til at Præmiepløining maatte foretages paa Fuglsig 

Mark; men derefter hørte eller saa jeg i meget lang Tid aldeles intet fra Justitsraad Bindesbølle 

angaaende denne Sag førend jeg modtog den Bekjendtgjørelse som De vil have seet af Avisen, og 

hvorhos han tilkjendegav mig at han havde anmodet Forvalter v. Støcken om at paatage sig Medbe-

styrelsen ved begge Præmiepløininger. – De kommer dog vel til Præmiepløiningen ved Fuglsig. 

p.t. Børglumcloster den 17
de

 Sept. 1834. Deres med sand Høiagtelse og hengivenhed, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 380 

 

Hjørring Amt, Børglum Herred, Wreilev Sogn, Fuglsang den 27
de

 September 1834. 

 

Yde Jensen, Selveier Boelsmand, ansøger allerunderdanigst om at forunde allernaadigst Bevilling 

til sit Steds Nedlægning paa Grund af det er for stort at drive med 2 heste og for lille til at holde 4 

Heste paa. 

 

Til Kongen 

Undertegnede Eier af et Boelsted i Vreilev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Fuglsang kaldet, 

staaende for Ager og Engs Hartkorn 2 Td. 1 Skp. 3 Fr., vover herved i allerdybeste underdanighed 

at bønfalde om, at forundes allernaadigst Bevilling til at nedlægge bemeldte mig tilhørende Boel-
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sted og at udstykke dets Jorder i anordningsmæssige Huusparceller til Bebyggelse, paa Grund af at 

Stedets Tilliggende er i sin samlede Tilstand, alt for træls eller besværligt at drive med 2 Heste 

formedelst Agerlandets Beliggenhed imellem Banker og Dale, og det er for lille til at holde flere 

Heste paa; derimod egner det sig særdeles vel til 4 á 5 Huusparceller til Bebyggelse, da enhver af 

Parcellisterne kunne faae sin Jord beleilig beliggende for Huset. – Paa Grund af de anførte 

Omstændigheder anraabes allerunderdanigst om allernaadigst Bønhørelse, Allerunderdanigst Yde 

Jensen. 

 

Conciperet af Landinspecteur Birk. 

 

 

Nr. 381 

 

Underdanigst P. M. 

Hoslagte Ansøgning fra Boelsmand Yde Jensen i Fuglsang i Wreilev Sogn giver jeg mig den 

underdanige Frihed at tilstille Deres Høivelbaarenhed til udbedende høigunstigst Anbefaling, 

hvornæst den ønskes gunstbehageligen indleveret paa Posthuset til Afgang for min Regning. 

p.t. Fuglsig den 27
de

 September 1834, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af dannebrog. 

 

 

Nr. 382 

 

For efter Kortet over Vadum Sogns Jorder at udvise og afsætte paa Marken den Vei som gjør Skjel 

imellem Huusmandslodderne vesten for Lold og de norden for samme tilgrændsende Gaardlodder 

samt for at undersøge det sydvestlige Hjørnskjel af Gaarden Lolds Hovedlod imod Jens Larsens 

Lod bliver mit Tilgodekommende 3 rbd. Sedler som formentlig bør efter Sagens Beskaffenhed 

udredes af de forskjellige vedkommende Jordbrugere i følgende Forhold: 

Anders Clausen         1 rbd. 

Søren Forpagter  2 mk. 

Christen Nyborgs Enke  2 

Jens Larsen   2 

Skolelærer Kjær  2 

Jens Kirkegaard  1 

Niels Smed   1 

Jens Simonsen  1 

Niels Snedker  1 

Vadumtorp den 12
te
 October 1834, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 383 

 
Grundet paa Aftale med Høivelbaarne Hr. Kammerjunker v. Skeel har jeg efter Anmodning af Hr. 

Forvalter Mørup foreløbigen undersøgt en Deel af de i Hammelmose Hoveng Dammen kaldet 

afsatte Hovmaal og funden Afsætningen fuld af Feiler, hvilket herved efter Forlangende bevidnes. 

p.t. Hammelmose den 16
de

 October 1834, P.L. Birk Landinspecteur. 

 

 

Nr. 384 
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Dersom Deres Velædelhed synes at det kan være tilstrækkeligt at jeg afsætter Hovmaalene og 

indestaar for Afsætningens Rigtighed efter Korterne uden at Inddelingen paa disse vorder attesteret 

da kan de vel være tilstrækkelig som de ere; men der bliver saaledes altid et Hul i Forretningen; jeg 

synes derfor at det var bedst om De atter ville sende Deher. Korterne til Underskrift og paalægge 

Budet uværgerligen at opholde sig saalænge som det kunne behøves for at skrive Navn paa hvert af 

de 3
de

 smaa Korter, hvilket efter min Meening saare snart kunne være gjort. – Jeg kommer ikke til 

Hammelmose i de første 8 Dage endnu derfør kunne det (?) berigtiget med Korternes Underskrivt 

inden den Tid. 

Børglumcloster den 19
de

 October 1834, Ærb. P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Mørup. 

 

 

Nr. 385 

 

Med Deres Velbaarenheds gunstige Tilladelse er jeg saa fri herved at tilstille Dem Patenterne for 

Præmiepløiningerne ved Hjørring i det jeg paa Dher. Medbestyrenes og egne Vegne beder at Hr. 

Justitsraaden ville være uleiliget med at besørge enhver af Præmievinderne sit Patent tilstillet. 

p.t. Børglumcloster den 19
de

 October 1834, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad By og Herredsfoged Koefoed. 

 

 

Nr. 386 

 

Undertegnede Lodseiere af Wester Vistrup Bye i Maarup (?) herved Landvæsenscommisair og 

Landinspecteur Birk til at udskifte Vester Vistrup Bye tilhørende fælleds Klitstrækning og om et 

Landvæsenscommissionsmøde maatte ansees fornødent for at bestemme Målestokken, 

Eiendomsretten og for at fastsætte de speciele regler for Delingsplanen, da begjærer vi ogsaa herved 

at han ville føie den i saa Henseende fornødne Foranstaltning; og bemærkes, det at vi ere villige til 

at udrede, in natura, den for Landvæsenscommissionen fornødne Beordring. 

Vester Vistrup i Maarup Sogn den 21
de

 October 1834. 

 

 

Nr. 387 

 

At Lars Jensen Gaarn som har tilkjøbt sig Parcellen N
o
 1 af Gaarden Alstrup i Ruberg Sogn, Venne-

berg Herred, Hjørring Amt, efter min Udstykningsforretning af Dags Dato, har et Areal af 76 Tdl. 

siger Sex og Halvfjerdsindstyve Tønder Land geometrisk Maal til Hartkorn 7 Skp. 1 Fr. 2½ alb. Det 

attesteres herved. 

Vadumtorp den 28
de

 October 1834, P.L. Birk Landinspecteur. 

 

 

Nr. 388 

 

Ærbødigst P. M. 

Deres Høivelbaarenhed ombedes gunstbehageligen at ville meddeles mig Hartkorns attester for 

efterskrevne Beboeres Eiendomme nemlig: 

a. For Rasmus Nielsens Gaard i Høirup i Horne Sogn som efter hosfølgende 

Skatteqvitteringsbog staaer for Hartkorn 2 Td. 1 Skp. 1 Fr. 2 alb., og  paa samme Attest 

ønskes tillige anført Hartkornet for Søren Larsens Enke i Højrup, som efter medfølgende 
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Skatteqvitteringsbog skal være 2 Skp. 1/3 alb., men som ikke endnu paa lovlig Maade er 

bleven skielt fra Rasmus Nielsens Gaard. 

b. for det Sted i Nørre Tornbye i Tornbye Sogn som eies af Brødrene Peder Jensen og Thomas 

Jensen og som for mig er angivet at staae for Hartkorn 2 Skp. 

c. for Anders Tidselbaks Enkes Gaarde Tidselbak og Ørsøegaard i Dronninglund Sogn som 

med Kongelig Bevilling ere sammenlagte og hvoraf den første er for mig angivet at staae for 

Hartkorn 2 – 5 – 0 – 2, og den sidste for 3 – 2 – 1 - ½ 

Saafremt det maatte være Hr. Kammerjunkeren beleiligt, da skeer der mig en Tjeneste om 

Attesterne kunne faaes ved Overbringeren heraf. 

p.t. Asdal de 2
den

 November 1834, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker og Amtsforvalter Brink Seidelin. 

 

 

Nr. 389 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Da vi ved hosfølgende Skjøde, have solgt og afhændet til Ole Christian Nielsen Parcellerne N
o
 3 og 

4 med Hartkorn 4 Skp. 1 Fr. 2 ¼ alb. Af det os tilhørende Sted Qvisselhede i Voer Sogn som er 

udstykket med det Kongelige Rentekammers Tilladelse af 1
st
 October 1831, saa ansøge vi herved 

underdanigst om at Deres Høivelbaarenhed høigunstigst ville udvirke det Høikongelige Rentekam-

mers Ordre til Amtstuen om Hartkornets adskillelse. 

Qisselholt i Dronninglund Sogn den 4
de

 Nov. 1834. Paa min Broders og egne Vegne, underdanigst 

Mørch. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 390 

 

(Dette er dokument er overstreget i protokollen; men  jeg har valgt alligevel at gengive det her) 

Ved min Ankomst her til Børglumcloster i Søndags Aften meget sildig fik jeg at vide at en Expresse 

udsendt fra mit Hjem med et Brev fra Hr. Overauditeuren til mig havde været her Natten i forveien 

og var Fredag Morgen reist videre Nør i Landet for at søge mig op og er endnu ikke kommen 

tilbage. – Budet har her paa Klosteret udladt sig med at han vidste at hans Sendelse angik en 

Opfordring til mig om at møde i Sundbye Løverdag Morgen; men da dette efter Omstændighederne 

ikke blev mig mueligt /: i hvor gjerne jeg end ville have efterkommet Deres Velbyrdigheds 

Begjæring :/ fordi jeg fik det saa sildig at vide, saa har jeg nu i 2 hele Dage forgjæves ventet paa 

Budets tilbagekomst og har formedelst sammes uefterrettighed følgelig ikke endnu faaet Deres 

Velbyrdigheds Brev i Hænde og veed derfor ikkuns af Formodninger hvad mit Møde skulle angaae 

– Da jeg imidlertid har Forretninger her endnu en 14 Dages Tid og jeg formoder at mit Møde nu 

ville være overflødig da jeg ikke kunne komme til den bestemte Dag og Tid, saa er jeg saa frie at 

forvente nærmere Efterretning fra Deres Velbyrdighed med Løkkens Post som indtreffer hertil 

Fredag Aften, da jeg derefter ufortøvet skal indfinde mig hos Hr. Overauditeuren til hvilken Tid De 

behager at bestemme, saafremt mit Møde endnu maatte attraaes. 

Børglumcloster den 9
de

 November 1834, Med sand Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overauditeur og Herredsfoged Lange. - (NB: blev ikke afsendt fordi jeg reiste selv til 

Sundbye) 
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Nr. 391 

 

Paa Grund af hoslagte Reqvisition beder jeg underdanigst at Deres Høivelbaarenhed gunstbehage-

ligen ville for vedkommende Lodseieres Regning foranstalte et Landvæsenscommissionsmøde hos 

Gaardmand Mikkel Mortensen Holland i Wester Widstrup i Maarup Sogn for at afhandle og 

bestemme det Fornødne saavel angaaende Markstøkke Eiendomsretten i den eller de fælleds 

Klitstrækninger som tilhører Vester Vidstrup Bye i Maarup Sogn, som og de speciele Regler for 

Delingsplanen, og da Lodseierne attraaer at afgive Befordring for Landvæsenscommissionen in 

Natura saa ønsker Reqvirenterne betimmeligen underrettet om Tiden og Stederne hvor samme skal 

møde. – Indkaldelsen bedes sendt til Mikkel Mortensen Holland i Vester Wistrup til Forkyndelse 

for alle vedkommende saa betimmelig som mueligt. 

Vadumtorp den 14
de

 November 1834, Underdanigst P.L. Birk 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 392 

 

Deres Høivelbaarenhed ombedes gunstbehageligen at ville ved Overbringeren heraf udlaane mig 

Ingstrup Byes Kort, for derefter at udvise nogle Skjel som ere bleven tvivlsomme paa Marken, det 

skal om faae Dage vorde tilbageleveret i fuldkommen ligesaa god og uskadt Stand som jeg mod-

tager det – og for at det ikke skal komme i uvedkommendes Hænder følger herved en Kasse hvori 

det kan sendes under Forsegling. 

p.t. Børglumcloster den 14
de

 Nov. 1834, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker v. Skeel, Stamherre til Birkelse. 

 

 

Nr. 393 

 

Ved flere Gange at have taget det i Aalborg af Guldsmed Smith anlagte Jernstøberie i Øiesyn, har 

jeg bragt i Erfaring: at ei alene simple Former, som Kakkelovne, Komfur indretninger, Plovjern, 

Tagvindueskarme og deslige, men endog allehaande kunstige Modeller saasom Hjul og Drive, 

Bøsninger til Vognhjulsnav med Skruegjænger for Smørelsen, Rør til Vandledninger, med meget 

mere afstøber den med ald den Nøiagtighed og Elegant som man kan forlange og af en god fiin og 

blød Jernmasse som tillader enhver videre Forarbeidelse; jeg kan saaledes ei undlade efter Forlan-

gende at bevidne: at dette Støberie efter mit Skjønnende nu er i virkelig god Gang. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 15
de

 November 1834, P.L. Birk. Landvæsenscommissair og 

Landinspecteur. 

 

 

Nr. 394 

 
 p.t. Børglumcloster den 15

de
 Nov. 1834. 

Deres Velbyrdigheds meget (ærede) Skrivelse af 15
de

 f.M. er først kommen mig tilhænde for et Par 

Dage siden. – I skyldigst Svar paa samme meldes: at jeg er villig til at yde den forlangte Assistance 

ved min Assistent saasnart han kan blive færdig med en Opmaaling som han har under Hænde i 

Ugilt Sogn og hvorom jeg skal være saa frie nærmere ar meddele underretning, Forbindtligst P.L. 

Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter v. Stocken 



154 

 

 

 

Nr. 395 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 6
te
 denne Maaned meldes: at den af 

det Kongelig Rentekammer forlangte nærmere Undersøgelse angaaende noget Skovskylds Hartkorn 

paa Buderupholms Gods smat om og hvorvidt de af mig seenest udskiftede fælleds Jorder under 

Thisted Bye kunne antages at henhøre under Willestrup Hovedgaardstaxt eller ikke, ønskede jeg 

helst at foretage først i Januar Maaned, og kunne jeg til de Ende møde paa Villestrup den 7
de

 Januar, 

om saadant maatte treffe sammen med Deres Velbaarenheds Leilighed; men skulle Hr. Justitsraaden 

hellere ønske en anden Tid bestemt, da er jeg særdeles villig til at ordne mine øvrige Forretninger 

derefter naar jeg kuns kan faae det betimmelig at vide, og hvorom jeg i saa Fald er saa frie at 

udbede mig nærmere underretning. 

p.t. Børglumcloster den 17
de

 Nov. 1834, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Justitsraad og Kongelig Godsinspecteur Bindesbøll. 

 

 

Nr. 396 

 

Ærbødigst Pro (Memoria) 

Da Margrethe Tidselbak ikke efter hendes mig givne høitidelige Løvte indfandt sig paa Vadumtorp 

den 1
st
 November med den for hendes Forretning mig tilkommende Betaling 31 rbd. 1 mk. Saa 

beder jeg at Deres Velædelhed godhedsfuld ville undskylde at jeg herved uleiliger Dem, bedende at 

De ville være af den Godhed strængeligen at paalægge hende ufortøvet at indfinde sig med 

Betalingen. 

p.t. Børglumcloster den 17
de

 November 1834, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Lose i Meelholt. 

 

 

Nr. 397 

 

Da Deres Velædelhed formodentlig ikke var tilstæde eller mueligen ikke havde Tid til at svare paa 

de Spørgsmaal som jeg tog mig den ærbødige Frihed at tilstille Dem ved et Bud herfra i Mandags, 

saa haaber jeg De Godhedsfuld ville tilgive at jeg er saa frie atter her et gientage samme, nemlig: 

om der er falden Resolution paa en Ansøgning som Ditlev Vad paa Boelsgaarden i Broust Sogn 

indgav under 2
den

 Sept. Dette Aar om Bevilling til at sammenlægge 2
de

 Gaarde – ligesom og den der 

er resolveret paa en Ansøgning som Yde Jensen i Fuglsang i Vreilev Sogn indgav under 27
de

 Sept. 

Sidst, om sit Steds Nedlæggelse. – Der er for mine Forretningers Skyld mig om at giøre at faae at 

vide om det ansøgte er bevilget eller ikke, derfor beder og haaber jeg min Paatrængenhed godheds-

fuld undskyldt. – Skulle det maaske tillige være mueligt ved Overbringeren heraf at faae Efterret-

ning om, til hvilken Tid det forlangte Landvæsenscommissionsmøde i Maarup Sogn enten er eller 
bliver berammet da skeete der mig og en sand Tjeneste. 

Børglumcloster den 19
de

 Nov. Med sand Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Amtsfuldmægtig Hesbeck. 

 

 

Nr. 398 
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Hoslagte Indkaldelse til Landvæsenscommissionsmøde i Anledning  af Vester Vidstrup Klits 

Udskiftning ville Mikkel Mortensen Holland ufortøvet paa lovlig Maade, ved Sognefogden med 

tiltaget Stævnevidne forkyndet for de Beboere af Maarup Sogn som man kan vente der paa nogen 

som helst Maade vil paastaae sig deeltagende i bemeldte fælleds Klit, ligesom Indkaldelsen til 

ydermere Sikkerhed maae forkyndes ved Kirkestævner i Skallerup og Venneberg Sogne paa 

førstkommende Søndag og ved Maarup Kirke paa næste Søndag og om samtlige og om samtlige 

Forkyndelser maae gives Paategning – En Vogn til Befordring for Justitsraad Juell skal melde sig 

ved hans Bopæl i Frederikshavn den 29
de

 denne Maaned om Aftenen og til samme Tid skal en 

befordring melde sig hos Kammerraad Theilman, Forvalter paa Sæbyegaard – Befordring for 

Kammerraad Høeberg behøver vistnok ikke at møde i Hjørring førend Søndag Morgen den 30
de

 d. 

M. Befordring efter mig skal møde her paa Børglumcloster Torsdagen den 27
de

 d. M. ved 

Middagstid. 

Børglumcloster den 21
de

 Nov. 1834, P.L. Birk. 

 

Til Selveier Gaardmand Mikkel Mortensen Hollands i Vester Widstrup. 

 

 

Nr. 399 

 

Børglumcloster den 22
de

 Nov. 1834 

S:T: Hr. Mægler Koefoed. 

At Avisen har jeg bragt i Erfaring at et Fartøi fra Gravenstein har bragt et Parti Frugttræer med sig 

af udsøgte fiine Sorter og at Deres Velædelhed modtager Bestillinger. – Særdeles gjerne ønskede 

jeg at faae et halv Docin umærket gode Frugttræer fornemmelig af Gravenstein, Pigeoner og Casse-

pommerouge etc., og helst halvstammede i fald de gives af forskjellig Størrelse.  Monstro Deres 

Velædelhed ville være uleiliget med at paasee at jeg faaer nogle gode Exemplarer, Ærbødigst P.L. 

Birk. 

 

 

Nr. 400 

 

Den ved det Kongelige Landhuusholdnings Selskabs ærede Skrivelse af 10
de

 f. M. mig tilstillede 

Pengesum til Gaardmand Mads Nielsen i Østerhassing og Skolelærer Henriksen i Vadum i Kjer 

Herred, Aalborg Amt, til understyttelse for dette Aar til deres Agerbrugs Fremme, har jeg udbetalt 

til disse Mænd imod deres egenhændige Qvitteringer som jeg er saa frie herved at fremsende. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 26
de

 November 1834, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Landhuusholdnings Selskab. 

 

 

Nr. 401 

 

Hjørring Amt, Venneberg Herred, Ruberg Sogn, Alstrup den 1
st
 December 1834. 

 

Søren Jensen Selveier Gaardmand ansøger allerunderdanigst om allernaadigst Bevilling til sin 

Gaards Nedlæggelse i Henhold til det Kongelige Rentekammers Skrivelse til Amtet af 15
de

 forige 

Maaned. 

 

Til Kongen 

Fra min eiende og iboende Gaards Jorder Alstrup kaldet i Ruberg Sogn, af Hartkorn 1 Td. 6 Skp. 3 

Fr. 2 alb., har jeg solgt Halvdelen til Lars Jensen, og da, skjønt den ene Parcel har en Størrelse af 76 
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Td. og den anden af 278 Tønder Land dog ingen af dem beholder en Tønde Hartkorn, saa vover jeg 

herved allerunderdanigst at ansøge om allernaadigst Bevilling til bemeldte min Gaards Nedlæggelse 

i Henhold til det Kongelige Rentekammers Skrivelse til Amtet af 15
de

 forige Maaned og til dens  

udstykning i 2
de

 Parceller overensstemmende med de til høibemeldte Collegium indsendte 

Udstykningsdocumenter, Allerunderdanigst Søren Jensen. 

 

Consiperet af P.L. Birk Landinspecteur. 

 

 

Nr. 402 

 

Deres Velædelhed ville vel tillade at jeg er saa frie at tilstille Dem Vestermellerup Udstyknings 

Documenter bedende at De ville være af den Godhed at indlægge Taxationsforretningen ved de i 

Kassen værende Documenter hvor den mangler og at besørge det hele indleveret paa Amtscontoret,  

til Erklæring samt derefter at besørge det indsendt til Rtk. (Rentekammeret). – Gebyhret for Taxa-

tionsforretningen skal blive betalt saasnart jeg kommer til Hjørring og beder jeg mig imidlertid 

samme auditeret. – Jeg havde ønsket ved denne Leilighed ogsaa at kunne have sendt den Indberet-

ning som jeg har lovet angaaende Vestermellerup Gods i Sterup, men heldigviis skal jeg først have 

Bud til mit Hjem efter nogle Beregninger og andre Documenter Sterup Udskiftning betreffende 

førend jeg kan affatte samme. – Imidlertid skal de vist følge med den første Leilighed der gives 

efter i Dag 8 Dage. 

Børglumcloster den 7
de

 December 1834, Deres Velædelheds meget forbundne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Fuldmægtig Jensen. 

 

 

Nr. 403 

 

Det Kongelige Rentekammer har under 1
st
 forige Maaned tilskreven mig om, i Forening med 

Justitsraad og Kongelig Godsinspecteur Bindesbøl at foretage en nærmere Undersøgelse angaaende 

Skovskyldsfordelingen for Villestrup Hovedgaard m.m., samt om eller hvorvidt Skjørping Byes 

Beboere under Buderupholms Gods mueligen maatte foruden at fritages for Deres Skovskyld, tillige 

kunne tilkomme Nedsættelse i Deres Ager og Engs Hartkorn for de ikke længere bør benytte Græs-

ningen i Skoven, og da disse Undersøgelser agtes foretagen først i næste Maaned, saa anmodes 

Deres Velædelhed om, behageligen at ville lade en Vogn møde i Aalborg ved Vesteraae Færgebroe 

den 6
te
 Januar førstkommende om Formiddagen Kl. 10, for at befordre mig til Willestrup. 

Børglumcloster den 8
de

 December 1834, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wegener. 

 

 

Nr. 404 

 
Under 31

de
 August sidstleden tog jeg mig den Frihed i Forbindelse med nogle Oplysninger angaa-

ende Dronninglunds Skove, at forespørge hos Deres Velædelhed hvorledes jeg skulle forholde mig 

for at faae udbetalt en Fordring jeg har paa afdøde Proprietair Møller stor 92 rbd. Sedler, som skulle 

have været betalt den 6
te
 Februar dette Aar og hvorfor jeg har hans egenhændige underskrevne 

Beviis hvoraf en Gjenpart formodentlig vil være at finde i hans efterladte Papirer. – Herpaa modtog 

jeg den 26
de

 September ved Proprietair Langvad fra Høgholt det mundtlige Svar fra Dem at naar 

Løsøreauctionen paa Dronninglund var afholdt skulle jeg have mit Tilgodehavende i Boet udbetalt. 

– Da denne Auction nu forlængst er forbi og de 6 Uger som jeg formoder der har været bestemt til 
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Indcassationen ligeledes er udløben, saa gjentager jeg herved min tidligere ærbødigste Begjæring at 

Deres Velædelhed ville være af den Godhed at tilmelde mig hvorledes jeg skal forholde mig for at 

faae bemeldte mit Tilgodehavende ind, som jeg har trængende Brug for i den nu forhaanden væren-

de Termin. – Nødig ville jeg gjøre en Reise til Frederikshavn allene i den Anledning, imidlertid gjør 

jeg det dog gjerne naar ingen simplere Maade kan gives at faae bemeldte mit Tilgodehavende 

udbetalt paa – Jeg haaber og beder at Deres Velædelhed godhedsfuld ville meddele mig et Par Ord i 

den Anledning – og tegner mig med megen Agtelse. 

Vadumtorp den 8
de

 December 1834, Deres Ærbødigst og forbundne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Rørbye. 

 

 

Nr. 405 

 

Attest 

Efter Begjæring af Selveier Gaardmand Christian Jensen Kayholm i Ruberg Sogn, Venneberg 

Herred, Hjørring Amt, har jeg efter Udskiftningskortet over Ruberg Byes Jorder paa Marken udvist 

og ved Skjelstene udmærket det nordvestlige Skjel for Gaarden Kayholms Eiendeelsjorder i en Deel 

af den Strækning i hvilken disse grændser sammen med Selveier Gaardmand Jens Nielsen Kudsks 

Lod, nemlig for søndre Ende og sydøst  Hjørne af det Stykke Agerland i Jens Nielsen Kudsks Lod 

som paa Kortet er kaldt Mederne - At Skjellet som blev udvist i flere Vidners Overværelse og 

udmærket med 4 Skjelstene er overensstemmende med Kortet, ligesom og at Kortet paa den her 

omhandlede Deel er fuldkommen haalt, og har den fornødne tydelighed, bevidner. 

Kayholm den 11
te
 December 1834, P.L. Birk Landinspecteur. 

 

 

Nr. 406 

 

Efter Begjæring af Selveier Gaardmand Lars Andersen i Gjølstrup i Jelstrup Sogn, Venneberg 

Herred, Hjørring Amt, har jeg paa det nøieste efterseet udskiftningskortet over bemeldte Gjølstrup 

Byes Jorder, for at undersøge om der skulle være udlagt nogen fælleds Leergrav i den hans Gaard 

tilhørende sydvestlig ved Byen beliggende Kjærlod og jeg har befunden at, om endskjønt Kortet er i 

en yderst elendig Forfatning, kuns bestaaende af adsplittede Ladser og Pjalter saa viser det dog 

desuagtet endnu denne Lod med fuldkommen umiskjendelig Tydelighed;  - Den er beliggende tæt 

sydvestlig ved Byen, og paa Kortet findes den alleene paategnet den daværende Brugers Navne, 

Niels Christensen og N
o
 7 samt de fornødne Taxationsmærker, men der findes aldeles ikke det 

mindste Spor af, eller Tegn for, at nogen som helst stor eller liden Deel af denne Lod skulle være 

udlagt til fælleds Leergrave, eller til noget som helst fælleds Brug, hvilket efter forlangende herved 

bevidnes. 

p.t. Børglumcloster den 12
te
 December 1834, P.L. Birk Landinspecteur. 

 

 

Nr. 407 
 

At de af S:T: Hr. Bye og Herredsfoged Heiberg indcasseret og under 13
de

 denne Maaned mig 

tilstillede Restance af Skovudskiftningsomkostningerne i Dronninglund Sogn nemlig: de af forige 

Sognefoged Jens Aistrup opkrævede og modtagne Summer af 

Jens Pedersen Hjortbak i Dorf Fjerding  12 rbd.   5 mk.   7½ sk. 

Christen Larsen Dorfsgade   13          3          8½ 

Niels Mølhave   10 

Jens Larsen Dorfsgade     5          2           9¾   



158 

 

Christen Olesen Zidselaasen    7          2         13½ 

Hvilke Summe ved bemeldte afdøde Jens Aistrups Falitboes Opgjørelse skal være indkomne 

saaledes: 

For Jens Pedersen Hjortbek med  9 rbd.   2 mk.   13 sk. 

(for) Christen Larsen Dorfsgade   9          5           13 

(for) Niels Mølhave   7          2 

(for) Jens Larsen Dorfsgade  3          5           15 

og for Christen Olesen Zidsellaasen  5          2           14 

Endvidere af Niels Mølhave Restbeløbet af  

hans Restance   3          3             8½ 

fra Madame Dahl i Ørsøe   6          1             8½ 

(fra) Lars Elling i Dorf Skole  4                         7¼  

og (fra) Madame Dahl         13 

   i alt 50 rbd.  1 mk.    12 ¼ sk. 

Siger Halvtredsindstyve Rigsbankdaler 1 mk. og 12 ¼ sk. Sedler og Tegn, er mig tilhændekommen 

det tilstaaes herved. 

Vadumtorp den 29
de

 December 1834, P.L. Birk. 

 

Indlagt har jeg den Ære at tilstille Deres Velbyrdighed Qvittering for det mig tilstillede Restance-

beløb 50 rbd. 1 mk. 2 sk. Hvorfor jeg ærbødigst og forbindtligst takker. – Min Fordring paa Poul 

Jensen Gildebak vil jeg efter Omstændighederne gandske frafalde. 

Vadumtorp den 29
de

 December 1834, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Bye og Herredsfoged Heiberg. 

 

 

Nr. 408 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Hoslagte Udskiftningsforretning giver jeg mig den underdanige Frihed at tilstille Deres 

Høivelbaarenhed til Høigunstigst Anbefaling. 

Vadumtorp den 29
de

 December 1834, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre og Stiftamtmand v. Castenskjold, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 409 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Da jeg ikke har nogen Commissionair i Kjøbenhavn, vover jeg herved underdanigst Directe at 

fremsende Gebyhret 14½ rbd. Rede Sølv for den under 30
de

 October sidst udfærdige allernaadigste 

Bevilling for mig til at maatte sammenlægge mine 2
de

 Gaarde i Broust Sogn, Østerhan Herred, 

Hjørring Amt, kaldet Boelsgaard og Vestergaard. 

Boelsgaard i Broust Sogn, Hjørring Amt, den 29
de

 Dec. 1834, Underdanigst Ditlev Vad. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 410 
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Af Selveier Gaardmand Mads Christensen i Øster Sundbye har jeg i Dag modtaget 40 Specier 

hvoraf jeg har lovet at indsende til Rentekammeret Indløsningsgebyhret for et Kort over Øster 

Sundbye Byes Jorder i Nørretranders Sogn samt at udrede de øvrige med Kortets Anskaffelse 

forbundne Udgifter. 

Vadumtorp den 27
de

 Juli 1835 P.L. Birk. 

 

 

Nr. 411 

 

Efter Deres Velædelheds Forlangende ved Forvalter v Stocken fik han Løgsted Korter med til Kok-

kedal efter Præmiepløiningen i sidstafvigte October for at faae dem med Justitsraad Bindesbølle til 

Biørnsholm. – Justitsraad Bindesbølle har sagt mig at han kan huske bestemt at Kortet var tilstæde i 

Løgsted da han var der efter Præmiepløiningen, og siden den Tid har jeg ikke seet Løgsted Korter. – 

Da jeg nu af et Brev fra Deres Velædelhed til Justitsraad Bindesbølle har seet, at De staaer i den 

Formeening at Kortet endnu skulle være hos mig, og det er mig af Vigtighed at faae at vide hvor det 

er, eftersom jeg agter om nogle faae Dage at reise til Bjørnsholm for at udføre den af 

Rentekammeret indvilgede Forandring for Larsens og Hansens Lodder, og jeg ikke tør tiltræde 

Reisen forinden jeg veed med Vished hvor Kortet er, saa beder jeg De ville være af den Godhed 

med allerførste Post at lade mig vide om De har Løgsted Kortet eller ikke. 

Villestrup den 20
de

 Januar 1835. Med sand Høiagtelse og Hengivenhed, forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wulff. 

 

 

Nr. 412 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Da jeg ikke har nogen Commissionair i København vover jeg herved underdanigst directe at 

indsende Gebyhret 20 rbd. Rede Sølv for den for mig udfærdigede allernaadigste Bestalling som 

Stiftslandinspecteur. 

Jeg føler Trang til her at bevidne Det Høikongelige Rentekammer min underdanigste og 

pligtskyldigste Taksigelse for den bevaagenhed Høisamme har viist mig, ved at udvirke mig 

allernaadigste Bestalling som Stiftslandinspecteur. 

Vadumtorp den 20
de

 Juli 1835, underdanigst P.L. Birk. 
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Nr. 413 

 

I det jeg herved underdanigst tilbagesender det af Deres Høivelbaarenhed under 10
de

 f. M. mig 

tilstillede Andragende fra Anders Christensen med flere af Venneberg Sogns beboere, tillader jeg 

mig at bemærke: Efter de Oplysninger jeg har indhentet angaaende Ejendomsretten i Maarup Sogns 

fælleds Klit troer jeg aldeles ikke at flere Beboere kan blive lodtagende end de der var indvarslede 

og mødte for Landvæsens Commissionen den 1
st
 og 2

den
 December sidst. – Indkaldelsens Forkyn-

delse ved Venneberg Kirke havde jeg utrykkelig paalagt Reqvirenterne som Pligt, men flere sam-

menstødte Omstændigheder forhindrede at det dog derfor ikke skeete – Imidlertid var det Beboerne 

i Venneberg Sogn vel nok bekjendt at der blev holdt Møde i den Anledning efter som alle de man 

troede der ville paastaa sig Rettighed blev speciel indkaldte og den sande Aarsag hvorfor disse ikke 

mødte tillige var vist nok den at de ikke tiltroede sig nogen Rettighed førend efter at de havde hørt 

at de tilgrændsende Beboere maa af Lodseierne blive indrømmet nogen Andeel for den af disse 

udøvede Græsningsret – Da der imidlertid ikke endnu er lagt nogen Delingsplan, og der følgelig i 

den Anledning skal foretages et nyt Landvæsenscommissionsmøde naar jeg nok til den Tid sørger 

for at Forkyndelsen virkelig skal skee ved Kirkestævne i alle de tilgrændsende Sogne, og enhver der 

mueligen endnu kunne nære Tanke om at være berettiget til Deeltagelse i Maarup Sogns Klitter kan 

da faae Leilighed til at møde og paatale sin formeentlige Ret. 

Vadumtorp den 24
de

 Januar 1835, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af dannebrog. 

 

 

Nr. 414 

 

26
de

 Januar Skreven en Ansøgning for Lars Knudsen i Jerslev og tillæg det stemplede Papier paa 

Credit. 

 

 

Nr. 415 



161 

 

 

Mikkel Mortensen Holland ville ufortøvet sørge for at Afskrivten af Landvæsenscommissions-

forretningen angaaende Maarup Sogns Klit, som er mig tilsendt fra Amtet, bliver det aller snareste 

mueligt betalt paa Amtmandens Contor med 2 rd. 3 mk. 8 sk. Sedler og Tegn. – Denne Betaling, 

tillige med det Øvrige som Reqvirenterne forskudsviis har udbetalt for Kortets Anskaffelse fra 

Kjøbenhavn og for det afholdte Landvæsenscommissions Møde i afvigte December Maaned, kan 

reparteres og opkræves hos de erkjendte Lodseiere, i Forhold til det Hartkorn som disse ere blevne 

deeltagende i Klitterne for, og som efter Landvæsenscommissions Acten er saaledes: Vester Vid-

strup Byes Beboere skal være lodtagende for dens hele Hartkorn i Maarup Sogn – Lønstrup Byes 

Beboere deeltager for 2/3 af dens Hartkorn i Maarup Sogn  - Ligeledes Jeppe Nielsen, Anders Jensen 

og Mikkel Mortensen Holland for 2/3 af deres Hartkorn i Venneberg Sogn. Budolph Christensen og 

Peder Jensen Lophauge deeltog hver for 1/3 af deres Hartkorn paa det saakaldte Lophauges Jord. – 

Svend Mogensen og Niels Madsen begge af Neist, saavelsom Laust Andersen Fæersholt og Jens 

Nielsen Holland deltager med hver for 1/6 af deres fulde Hartkorn. – Efterskrevne Huusmænd 

deeltager hver for 1 Skp. Hartkorn, nemlig: Jens Sanden, Anders Olesen, Christen Moltsen, Wald-

borg Jensdatter, Lars Poulsen, Skolelærer Beck, Peder Lophauge, Søren Bertelsen, Jens Overklits 

Enke, Jens Jensen Ruberg, Christen Baand, Thomas Sørensen, Christen Jensen Oddinger, Johannes 

Sørensen, Christen Nielsen og Søren Christensen Holland. – Det fulde Hartkorn for de beboere i 

Venneberg Sogn som er indrømmet Deel i Maarup Sogns Klitter er for Landvæsenscommissionen 

opgivet saaledes: Peder Jensen Lophauge 3 Td. 2 Skp. 3 Fr. 2 alb. – Budolph Christensen Sønder 

Lophauge 3 Td. 6 Skp. – Lars Andersen Fræersholt 2 Td. 6 Skp. 2 alb. – Niels Madsen Neist 2 Td. 

3 Skp. – Svend Mogensen Neist 2 Td. 3 Skp. – Jens Nielsen Holland 7 Skp. – Mikkel Mortensen 

Holland 1 Td. – Jeppe Nielsen 2 Tdr. og Anders Jensen 2 Tdr. – Dette er det fulde Hartkorn hvoraf 

enhver enkelt Lodseier deeltager for saa stor em Part, som her foran findes anført.  

Handelsmand Segelke i Lønstrup skal for sit Hartkorn i Venneberg Sogn have fuld Andeel for 2 

Skp. Hartkorn. Efter disse Bestemmelser som jeg har uddraget af Landvæsenscommissionens Acter 

vil de allerede medgaaede Omkostninger kunne reparteres og opkræves og i Mangel af mindelig 

Betaling faaes inddreven ved Udpantning. 

Vadumtorp den 26
de

 Januar 1835, P.L. Birk. 

 

Til Selveier Gaardmand Mikkel Mortensen i Holland i Vidstrup Sogn. 

 

 

Nr. 416 

 

Deres Velædelhed har i Skrivelse af 27
de

 f. M. behaget at begjære min Erklæring, angaaende den 

Paategning paa det af mig i sidste Foraar over en Deel af Nørre Skousgaards Jorder optagen 

Situations Kort ”her gaaer den omtvistede Vei” De forlanger nemlig at vide om denne Paategning 

hidrører fra er ældre Kort, eller efter Christian Pickardts Paaviisning eller om jeg ikke skulle have 

taget Feil ved det Spor som deres Vogne netop i de Dage jeg optog Kortet havde Kjørt med 

Gjødning; hertil finder jeg det efter Omstændighederne passende at svare: Ved den Paategning paa 

mit Situations Kort ”her gaaer den omtvistede Vei” har jeg ligefrem villet tilkjendegive beliggenhe-

den af den Vei som Christian Pickardt udviiste i Deres Velædelheds Overværelse. – Om Deres 

Vogne havde kjørt Gjødning ad denne Vei i de samme Dage lagde jeg aldeles ikke mærk til, men 

forsaavidt som Deres Velædelhed ikke har ladet Veien pløie bar den tydelig Præg af at være flere 

Decenier ja maaskee endog over et halv Seculum gammel, som f. Ex. sønden for Nørre Skousgaards 

Agerland ligesom og den Deel af samme Vei der falder i Christian Pickardts Lod. – At Veien er 

mindre tydelig over Nørre Skousgaards Agerland er en naturlig Selvfølge eftersom Deres Velædel-

hed har ladet den pløie og besaae. – Iøvrigt mindes jeg ikke nogensinde at have sent andet Kort over 

Nørre Skovsgaards Eiendomme end det gamle af Henrick Krøymann som Deres Velædelhed viiste 

mig, hvilket som et uautoriseret Kort Intet kan bevise i nærværende Sag. 

Vadumtorp den 27
de

 Januar 1835, Ærbødig P.L. Birk. 
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S:T: Hr. Proprietair Møller til Nørre Skousgaard & Tranumstrandgaard. 

 

 

 

Nr. 417 

 

Høistærede Hr. Overkrigskommissair. 

Det omskrevne Kort over Lützholmen og 3
de

 Gaarde i Romdrup kan jeg ikke mindes nogensinde at 

have seet, og jeg har ogsaa hidtil forgjæves søgt efter det i mine Gjemmer. – Ved Undersøgelsesfor-

retningen over Lützhaven paa et særskilt Kort forfattet af Torm hvoraf jeg forfattede Copier til 

Følge ved min Forretning. – Alle de Korter som vedkom Magelægsforretningen bleve indsendte in 

duplo, og jeg kan ikke tvivle om at det ene Exemplar jo maae være kommen tilbage; men da det 

omskrevne Kort ikke eene angik de Jorder som var Gjenstand for Magelægget saa formoder jeg at 

det er bleven hos Torm efter at han havde afcopieret saameget deraf som der hørte til hans Forret-

ning – Deres øvrige Korter som endnu beroer hos mig har jeg taget frem paa Bordet og jeg skal 

bestræbe mig for at de ikke mere skal blive lagt tilside førend de ere færdige. – og jeg maa i bede 

Dem godhedsfuld tilgive at jeg har ladet dem henligge saalænge. Vadumtorp den 27
de

 Januar 1835 - 

Med Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overkrigscommissair Christensen. 

 

 

 

Nr. 418 

 

I det jeg herved underdanigst tilbagesender det ved Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 1
st
 

forrige Maaned mig tilstillede Andragende for Jens Laursen i Bunderup med tilhørende Bilage, har 

jeg den Ære at lade følge den forlagte Repartitionsberegning. 

Vadumtorp den 27
de

 Januar 1835, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Castenschjold, Ridder af Dannebrog. 

 

 

 

Nr. 419 

 

28
de

 Januar afsendt med Posten de 4 her næst foran indførte Breve Fru Hillerups Briller blev leveret 

til Jens Laursen i Østerhalne for at afgaae med Posten i Morgen. 

 

 

 

Nr. 420 

 

Efter aftale har jeg den Ære herved at tilstille Deres Velbaarenhed vor Undersøgelses Forretning 

angaaende Villestrup Hartkorn m.v. tillige med de i Forretningen anførte Bilage, nemlig 2
de

 Hart-

kornsberegninger med 3 Bilage og min Udskiftnings og Magelægsberegning med dertil hørende 2
de

 

Taxationsforretninger og 2
de

 Korter. – Ligeledes følger Gjenpart af begge Forretninger til Deres 

Velbaarenheds egen behagelige Afbenyttelse – jeg har confereret dem med de originale Concepter. 

Jeg anbefaler mig i Deres Velbaarenheds Bevaagenhed og tegner mig med sand Høiagtelse. 

Vadumtorp den 28
de

 Januar 1835, Deres hengivne P.L. Birk. 
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Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad og Kongelig Gods Inspecteur Bindesbølle. 

(Afsendt ved Lund den 31
de

 Januar). 

 

 

Nr. 421 

 

Højtærede Hr. Ven. 

Deres meget ærede Skrivelse af 21
de

 f. M. har jeg modtaget og det har fornøiet mig meget at erfare, 

af den deri indlagte afskrivt, at Collegiet ikke glemmer den der ved ædle Virksomhed, i dets Tjene-

ste, har gjort sig fortjent til at erindres med Agtelse. – Hvad den omspurgte Gjenstand angaaer da 

gjør det mig ondt at jeg ikke seer mig istand til fyldestgjørende at besvare de fremsatte Spørgsmaal. 

– Jeg kjender ret vel Theorien af Dykkervæsenet, men i det Praktiske er det mig aldeles fremmed da 

jeg ikke har seet det sat i Værk nogen steds og jeg heller ikke har læst nogen fuldstændig Afhand-

ling om den praktiske Iværksættelse af samme og de muelige Vanskeligheder som forskjellige 

locale Omstændigheder kunne bevirke. – Imidlertid troer jeg aldeles ikke at der kunde være mindste 

Tvivl om, at Dykkerklokken jo maatte kunne anvendes med Fordel ved de danske Kyster ligesaavel 

som ved andre Landes, ligesom det heller ikke ville være vanskeligt at finde Mænd af den simple 

Klasse med saamegen sund Menneskeforstand som der udfordres for med Lethed at kunne fatte de 

simple Grundsætninger hvorpaa Dykkerklokkens Brug beroer; men da Sagen hos os er nye maatte i 

det mindste en Mand sendes hen til et Sted hvor Dykkerie øves for at gjøre sig bekjendt med det 

Praktiske ved et saadant Foretagende. Hvor kostbart et Dykker Apparat kunne blive, derom tør jeg 

aldeles ikke have nogen Meening – imidlertid vil Apparaternes Pris vistnok være saae ubetydelig 

imod den Fordeel som derved kunde vindes. – Det betydeligste Stykke er den egentlige Dykker-

klokke som helst gjøres af støbt Jern, sædvanlig 6 Fod lang, 5½ Fod bred og 4½ Fod høi – Den kan 

ogsaa gjøres af Træ men da skal den betynges for at kunne synke. Da den for at kunne synke, 

nødvendig skal være tungere end den Vandmasse den driver af sit Sted.  

Iøvrigt følger det vistnok af sig selv at der ikke kan arbeides med Dykkerklokker i aaben Søe uden i 

stille Veir. – Til et vel indrettet Dykkerværk hører foruden Dykkerklokken 2 eller flere meget 

stærke Fustager til sammenpresset Luft og en Compressionspumpe til at presse Luft i den med – 

samt en Deel Tougværk eller Kjæder. – Arbeidet med Dykkerklokken maatte paa det omhandlede 

Sted nødvendigviis skee imellem 2 Fartøier som dog vel ikke behøvede at være andet end som 

Fiskerbaade, som maatte ligge for Anker.  

Skulle disse faae og korte Bemærkninger kunne være Dem til nogen Nytte da skal det meget 

fornøie. 

Vadumtorp den 3
die

 Februar 1834, P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Fuldmægtig Toft paa Han Herredscontoiret i Skjerpinggaard (afsendt med Posten samme 

Aften) 

 

 

Nr. 422 

 

Underdanigst P.M. 

Indlagte Ansøgning beder jeg underdanigst at Deres Høivelbaarenhed høigunstigst ville anbefale, 

samt derefter lade den indlevere paa Posten til Afgang for min Regning. 

Vadumtorp den 4
de

 Februar 1835, Underdanigst P.L. Birk. 

Ridder af Dannebrog. 

(NB Ansøgningen angaar Fuldbroe i Dronninglund Sogn, den blev afsendt med Posten d. 11
te
 Febr.) 
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Nr. 423 

 

Margrethe Tidselbaks Forretning blev afsendt med Posten den 11
te
 Februar, til Tidselbakken, 

fuldstændig indpakket til Indlevering paa Amtscontoret. 

 

 

 

Nr. 424 

 

Til Rentekammeret 

Aalborg Amt, Kjer Herred, Aistrup Sogn, Vester Lindholt den 12
te
 Februar 1835 

 

Frederik Christian Jeppesen Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om Approbation paa 

Afhændelsen af et Fæstehuus som er beregnet i Hartkorn ved en Udstykning som i øvrigt er 

approberet under 9
de

 Februar 1826. 

 

Ved den i Aaret 1825 af Landinspecteur Birk forfattede Udstykning af Gaarden Lindholts Jorder i 

Aistrup Sogn, som det Høi Kongelige Rentekammer har oppebaaret under 9
de

 Februar 1826, er den 

mig tilhørende Parcel beregnet i 2
de

 Dele, nemlig N
o
 2a af Hartkorn 1 Td. 3 Skp. 3 Fr. som er 

foreenet med min tilgrændsende Gaards Jorder Vester Lindholt kaldet, og i N
o
 2b af Hartkorn 2 Fr. 

2 ¼ alb. som er en fraliggende Hedelod der er henlagt til det paa samme beliggende, oprindelig 

jordløse Huus, som haves i Fæste af Peder Christian Christensen, og da jeg nu har solgt dette Huus 

med tilliggende Hedelod til Peder Larsen, som har akkorderet Fæsteren ud og selv agter at beboe 

Huset, saa ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation 

paa denne Parcels Afhændelse fra min Gaard saaledes som den findes udmærket paa Kortet og i 

beregningen over Gaarden Lindholts Jorder til den Udstykning som Høibemeldte Collegium iøvrigt 

har approberet under 9
de

 Februar 1826, underdanigst Frederik Christian Jeppesen. 

 

NB I det Høi Kongelige Rentekammers Approbation af 9
de

 Februar 1826 paa ovenmeldte af mig 

forfattede udstykningsberegning, staar Parcellen N
o
 2 anført som tilhørende Peder Christian 

Christensen isteden for at den overensstemmende med udstykningsberegning tilhører Frederik 

Christian Jeppesen da Peder Christian Christensen ellers var Fæster af den her omhandlede Hedelod 

N
o
 2b, og sikkert som saadan indført i min Beregning. 

 

 

Nr. 425 

 

Jeg har efterseet den mig tilstillede Repartitions beregning over de allerede medgaaende Omkost-

ninger i anledning af Maarup Sogns Klitters udskiftning, men da jeg har funden at der (er) en liden 

Feil i Sammenlægningen af den Sum som er anført paa Landvæsenscommissionens Regninger 

nemlig 32 rd 3 mk. 15 sk. isteden for 32 rd. 2 mk. 15 sk. og Tiden tilloed mig ikke at omgiøre Re-

partitionsberegningerne for Øieblikket saa kan jeg ikke attestere den som rigtig – Desuden vil det 

være nødvendigt naar alle Formaliteter skal paa det strængeste iagttages /: uden hvilke en Repar-

tition neppe bliver approberet til Udpantning uagtet jeg forfatter den :/ at der meddeles mig en 

fuldstændig Hartkornsliste over alle de beboere som have Deel i Klitterne efter de for Landvæsens-

commissionen indgaaede Vedtægter, nemlig over deres fulde Hartkorn. En saadan Hartkorns 

Fortegnelse maae for Fuldstændigheds Skyld erhverves paa Amtstuen forsaavidt som Lodseierne 

ere Selveiere og hos Proprietairen forsaavidt de ere Fæstere. – Naar der meddeles mig en saadan 

paalidelig Hartkorns fortegnelse og en Nota paa de til Datum rettelig medgaaende Omkostninger, da 

er jeg villig ril /: endskjønt det egentlig hører til min Forretning :/ at foretage en Repartition der kan 

ventes approberet til Inddrivelse ved udpantning. – Hvad Jeppe Nielsen Hollands og Clemen Jensen 

Maarups Paastand angaaer om at beholde den samme Ret i Klitter som de hidindtil udøvet, indtil 
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Udskiftningen bliver fuldført da kan jeg ikke derom sige noget bestemt afgivende. Min Mening er at 

de ikke retteligen kan tilkomme Raadighed over større Græsningsret i Klitterne fortiden end hvad 

der kan stemme overens med Vedtægterne for Landvæsenscommissionen. Men at tvinge dem til at 

indgaae en Foreening imod deres Villie er ikke saa gandske let en Sag. 

Vadumtorp den 11
te
 Februar 1835, P.L. Birk. 

 

Til Selveiergaardmand Mikkel Mortensen Holland (Expederet ved Retour Expressen) 

 

 

Nr. 426 

 

Ved sidste ærede Samtale var Deres Velædelhed saa god at love mig, bestemt at ville i løbet af nu 

afvigte Januar Maaned, som Madame Møllers Laugværge udbetale mig de 92 rbd. Sedler som jeg 

har tilgode i afdøde Proprietair Møllers Boe efter det Beviis som jeg leverede Dem i Deres Bopæl, 

og da vi nu aldt er midt i Februar og jeg virkelig trænger haardt til at faae bemeldte mit Tilgodeha-

vende ind saa haaber jeg De godhedsfuld undskylder at min Trang nøder mig til at bringe Deres 

gode Løvte i Erindring, med indstændig Bøn om sammes snarest muelige Opfyldelse. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 15
de

 Februar 1835, Med megen Agtelse. Deres Velædelheds ærbødigst 

forbundne P.L. Birk. 

 

S:T. Hr. Procurator Rørbye. 

 

 

 

Nr. 427 

 

Høistærede Hr. Ven. 

Jeg har ikke den Fornøielse at kjende eller saavidt mig bevidst at være kjendt af Hr. Pastor Dreier, 

men da jeg veed han er en Ven af Dem, er jeg villig til at udføre det omspurgte Magelæg for saa 

billige en Betaling som Omstændighederne tillader, og at skjønt saadanne smaae Forretninger 

sædvanlig betales efter en høiere Taxt, forlanger jeg dog ikke mere for denne end simple Diætpenge 

3 rd. Sølv daglig, for den Tid jeg dertil anvender. – Jeg formoder at Forretningen kunne udføres i 2 

Dage foruden Reisen til og fra Stedet. – Taxationsforretningen som for Mændenes Vedkommende 

kunde indskrænkes til ½ Dag, ville da Retsgebyhrene være de samme enten Eiendommen er lille 

eller stor, blive paa det nærmeste 7 rbd. naar altsaa Befordring ydes in natura ville den hele 

Bekostning kunne blive imellem 16 og 20 rbd. 

Næst at takke Dem og Deres gode Kone for det behagelige underholdning jeg nydt i Deres Huus 

anbefaler jeg mig i Deres Venskab og tegner mig med sand Høiagtelse, Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wulff 

 

P.s. Er der noget hvormed jeg kan være til Tieneste da behag derom at underrettet mig. 

 

 

Nr. 428 

 

Gode Ven. 

Med Overbringeren heraf ønsker jeg De ville være af den Godhed at sende mig det støbte Jern til 

mit Dreielad – Den Rensemaskine jeg har færdig har jeg just nu en Liebhaver til i Forpagter 

Nyholm paa Bjørnsholm som gjerne ville have den strax, hvilket jeg og saa næsten har lovet ham; 
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men dersom De, som De sidst yttrede, ønsker at faae en, og De vil være af den Godhed at sende mig  

et Sæt Hjul og Drive da vil jeg lade en giøre saasnart som jeg kan faa Leilighed til at faae den gjort. 

Vadumtorp den 23
de

 Februar 1835, Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Guldsmed Smidt. 

 

 

Nr. 429 

 

Idet jeg herved underdanigst tilbagesender det ved Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 14
de

 

denne Maaned mig tilstillede Andragende fra Proprietair Rosborg til Knivholt tillader jeg mig at 

bemærke: at under den af mig i Foraaret 1834 udførte udskiftning af Flade Byes Jorder blev den af 

Proprietair Rosborg omhandlede Halv Gaards Jorder, som haves i Fæste af Jens Gregersen og som 

dem villigen afstod, udlagt Flade Byes længstfraliggende uopdyrkede Hede og Kjærjorder fornem-

melig for at gjøre Udskiftningen fordelagtigere for de i Byen tilbageblivende Gaardbrugere, og da 

jeg ikke skjønnede at der kunde være noget til Hinder fra det Offentliges Side for at faae Bevilling 

til Gaardens Nedlæggelse under den Bestemmelse at dens Jorder anventes til Fæste Huse, efterdi 

saadant ligefrem er tilladt ved Forordningen af 25
de

 Marts 1791 § 7, som er udlægget af den nævnte 

Gaards Jorder skeet med nærmeste Hensyn paa sammes Anvendelse til Fæstehuse særdeles fordi 

det ville kræve meget betydelige Opofrelse fra Eierens Side, om han skulle paa aldeles raae Jorder 

etablere Fæstebesiddelse for en hoverigjørende Gaardmand og bringe en saadan i den Tilstand at 

han uden Vanskelighed især i Begyndelsen kunne bestemmes derved og præstere de Eiendommen 

paaliggende Byrder. – Jeg kan saaledes ei undlade at anbefale Proprietair Rosborgs andragende.  

Vadumtorp den 25
de

 Februar 1835, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 430 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 18
de

 denne Maaned tillader jeg mig 

underdanigst at andrage at saa hastig som jeg havde modtaget Deres Høivelbaarenheds ærede 

Skrivelse af 20
de

 December forrige Aar hvor med fulgte den af mig som Udskifter paa Lodseiernes 

Vegne forlangte Afskrivt af Landvæsenscommissionsforhandlinger i Wester  Wistrup, skrev jeg til 

Reqvirenternes Formand Mikkel Mortensen Holland og paalagde ham uden mindste Ophold til 

Deres Høivelbaarenhed at indbetale Gebyhret for bemeldte Afskrivt, og jeg stod saaledes i den 

Formeening at det for længe siden var betalt – Da jeg imidlertid nu erfarer at Mikkel Hollands har i 

den henseende været uefterrettelig saa har jeg i Dag tilskreven Proprietair Kabel paa Hæstrupgaard 

som ogsaa er iblandt Reqvirenterne, om, ufortøvet at indbetale Gebyhret for den ommeldte 

Landvæsenscommissionsact. 

Vadumtorp den 25
de

 Februar 1835, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 431 

 

Som Udskifter af Maarup Sogns Klitter har jeg paa Lodseiernes Vegne forlangt og faaet tilsendt en 

Afskrivt af Landvæsenscommissionsforhandlingen sidstleden for hvilken Act jeg under 20
de

 De-

cember f.A. blev affordret Gebyhr 2 rd. 3 mk. Sølv. – Jeg skrev strax derpaa til Mikkel Mortensen 

Holland og paalagde ham ufortøvet at indbetale paa Amtmandens Contor bemeldte 2 rbd. 3 mk. 
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Sølv og vidste ikke andet end at samme allerede for længe siden var betalt. – Imidlertid er jeg under 

18
de

 denne Maaned af Amtet bleven erindret om bemeldte Gebyhrs Indbetaling fordi Mikkel Hol-

land har forsømt at faae det betalt, og da jeg høist nødig ville, at Amtmanden skulle finde Anled-

ning til oftere derom at gjøre Erindring saa beder jeg at Deres Velædelhed, som Medreqvirent, ville 

behage at besørge det ommeldte Gebyhr saa hastig som mueligt indbetalt til Amtet. 

Vadumtorp den 25
de

 Februar 1835, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T:  Hr. Proprietair Kabel til Hæstrup. 

 

 

Nr. 432 

 

At jeg har modtaget de mig tilstillede Matriculs Sager skylder jeg at tilmelde Deres Velbaarenhed, i 

det jeg lige pligtskyldigst aflægger min Taksigelse for den dermed fulgte private underretning – Jeg 

skal bestræbe mig for at tilendebringe de mig overdragne Forretninger saa hastig som Aarstiden og 

Veirliget kan tillade det, saavelsom hvad mere der maatte overdrages mig, og maatte jeg deriblandt 

see Kokkedals Gods da ville det jo være mig saae kjert. 

Vadumtorp den 25
de

 Februar 1835. Med sand Høiagtelse Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

 

Nr. 433 

 

I Anledning af Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse til mig af 23
de

 f. M, angaaende et andragende 

for Gaardfæster Jens Christensen i Fjerritslev under Aagaards Gods og Forvalter v. Støckens 

Skrivelse i den Anledning, giver jeg mig den ærbødige Frihed at melde: 

Hvad Jens Christensens Andragende angaar da kan jeg ingenlunde erkjende samme for ubetinget at 

medføre Sandhed, hvor han siger om den passerede Omdeling, at den ingenlunde blev til hans 

Fordeel, i det han ikke allene fik ringere Jord, men mistede Byglandet og en Deel Rugjord etc. At 

Omdelingen ikke blev til hans Fordeel, kan kuns allene gjælde om den øieblikkelige Fordeel; Thi da 

han fik Vederlag efter Maal og Taxt for det han forhen havde og fik sit Agerland samlet i 2 Lodder 

som forhen laae paa 10 Steder og han derhos fik det udlagt saa nær ved Gaarden som mueligt, saa 

kan det neppe kastes i Tvivl at Omdelingen jo maae yde ham Fordeel i Fremtiden. – At han har havt 

nogle faae Tønder Land af de ringeste Jorder i sine Lodder er gandske rigtig men da de ere taxerede 

i Forhold til deres Værdie kan Gaarden ikke derved siges at være Fornærmet – Han anfører sit 

Agerland at være kuns omtrent 23 Tønder Land men det er i Virkeligheden omtrent 33 Tdl. geome-

trisk Maal som efter den ved Udskiftningen brugte Taxt imod 24 er i boniteret Størrelse 12½ Tøn-

der Land. Udflyttergaarden N
o
 2 har Agerland virkelig Størrelse 27 Td. boniteret Størrelse 11½ Tdl. 

N
o 
3 Søren Andreasens Gaard har Agerland virkelig Størrelse 30 Td. boniteret Størrelse 11 ¼ Tdl. – 

Hvad det angaar som han beklager at han har mistet Byglandet hvorved forstaaes den Jord som det 

ved udskiftning foregik var bleven gjødet til Byg, da vil jeg vel tro at dette kan medføre Sandhed, 

men gandske bestemt kan jeg ikke mindes noget derom med paalidelig Vished: imidlertid forekom-

mer det mig rigtig nok som at en stor Deel af hans Hovedlod var besaaet med Rug og havre og at 

han saaledes mueligen kan have tabt en Deel i de første Aar indtil han faaer de nye Lodder i 

ordentlig Drivt. – Hvad hans Englod angaaer, til hvis Udgrøvtning han søger om Understyttelse, da 

er det vist og sandt at denne betydelige Lod, der udgjør omtrent 30 Tønder Land ligger i jammerlig 

Forfatning og trænger til betydelig Udgrøvtning for at blive nyttig den er et næsten utilgjængeligt 

Udføre for størstedelen bevoxen med Rørtag imellem Stortuer – Jeg troer saaledes med Grund at 

kunde istemme den Anbefaling Forvalter v. Stocken har givet hans Andragende. 

Vadumtorp den 3
die

 Marts 1835, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og Velbaarne Hr. Justitsraad og Kongelig Godsinspecteur Bindesbøll. 
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Nr. 434 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 28
de

 forrige Maaned som jeg først 

modtog i dette Øieblik, har jeg den Ære at melde: at Korterne over Trudslev og Kjettrup Søer i 

Ingstrup Sogn ikke findes i mit Værge men at jeg  sidst har seet dem hos Madame Sommer paa 

Kjettrupgaard – mueligen at de kunde være paa Rolighed. – Kan jeg imidlertid komme efter hvor de 

er da skal jeg nærmere derom meddele Efterretning. 

Vadumtorp den 4
de

 Marts 1835, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overauditeur og Herredsfoged Lange. 

 

 

Nr. 435 

 

Underdanigst P.M. 

Deres Høivelbaarenhed har under 12
te
 Januari dette Aar grundet paa det Høikongelige Rentekam-

mers Skrivelse af 3
die

 samme Maaned, og fordret os til at lade Delingen omgjøre af de 2
de

 os 

tilhørende fra Villestrup kjøbte Huuslodder som de hermed følgende udstyknings Documenter 

angaar, saaledes at Delingen blev udført ved en Linie omtrent i Øst og Vest, saaledes som det 

Høikongelige Rentekammer har tilkjendegivet paa Kortet med en Blyantslinie isteden for at vi nu 

have hver 2
de

 Lodder, men med en saadan Deling kan jeg Budolph Christensen paa ingen Maade 

være tjent da jeg derved blev udelukt fra Engen i Loddens søndre Side og fra det deri værende 

Tørvejord. – Jeg eier og beboer en Gaard i Venneberg som har total Mangel paa Ildebrændsel, og 

jeg har fornemmelig kjøbt det her omhandlede Huus for at komme i besiddelse af Tørveskjær som 

jeg paa ingen anden Maade saae Udvei til sit faae, hvorfor det er min Agt at bortfæste Huset med 

tilhørende 2
de

 Jordlodder imod at forbeholde mig Adgang til det i Engen værende Tørveskjær, 

hvilket jeg, som meldt ikke kan undvære. – Den Tørv er en høist vigtig, og i en Skovløs Eng som 

her absolut nødvendig Artikel og Tørvejorden i søndre Side af de os tilhørende Lodder ikke overalt 

er lige god, saa finde vi ikke at det er mueligt at der kan foretages nogen Omdeling af de os tilhø-

rende her omhandlede Jordlodder uden at en af os derved maatte blive fornærmet: vi gjentage derfor 

herved i dybest underdanighed vor indgivne Ansøgning om naadigst Approbation paa den hermed 

følgende Hartkornsfordeling, i det vi lige underdanigst bede om fremdeles at maatte beholde den 

Inddeling paa vore Jordlodder, som er og har været i de sidst forløbne 38 Aar. 

Vadumtorp den 7
de

 Marts 1835, Underdanigst Budolph Christensen, Niels Jacobsen. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 436 

 

Underdanigst Pro Memoria. 
Gebyhret 14½ rbdl. rede Sølv for den under 8

de
 Januar dette Aar for mig udfærdigede allernaadigste 

Bevilling til at nedlægge min Gaard Fuglsang kaldet i Wreilev Sogn, Børglum Herred, Hjørring 

Amt, giver jeg mig den underdanige Frihed herved at indsende. 

Fuglsang i Wreilev Sogn den 25
de

 Marts 1835, underdanigst Yde Jensen. 

 

Til det Høikongelige Rentekammer. 
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Nr. 437 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Efter Begjæring af Beboerne i Øster Sundbye i Nørre Tranders Sogn, Fleskum Herred, Aalborg 

Amt, beder jeg underdanigst, at Det Høikongelige Rentekammer høigunstigst ville lade udfærdige 

en Copie af Matriculerings Kortet over bemeldte Øster Sundbye Byes samtlige Jorder, samt at det 

maatte vorde mig tilkjendegivet hvor meget der for samme vil blive at betale, da Beløbet derpaa 

ufortøvet skal vorde indsendt. 

Vadumtorp den 25
de

 Marts 1835, Underdanigst P.L. Birk, Landinspecteur. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 438 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 28
de

 f. M. som først for et Par 

Dage siden er kommen mig til Hænde meldes: at den belovede Kjæde vil for længst have været 

færdig saafremt jeg kunde have faaet passende Træe dertil i Aalborg, men dette har hidindtil ikke 

været Tilfældet; imidlertid er jeg dog nu endelig netop igaar bleven forsynet med den fornødne 

Jerntraae og Kjeden skal nu sikkert blive færdig inden 14 Dage fra Dato. – men med hvilken 

Leilighed skal jeg faae den sendt til Frederikshavn, dette veed jeg endnu i Øieblikket ikke. 

Vadumtorp den 25
de

 Marts 1835, ærbødigst og forbindtligst, P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Juel. 

 

 

Nr. 439 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbyrdigheds meget ærede Skrivelse af 17
de

 denne Maaned meldes: at 

jeg er villig til at paatage mig Udskiftningen af Tranum Sogn Klitter for den Betaling 8 Rigsbank-

skilling pr. Tønde Land geometrisk maal, samt frie Kost og Logie og fornøden Befordring paa de 

Reiser som behøves mellem mit Hjem og Arbeidsstedet. – men ligesaalidet som de Strækninger af 

Klitterne der erholde Taxten 0 kan udelukkes enten af Taxationsforretningen Korterne eller De-

lingsberegningerne, ligesaalidet bør de udelukkes af Arealsummen hvor efter Udskiftningsbetalin-

gen bliver at beregne – Disse Strækninger synes vel at formindske Arbeidet lidet under Udarbei-

delsen af Delingsberegningen men de ere derimod i en langt høiere Grad til besvær ved Afsætnin-

gen paa Marken. – og da de tildels de Beboere i hvis Lodder de ligge eller treffe som virkelig 

Eiendom, saa kan de formentlig heller ikke med tilstrækkelig Grund synes at være uden for 

udskiftningen. 

Men Stokke som jeg har reist og tomlet med hele Vinteren er i en næsten ubrugelig Stand – jeg 

faaer de malet i disse Dage nemlig det ene Sæt medens jeg bruger det andet, og da de nødvendig 

maae have nogen Tid for at tørres saa vil det vare endnu en halv Snes Dage inden  Lund kan komme 

og jeg kan derfor ikke endnu i Dag bestemme Dagen; men om en gandske kort Tid skal jeg ved et 

Par Ord med Posten nærmere bestemme Tiden til hvilken han kan komme. 

Vadumtorp den 27
de

 Marts 1835. Deres Velbyrdigheds forbundne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter v. Stocken. 

 

 

Nr. 440 
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Herved tilstilles Deres Velædelhed 2
de

 Korter over Østerbrønderslev Gade hvoraf det nye Kort skal 

indsendes og det gl. forbliver hos Dem som største Lodseier. – De ville vel undskylde at Tiden ikke 

har tilladt mig endnu ved denne Leilighed at sende Dem Magelægsforretningen over det lille Mage-

læg ved Buurholts Have. – Den skal snarest muelig følge. – imidlertid har jeg afsat Magelægget paa 

begge de her medfølgende Korter og gjort den fornødne Forklaring derom paa Korterne. 

Vadumtorp den 28
de

 Marts 1835. Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Winde. – Hermed 2
de

 Korter over Østerbrønderslev Gade. 

 

 

Nr. 441 

 

Underdanigst Promemoria 

Da vi saaledes som hoslagte tinglæst Skjøde bevidner paa lovlig Maade have solgt og afhændet til 

Christen Christensen i Store Ravnholt i Dronninglund Sogn, Hjørring Amt det os efter Skjøde af 

17
de

 Marts 1832 tilhørende Parcel N
o
 2 af Gaarden Holtet, med Hartkorn 2 Fkr. 1 ¾ alb. tilligemed 

de øvrige os tilhørende Græsningslodder i Dronninglund Storskov hvormed denne Parcel var 

forenet, og Amtstuen hidindtil har nægtet at overføre denne Parcels Hartkorn paa Køberen Christen 

Christensen skjønt den dog har overført paa ham alt det øvrige Hartkorn som Skjødet omhandler, 

saa beder vi herved underdanigst om at det Høikongelige Rentekammer naadigst ville tillægge 

Amtstuen fornøden Ordre til at adskille bemeldte 2 Fr. 1 ¾ alb. Hartkorn fra Gaarden Qvisselholt 

og overføre det paa Kjøberen Christen Christensen i Store Ravnholt. 

Ligeledes giver vi os den underdanige Frihed ved hoslagte Skjøde paa Parcellerne N
o
 3 og 4 af 

Gaarden Qvissellade kaldet i Agersted Bye Woer Sogn, af Hartkorn 4 Skp. 1 Fr. 2 ¼ alb., at 

legitimere disse Parcellers lovlige afhændelse til Ole Christian Nielsen, underdanigst bedende at det 

Høikongelige Rentekammer ogsaa ville tillægge Amtstuen fornøden Ordre om dette Hartkorns 

adskillelse. 

Qvisselholt i Dronninglund Sogn den 1
st
 April 1835, Underdanigst N. Mørk, C. Mørk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 442 

 

Ærbødigst P. M. 

Over Selveier Jørgen Jensens Huus i Ørsøe har jeg foretaget en Taxationsforretning som Taxations-

mændene bringe i Retten tilligemed Taxationsforretningen over Peder Christian Henriksens Gaard i 

Ørsøe men da de ikke er udmeldte til den førstnævnte Forretning saa beder jeg ærbødigst at Deres 

Velbyrdighed ville være af den Godhed at forsyne Forretningen med en Udmeldelse uden for Proto-

collen og tilstæde Mændene at afhjemle Forretningen som er forsynet med alle Vedkommendes 

Underskrifter. – Taxationsforretningen over bemeldte Jørgen Jensens Huus i Ørsøe beder jeg mig 

derefter beskreven og behageligen sendt med Posten til Vadumtorp pr. Aalborg da jeg derpaa 

ufortøvet skal sende Gebyhret for samme. 

Vadumtorp den 1
st
 April 1835, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Bye og Herredsfoged Heiberg. 

 

 

Nr. 443 
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Efter Begjæring af Forvalter Simonsen har jeg efterseet Landmaalingskorterne over Dronninggaard 

og Øster Mølles Eiendomme for at afgjøre det Spørgsmaal om Møllebækken, som løber langs med 

Skjellet imellem Dronninggaards Hestehave og Øster Mølles Grund skal gjøre Skjel imellem disse 

Eiendomme eller ikke, og maae jeg derom her paa Embeds Vegne erklære at Korterne vise tydelig 

at den ommeldte Møllebæk ikke gjør Skjel, men at det rettet Skjel skal være paa nordre Side af 

Bækken, hvor der forhen har staaet et Riisgjærde til Hegn omkring Dronninggaards Hestehave, 

hvilket Riisgjærde er betegnet som Skjel saavel paa de ældre som paa de nyere Korter, og in specie 

paa Udstyknings Kortet over Dronninggaards Eiendomme som er en Copie af Matriculeringskortet. 

Vadumtorp den 1
st
 April 1835, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 444 

 

Den i Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 15
de

 denne Maaned forlangte Attest angaaende Skjellet 

imellem Dronninggaard og Øster Mølle har jeg herved den Fornøielse at meddele i det jeg herhos 

tilbagesender Dronninggaards Kort. – Ligeledes tilbagesendes herved Kort og Beregning over 

Ørsøe Fjerding for hvis udlaan jeg skyldigst takker – De forlangte Concept Beregninger har jeg 

forglemt at faae med mig fra Hjemmet men jeg skal med det allerførste sende dem med Posten. 

Ørsøe den 1
st
 April 1835, Med Agtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Simonsen. 

 

 

Nr. 445 

 

Under 14
de

 Februar dette Aar har det Kongelige Rentekammer beordret mig til at foretage en Regu-

leringsforretning over Skjørping Byes og Teiglgaards Ager og Engs samt Skovskyld Hartkorn, og 

da jeg agter at paabegynde denne Forretning med i den Anledning fornødne Taxation først i næste 

Uge, saa ønsker jeg at Deres Velædelhed ville være af den Godhed at besørge Mænd udmeldte ved 

Retten paa førstkommende Løverdag til at taxere samtlige under Skjørping Byes og samtlige under 

Theilgaards Ager og Engs samt Skovskylds Hartkorn Henhørende Jorder. – Det ville være ønskeligt 

om De kunde formane de Afbyggere paa Teglgaards Hede som ere solgt uden behørigt Hartkorn til 

at møde i Retten for at paahøre Mænd udmeldt til Taxationen hvortil de egentlig skulle været lovlig 

kaldet – dog denne Formalitet iagttages sjelden og det skulle vel neppe kunne tænkes mueligt at 

disse 2
de

 Selveiere skulle gjøre Ophævelser imod Forretningens Lovlighed om de ikke bliver lovlig 

varslede til at paahøre Mændene udmeldte. – Formedelst andre paategnede Forretninger som skal 

udføres i Sammenhæng kan jeg ikke vel udsætte denne længere og ønsker derfor at Deres Velædel-

hed ville være af den Godhed at lade en Vogn til min Befordring møde paa Aalborg Færgebro paa 

førstkommende Søndag Formiddag Kl. 10, samt at de Mænd som blive udmeldte til Taxationen 

maatte blive beordrede til at Møde paa Buderupholm paa Mandag Morgen Kl. 8 samt en Befordring 

fra Skjørping og 2 Mand med Spader til assistance. – Skulde det være Hr. Forvalteren beleiligt at 

blive paa Buderupholm til jeg kunne komme dertil om Søndag Eftermiddag da saa jeg det ret 

gjerne. – De gl. Documenter Buderupholm Gods angaaende, som vi havde paa Willestrup ved 

undersøgelsen sidst ønskede jeg ogsaa tilstæde. 

Vadumtorp den 7
de

 April 1835, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wegener. 

 

 

Nr. 446 
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Deres Velædelheds gode Løvte om at ville i løbet af sidstafvigte Januari Maaned have udbetalt mig 

de i afdøde Proprietair Møllers Boe mig tilgodekommende 92 rb. Sedler har jeg med megen Læng-

sel men hidindtil forgjæves ventet at see opfyldt under 15 Febr. sidst gav jeg mig den Frihed, be-

dende at erindre Dem om Deres gode Løvtes Opfyldelse og De ville godhedsfuld undskylde 

omstændighederne tvinger mig til atter paatrængende at bede dem, med det allerførste enten efter 

Deres gode Løvte at sende mig Beløbet eller i andet Fald at sende mig Beviset tilbage at jeg kan 

levere det til Skifteretten. – Jeg beder min Paatrængenhed undskyldt da virkelig Trang til at faa 

Beløbet ind afnøder mig den. 

Vadumtorp den 10
de

 April 1835. Med megen Agtelse. Deres Velædelheds Ærbødigste forbindende 

P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Rørbye. 

 

 

Nr. 447 

 

Gode Hr. Rosborg 

Undskyld at jeg er saa frie at uleilige Dem med indlagte Brev til Procurator Rørbye som jeg beder 

De ville være af den Godhed selv at levere ham naar De kommer til Frederikshavn. – De veed at jeg 

i December Maaned sidst reist til Frederikshavn for at tale med Procurator Rørbye om 92 rbd. som 

jeg har tilgode i Møllers Boe og som efter Møllers mig givne skriftlige Beviis skulle have været 

betalt senest til den 20
de

 Februar 1834 – Beviset leverede jeg til Procurator Rørbye i Deres Overvæ-

relse for at han skulle tale med Skifteforvalteren derom, da han just reiste til Sæbye, og da jeg om 

aftenen derpaa talte med ham hos Byefogden lovede han mig med fuldkommen Bestemthed at ville 

udbetale mig min Fordrings Beløb i løbet af Januari Maaned. – men Januari Maaned gik hen i 

Februari og Marts gik med og jeg har endnu ikke seet eller hørt et Ord fra Procurator Rørbye siden, 

uagt jeg under 15
de

 Februari i en venskabelig bedende Tone bragt ham hans Løvte i Erindring. – Det 

samme har jeg gjort i det heri indlagte Brev, og beder derhos at Deres Velædelhed ville være af den 

Godhed at udforske om det er hans Alvor at han vil udbetale mig min Fordrings Beløb og hvorfor 

dette da vedbliver at staae hen. – Jeg trænger haardt til at faae Beløbet ind og skulle det blot være 

hans Agt at opholde mig med tomme Løvter, da beder jeg De ville være af den Godhed at see om 

De kunde formaae ham til ufortøvet at sende mig Beviiset tilbage, at jeg kan sende det til Skifte-

retten. – Hvad Svar De end faaer, saa beder jeg at De i ethvert Tilfælde vilde være af den Godhed 

derom at meddele mig Underretning. 

Vadumtorp den 10
de

 April 1835. Med sand Agtelse og Hengivenhed ærbødigst og forbindtligst P.L. 

Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Rørbye. 

 

 

Nr. 448 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Hoslagte Ansøgning fra Søren Nielsen i Østerhassing beder jeg mig underdanigst  at Deres Høivel-

baarenhed høigunstigst ville anbefale til det Høikongelige Rentekammer, samt at der derefter 

maatte vorde mig tilsendt. da jeg har lovet Supplicanten at indsende den for min Regning. 

Vadumtorp den 30
te
 April 1835, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Castenskjold Ridder af Dannebrog. 
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Nr. 449 

 

Efter Rentekammer Pas af 14
de

 Februar dette Aar ville Sognefogden for Vadum Sogn tilsige 2
de

 

Vogne med Agestol, Pudehynder samt Reebe og Pakfoder at møde her paa Gaarden paa Førstkom-

mende Fredag Morgen Kl. 6 præcis for at befordre mig og min Assistent, samt Instrumenter, 

Kuffert og Reisetøi herfra til Aabybro. 

Vadumtorp den 13
de

 Mai 1835, P.L. Birk, Landinspecteur. 

 

Ligelydende til Sognefogden for Aabye Sogn om Befordring at møde ved Aabyebroe samme Dags 

Formiddag kl. 7½ præcis for at befordre til Svenstrup. 

Ligelydende til Svenstrup Sognefoged om Vogn at møde Kl. 11 at befordre til Aagaard. 

Ligelydende til Sognefogden i Kollerup om Befordring at møde paa Aagaard samme Dags 

Eftermiddag Kl. 4 for at befordre mig til Kokkedal og min Assistent til Kliim. 

 

Da min Assistent paa mine Vegne kommer til Kliim Sogn paa førstkommende Fredag Eftermiddag 

eller Aften for næste Dag at paabegynde det befalede Matriculerings Arbeide, saa ville Sognefog-

den sørge for at et passende Logie kunde blive ham anviist ved hans Ankomst til Sognet ligesom og 

at den til Arbeidet Fremme fornødne Assistance paa hans nærmere Anfordring prompte møde til 

rette Tid og Sted. – I den Anledning ville Sognefogden ufortøvet tilsige Sognets samtlige Beboere 

at de ufortøvet opkaster og tydeligen udmærker Skjellene imellem Lodderne baa(d)e i Ager, Eng, 

Kjær, Hede og Klitter ved gravede Huller i alle Hjørner og Bugter og i de lige Linier i det Mindste 

paa hver 3
die

 Favn eller saa tæt at man paa ethvert Sted kan see Skjellene til begge Sider. 

Vadumtorp den 13
de

 Mai 1835, P.L. Birk, Landinspecteur. 

 

Til Sognefogden for Kliim Sogn. 

 

 

Nr. 450 

 

Den belovede Landmaaler Kjæde følger hermed og jeg vil ønske at Deres Velbaarenhed maae slide 

den med Held. Ogsaa tror jeg skal igien have fat paa Matriculssagerne, blant andet i Klitten, Hune, 

Asdal og Horne Sogne, hvor ogsaa jeg kan have Leilighed til at bruge min Kjæde og røre mine 

Been. 

Vadumtorp den 12
te
 Mai 1835, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Justitsraad Juel. 

 

 

Nr. 451 

 

Gode Hr. Jensen 

Tilgiv at jeg er saa fri at uleilige Dem med hoslagte 3
de

 Udstykningsforretninger, bedende at De 

ville være af den Godhed at besørge mig dem indleveret paa Amtscontoret og derfra med høigunstig 

Anbefaling, det snarest mueligt indleveret paa Postcontoret til Indsendelse for min Regning. – De 

2
de

 Taxationsforretninger som mangler, beder jeg De er saa god at vedlægge og at føre mig dem til 

Regning. – Tør jeg ikke endnu bede Dem være uleiliget med at faae mig at vide med Overbringeren 

heraf, hvad den Reebslager hedder som har kjøbt Jord af den gamle Høgsted, da jeg forglemte at 

tegne hans Navn da jeg sidst var i Hjørring og foretog Udstykning af bemeldte Parcel. 

Undskyld at De foraarsager saa megen Uleilighed af. Vadumtorp den 14
de

 Mai 1835, Deres med 

sand Agtelse og forbundne P.L. Birk. 

 

S:T: hr. Fuldmægtig Jensen. 
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(De sendte Udstykninger er Yde Jensens, Lars Knudsens og Vads.) 

 

 

Nr. 452 

 

Poul Brønds, Niels Christensens begge i Horne og Christen Andersens i Putheden bleve sendte til 

sin Eier ved samme Bud som bragte de 3
de

 til Jensen. 

 

 

Nr. 453 

 

Under 14
de

 Februar dette Aar fik jeg, aldeles uventet Ordre af det Kongelige Rentekammer, ufortø-

vet at udføre en stor Mængde Forretninger for det Offentlige, som ikke taaler mindste Ophold, og 

da det frem for alt er en Pligt at fremme den Kongelig Tjeneste og jeg ikke for Øieblikket kan see til 

Enden af de mig paalagte Forretninger saa kan jeg ikke endnu bestemme hvor hastig jeg kan kom-

me til at fremme Udskiftningen af Maarup Sogns Klitter, men jeg gjentager her mit forhen givne 

Løvte, at saa hastig som de mig overdragne Kongelig Forretninger kan tillade mig saamegen frie 

Raadighed over min Tid, da skal jeg ufortøvet fremme og fuldføre Maarup Sogns Klitters 

Udskiftning; men jeg kan med Vished forudsee at dette ikke vil kunde skee i de første 2 Maaneder 

fra Dato. 

p.t. Aagaard i Vesterhanherred den 17
de

 Mai 1835, P.L. Birk. 

 

Til de respective Lodseiere i Maarup Sogn. 

 

 

Nr. 454 

 

Den af Deres Velædelhed hos mig bestilte Kornrensemaskine bliver i Morgen indleveret til 

Kjøbmand Raffel ved Vesteraae i Aalborg, hvorfra den bedes behageligen afhentet det snarest 

mueligt – Til Maskinen følger 4 Skumsold af Jerntraae, et Mæssingtraaes Klintesold og et do. 

Rapssold. Prisen er efter Aftale 39 rb. Sedler som jeg beder behageligen udbetalt til fornævnte 

Kjøbmand Raffel hvis Qvittering derfor validerer. 

p.t. Kokkedal den 24
de

 Mai 1835, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forpagter Nyeholm paa Bjørnsholm. 

 

 

Nr. 455 

 

Gode Hr. Raffel 

Jeg har ladet gjøre en Kornrensemaskine til Forpagter Nyeholm paa Bjørnsholm, og jeg har været 

saa frie at give min Søn Ordre til at sende den ud til Dem i Morgen bedende at de ville vise mig den 

Tjeneste at modtage den i Forvaring indtil Forpagter Nyholm lader den afhente, hvorom jeg under 

Dags Dato har tilskrevet ham. – Den skal koste 39 rbd. Sedler, som jeg har anmodet ham om at 

betale til Dem, og naar saadant skeer, beder jeg De ville være af den Godhed at modtage samme til 

Afdrag paa Vort Mellemværende. 

p.t. Kokkedal den 25
de

 Mai 1835, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kjøbmand Raffel. 
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Nr. 456 

 

 Deres Velædelhed ville undskylde at min Fraværelse har foraarsaget at jeg først nu besvarer Deres 

ærede Skrivelse af 15
de

 Marts dette Aar som de har gjentaget i Ærede (Skrivelse) af 10
de

 denne 

Maaned. – Hvad Hovmaalene i Hammelmose Enge angaaer da har jeg hele Vinteren igjennem 

forgjæves ventet paa saa meget Frost at Engene med Sikkerhed kunde bære – og nu er jeg næsten 

overlæsset med Arbeide, men desuagtet skal jeg dog bestræbe mig for at faae Afsætningen istand 

inden Engene skal slaaes, hvilket de formentlig ikke bliver førend efter St. Hansdag. – Hvad 

derimod det Spørgsmaal angaaer om Store Neisum Gaardes Jorder kan udskiftes uden at Skoven 

tillige skal udskiftes saaledes at der skulle skee Fredskovs udlæg derom kan jeg ikke give noget 

bestemt Svar forinden jeg seer Eiendommen; - Da Høivelbaarne Hr. Kammerjunker v. Skeel i 

sidstafvigte Efteraar anmodede mig om at foretage denne Udskiftning var der aldeles ikke Tale om, 

at det skulle være betinget af, om Skovens Udskiftning kunde undgaaes,, og det forekommer mig 

ogsaa at denne Betingelse paa en Maade er overflødig, Thi hvad Skoven selv angaaer da er Udskift-

ningen af denne jo bogstavelig befalet ved Forordningen af 27
de

 Sept. 1805, og om Fredskovs 

Indhegning kand undgaaes vil jo allene komme an paa, hvorvidt Skoven er af saadan Beskaffenhed 

at den kan henføres til det Slags som Forordningen omtaler under Benævnelses ”smaa adspredte 

Skovstykker der ikke kan ansees for værd at frede”, og dette kan som sagt kun erfares naar man 

kommer paa Stedet. – Jeg har lovet at foretage bemeldte Udskiftning og dertil er jeg endnu 

beredvillig saasnart som jeg faaer en Deel mig fortiden paalagte offentligt Arbeide fra Haanden. 

p.t. Kokkedal den 25
de

 Mai 1835, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Mørup. 

 

 

Nr. 457 

 

Høistærede 

Copie Kortet over Koldbroe Skov følger herved tilbage – jeg veed ikke hvorfor det ikke forblev ved 

Kammeret da det engang var indsendt. – Fortsættelsen af Udskiftningen over de fælleds Hedejorder 

skal ufortøvet blive udført saa hastig som jeg paa nogen Maae kan see mig istand dertil; men en 

Mængde offentlige befalede Forretninger har aldeles bunden mine Hænder for Øieblikket. 

p.t. Kokkedal den 25
de

 Mai 1835. Med sand Agtelse Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Würtz. 

 

 

Nr. 458 

 

Underdanigst Pro Memoria 

For at sættes istand til at opfylde mig nogle paalagte Forpligtelser i forestaaende Juni Termin, hvis 

Misligholdelse fra min Side kan blive mig en Velfærds Sag, ansøger jeg herved underdanigst om, at 

det Høikongelige Rentekammer høigunstigst ville forunde mig 200 rbd. som Forskud eller Afdrag 

paa mit Tilgodekommende for underhændehavende Arbeide ved Matriculeringen. Anviist 

Udbetaling af Aalborg Amtstue. 

Aagaard den 28
de

 Mai 1835, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 
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Nr. 459 

 

Velbaarne Her. Justitsraad. 

Iblandt de mig tilstillede Matriculs Korter findes ogsaa Beistrup Sogn, men da Udskiftningen som 

findes afsat paa Kortet er saavidt jeg mindes bleven udført i Aarene 1815 eller 16 og altsaa førend 

de sidst Matriculs Undersøgelser blev foretagen paa Marken, saa formoder jeg at den maae være 

paaført Kortet efter Marken, imidlertid findes der ikke nogen Attest derom paa Kortet og jeg veed 

derfor ikke med Vished om den hele Udskiftning imod min Formodning skal undersøges, eller i 

hvilken anden Hensigt Kortet er mig tilstillet hvorom jeg derfor er saa frie her at forespørge at 

Bejstrup Sogns Udskiftning paa flere Steder urigtig afsat efter Udskiftningskortet veed jeg af 

Erfaring, ligesom og at den har modtaget adskillige Rettelser og forestaaer flere; men jeg veed 

ogsaa at dette er ikke gjenstand for Matriculeringsarbeidet, hvor et hvert Skjel skal antages for rigtig 

saaledes som de rette Vedkommende i det Øieblik Udmaalingen foregaaer eenstemmig. paavise det 

– men naar der nu foretages noget som helst Matriculeringsarbeide i et Sogn efter den Tid og maa 

komme til Kundskab om at saadanne Skjelberigtigelser er foregaaet siden Korteprøven, skal de da 

ikke ogsaa berigtiges paa Matriculs Korterne? En Mangel kan jeg nok see ved Bejstrup Kort; den 

nemlig at Gaarden Matr. N
o
 4 og 14 endnu staaer hele paa Kortet, endskjønt de ikke mere existerer 

som saadanne; thi de bleve begge nedlagte eller udstykkede i ene Huuslodder til Bebyggelse førend 

3
die

 Dec. 1819, og Delingen burde jo derfor at have været ført paa Kortet samtidig med Udskiftnin-

gen, ifald ellers denne er, som jeg formoder udmeldt efter Marken. – Disse Parceller tvivler jeg ikke 

om at jeg jo skal udmaale. Paa det nordvestlige Hjørne af Aggersborg Sogns Kort er paa Grændsen 

imod Gjøttrup Sogn ude ved Liimfjorden skreven med Blyant ”urigtig” og en Blyantslinie, i hvis 

østre Ende staaer i Kortets Grændse medens den vestre Ende staaer 85 Alen ind paa Aggersborg 

Sogns Lodder har den Paategning ligeledes med Blyant ”Skjellinien efter Nabokortet” – jeg skal da 

formodentlig ogsaa undersøge og berigtige denne Uoverensstemmelse? Jeg har nu seet og været 

omkring paa de saakaldte Kongens Øer. – Skjønt disse Øer eller Holme ikke have nogen stor 

Værdie, og deres Tilværelse er temmelig usikker, saa tør jeg dog ikke forsvare at forbigaae dem; 

saameget mindre som Aggersborg Sogns Beboere selv have tillagt dem en ikke aldeles ubetydelig 

Værdie i det de have leiet dem af Amtet paa 10 Aar imod at svare 10 rd. af dem aarlig. – Jeg finder 

det ellers heel urigtig at det Offentlige vil have tilegnet sig et Slags Eiendomsret til disse Holme 

/:De fortjene neppe Navn af Øer da man ofte kan gaae aldeles tørt over alt ud til og imellem dem og 

til alle Tider ride eller kjøre der overalt:/ da det dog er højst sandsynligt at Beboerne have Ret i det 

de paastaaer at de fra arrilds Tid have benyttet Græsningen og at disse Holme blot bliver 

forbigaaede ved Udskiftningen fordi Lodseierne ansaa dem for at være for ubetydelige til at gjøre 

Bekostning paa, samt at det dengang blev vedtaget at disse Holme skulle tilhøre enhver især, 

eftersom de faldt lige udfor de dem tildelte Lodder. 

Gode Hr. Justitsraad! Jeg er i en stor Knibe for Penge til den forestaaende Termin – jeg har i Dag 

indgivet en Ansøgning til Rentekammeret om et Forskud af 200 rbd. og jeg beder indstændig at 

Deres Velbaarenhed ville vise mig den bevaagenhed at min Ansøgning maatte blive bevilget og at 

det kunde skee det snareste mueligst. 

Aagaard den 28
de

 Mai 1835. Med sand Høiagtelse. Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og Velbaarne Hr. Justitsraad Winther. Chef for det Kongelige Matriculeringscontor i 

Kjøbenhavn 

 

 

Nr. 460 

 

Gode Hr. Rosborg 

De ville herved modtage min skyldigste og forbindtligste Taksigelse for Deres for mig havde 

Uleilighed - med sand Fornøielse er jeg til Gjentjeneste naar som helst Leilighed dertil gives. 
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Vadumtorp den 9
de

 Juni 1835. Med sand Agtelse og Hengivenhed ærbødigst og forbindtligst P.L. 

Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Rosborg. 

 

 

Nr. 461 

 

Høivelbaarne Hr. Conferentsraad. 

For min Dristighed med disse Linier beder jeg underdanigst om Tilgivelse! Jeg har en Broder som i 

mange Aar har beskjæftiget sig med at gjøre Fortepianoer, men som formedelst tilfældige 

Omstændigheder blev forhindret fra at profitere af den Indbydelse til et Lotterie for indenlandske 

Konstflids Producter som fandt Sted i forige Aar, og da han nu har et Fortepiano henstaaende saa 

ønskede han særdeles gjerne at vide om der bliver noget saadant Lotterie for indeværende Aar, 

hvori han kunde faae det bortspillet – Han er allene ved egen Fliid og Øvelse kommen efter at gjøre 

saadanne Instrumenter, og han har aldeles ikke lært noget som helst Slags Haandværk som derved 

har kunnet være ham til Nytte. – Hr. Justitsraad og Kongelig Godsinspecteur Bindesbøll som har 

været her og seet at af min Broders Instrumenter har tilskyndet mig at uleilige Deres 

Høivelbaarenhed med ovenanførte Spørgsmaal. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 10
de

 Juni 1835, underdanigst P.L. Birk, Landinspecteur. 

 

 

Nr. 462 

 

Gode Hr. Forvalter.  

De var af den Godhed ved sidste ærede Samtale at forstrække mig med 100 rbd. som Forskud paa 

mine under hændehavende Forretninger ved Buderupholm Gods ligesom De og godhedsfuld gav 

mig Haab om at De vill udbetale mig Resten af min Regning i Terminen naar jeg derom erindrede 

Dem forinden – Endskjønt der uafbrudt har været arbeidet paa disse Forretninger i den hele Tid 

siden jeg reiste fra Buderupholm saa er det dog ikke mueligt at jeg kan faae dem gandske færdig før 

noget efter Terminsdagen og da jeg er i stor Forlegenhed for Penge til at klare for mig med i Termi-

nen saa beder jeg indstændig at Deres Velædelhed ville vise mig den Tjeneste som videre Forskud 

paa disse Forretninger at forstrække mig endnu med 130 rbd. samt godhedsfuld at underrettet mig 

om hvilken Dag jeg i den Anledning kunne treffe Dem i Aalborg. – Min Regnings Beløb i det Hele 

vil blive noget over 250 rbd. Sølv. 

Vadumtorp den 12
te
 Juni 1835. Med sand Agtelse, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wegener. 

 

 

Nr. 463 

 

Underdanigst Pro Memoria 
Det Vandløb igjennem Vadum Sogn samt over Lindholm Byes Kjær /: Gammel Aae Kaldet :/ som 

ved Deres Høivelbaarenheds Høigunstigste Foranstaltning fik en Hovedoprensning i Aarene 1829, 

30 og 31, og hvoraf den umiddelbare Følge har været at flere Tønder Land som forhen stode under 

Vand hele Sommeren have i de sidste Aar baaren ypperlige Kornafgrøder og at en Kjærstrækning af 

flere Hundrede Tønder Land er bleven beqvem til Opdyrkning, trænger nu atter til at oprenses – jeg 

beder derfor underdanigst paa mine Naboers og egne Vegne at Deres Høivelbaarenhed høigunstigst 

ville foranstalte at Vedkommende tillægges den fornødne om at oprense Vandløb det allersnareste 

mueligt – Jeg har tilladt mig her at lade følge en Afskrift af den Ordre hvorefter Oprensningen 
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forhen blev udført, da samme indeholder alle de speciele Bestemmelser for Arbeidets hensigtsmæs-

sig Udførelse, hvilket formentlig alle sammen bør beholdes om Hensigten fuldkommen skal opnaa-

es. – Jeg er villig til, nu som da, at have Tilsyn med at Oprensningen bliver hensigtsmæssig udført, 

om Deres Høivelbaarenhed synes om det, og vil foranstalte at jeg dertil erholder den fornødne 

Myndighed – særdeles om mit Opsyn kunne vorde udstrakt til en længere Fremtid, da det skadelige 

Vands tilbørlige Afledning er en saa vigtig Sag for Vadum Sogn, at mange Hundrede Tønder Land 

derved kunde gjøres beqvemmere til Agerland, og det er i Særdeleshed oplagt at Hovedvandløbet 

”Gammel Aae” aarlig eftersees. Jeg mener det ville være hensigtsmæssigt at fortsætte for Fremtiden 

som Regel at den fornødne aarlige Oprensning af Gammelaae skulle være udført inden 24
de

 Juni og 

at det uden videre Paamindelse skulle være tilladt efter den Tid at istandsætte Manglerne ved leiede 

Folk for de Forsømmeliges Regning. – For indeværende Aar tror jeg derimod at det ville være 

fornødent at udsætte denne Frist saaledes at der kunde være fulde 14 Dage fra den Tid Ordren blev 

dem forkyndet til den Tid Arbeidet under hiint Tvangsmiddel skulle være udført; dog var det meget 

at ønske for de allerede opdyrkede og med Korn besaaede Kjærjorder, om Oprensningen for dette 

Aar kunde blive udført inden denne Maaneds Udgang. 

Vadumtorp den 12
te
 Juni 1835, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Castenskjold Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 464 

 

Gode Her. Jensen. 

Mange Tak for Deres ærede Skrivelse af 16
de

 forige Maaned. Jeg beder Dem De endelig ikke 

fortryder paa at jeg endnu en Gang gjør Dem Uleilighed i Anledning af Høgsteds Udstykning. – 

Hartkornet paa Høgsteds Parcel var ikke bleven særskilt udmeldt i Amtstuen; jeg har derfor, isteden 

for Amtstuens Attest selv skreven en Hartkorns Attest efter Høgsteds Skjøde grundet paa Amtets 

Paategning paa samme, men uheldigviis har jeg glemt at tilføie denne Paategnings Datum og Aars-

tal uden hvilken Attesten ved min Attest som jeg beder Dem Høistærede De ville vise mig det 

Venskab godhedsfuld at afhjelpe ved at tilføie efter Gl. Høgsted Skjøde, paa den Udstykning 

Documenterne vedlagte af mig forfattede Hartkorns Attest, Aarstal og Datum under den deri anførte 

afskrift af Amtamandens Paategning paa Høgsted Skjøde og at De derefter vil (?) at levere Høgsted 

Documenterne og slige ham den videre fornøden Besked om sammes Indsendelse. – Det vil endnu 

vare noget  inden jeg kommer til Hjørring hvorfor jeg beder Dem, at: dersom det haster med 

Betalingen af de Sportler jeg skylder til Børglum Herreds Contor for Taxationsforretningen over 

Yde Jensens Gaard Fuglsang i Vreilev Sogn og Lars Knudsens Gaard i Jerslev da skal jeg sende 

Beløbet med Posten saasnart Regningen vorder mig tilstillet, i andet Fald skal jeg indfinde mig med 

Betalingen  saa hastig som jeg kommer der paa Egnen. – Undskyld at jeg gjør Dem saa megen 

Uleilighed! De har stedse at befale over Deres. 

Vadumtorp den 13
de

 Juni 1835. Med sand Agtelse hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Fuldmægtig Jensen i Børglum Herredscontor i Hjørring. 

 

 

Nr. 465 

 

Underdanigst Pro Memoria. 

Hoslagte Udstykningsforretning over Jørgen Jensens Huus i Ørsøe beder jeg underdanigst at Deres 

Høivelbaarenhed høigunstigst ville anbefale samt derefter lade den indlevere paa Posten til Afgang 

for min Regning. 

Vadumtorp den 13
de

 Juni 1835, Underdanigst P.L. Birk. 
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Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. - NB Den her afsendte Forretning er den 

over Jørgen Jensens Huus i Ørsøe. 

 

 

Nr. 466 

  

Underdanigst Pro Memoria 

I Underdanig Følge Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 13
de

 April dette Aar har jeg nu 

indhentet de fornødne Oplysninger angaaende de Mangler som Revisionen i det Kongelige 

Rentekammer troer at have funden ved in Udstykningsforretning over Gaarden Tidselbak i 

Dronninglund Sogn i hvilken Anledning jeg underdanigst tillader mig her at bemærke: 

Anders Christensen af Tidselbakken har under 10
de

 April 1809 tilkjøbt sig Gaarden Tidselbak af 

Hartkorn 2 Td. 5 Skp. 2 alb., med sammes rette Tilliggende, som efter Capitain og Landinspecteur 

Munks Udskiftnings Kort og Beregning er 

a) En Agerlod ved Gaarden med Enge Græsning og Lyng. 

b) En Tørvelod med Græsning i Bredholt. 

c) En Englod i Bolle Fjerding. 

d) En Do. ved Svinehaven i samme Fjerding. 

Senere har han tilkjøbt sig Ørsøegaard, af Hartkorn 3 Td. 2 Sk. 1 F. ½ alb. med sammes rette 

Tilliggende som efter nysnævnte Udskifters Kort og Beregning er: 

a) En Lod ved Gaarden, Ager, Eng, Græsning og Lyng. 

b) En Udlod, Ager og Lyng. 

c) Græsningslod i Bredholt. 

d) Englod i Strandfjerding. 

Flere Jorder er der ikke retteligen henhørende til det her ovenfor samt i min Udstykningsforretning 

anførte Hartkorn, og disse findes alle medtagen i min Forretning. De Lodder som Tidselbakken har 

sønden for Bredholt er Parceller af Stederne Lunden og Ringstedbrønd, hvilke Parceller er det 

Hartkorn aldeles uvedkommende som min udstykningsforretning indeholder; de ere og for 

størstedelen særskilt bortfæstede. 

Hedelodden vesten for Kibsgaards Mose bruges vel endnu under Tidselbakken, men den er i min 

Udstykningsforretning anførte Hartkorn aldeles uvedkommende – Den er ved Udskiftningen 

oprindelig udlagt som Tørvelod til Dronninglunds Mølle og kunne som saadan vel paa en Maade 

ansees at henhøre under Dronninglunds Hovedgaards Taxt; men formedelst dens ubetydelighed er 

den solgt fra Hovedgaarden uden Hartkorn. – Den er overdraget til Anders Christensen Tidselbak i 

Foreening med Hans Jensen Fransborgs 2
de

 Fæstegaarde Ringstedbrønd kaldet ved Skjøde af 11
te
 

Juni 1812 af hvilken Gaard Anders Christensen Tidselbak ved Salg har forbeholdt sig de her oven-

for omhandlede Lodder sønden for Bredholt, efter Udstyknings Bevilling oprindelig af 3
die

 Juli 

1813 fornyet under 29
de

 August 1818 samt gjentagende fornyet 16
de

 November 1822, hvor Parceller 

af Ringstedbrønd er anført for Hartkorn 3 Skp. 3 F., kjøbt af Morten Stiesen og Lars Mogensen som 

daværende Eiere af Ringstedbrønd. 

Resten af Græsningslodden sønden for Bredholt, er 2
de

 Parceller af Søren Bertelsens med det 

Kongelige Rentekammers Tilladelse af 3
die

 Juli  1813 udstykkede Gaards Jorder Lunden kaldet i 

Dronninglund Sogn, hvilke 2
de

 Parceller staaer hver for Hartkorn 1 Skp. 1 Fr. 2½ alb. Den ene af 

dem er Parcellen N
o
 2, den andens N

o
 er ikke anført i Skjødet. 

Aarsagen hvorfor Grunden i Fredskoven ikke er taxeret er denne: at Fredskoven er udlagt som 

saadan ved den almindelige Skovudskiftning for hele Dronninglund Sogn og efter den Hartkorns 

Repartitionsberegning som det Kongelige Rentekammer har approberet under 16
de

 Februar 1833 er 

denne Fredskov ansat for Skovskylds Hartkorn 3 Fr. 2 Alb.; men da den ved Høibemeldte Collegie 

Skrivelse til Amtet af 16
de

 Februar 1833 befalede Paategning paa Lodseiernes Skjøder om 

Skovskylds Hartkornet ikke endnu er foregaaet, som Følge af de senere Forhandlinger angaaende 

Skovudskiftningen, saa har jeg anseet denne Hartkorns fordeling som muelig endnu at være 

Forandring underkastet, og jeg har derfor i min Udstykningsforretning over de sammenlagte Gaarde 
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Tidselbak og Østergaard paa Grund heraf undladt at anføre det for Østergaards Fredskov beregnede 

Skovskylds Hartkorn 3 Fr. 2 alb.  Jeg anseer det for en saa bekjendt Sag at samtlige Fredskove i 

Dronninglund Sogn henhører under den ene almindelige Skovudskiftning og Skovskylds Fordeling 

for hele Sognet, at jeg troede at Benævnelsen ”Fredskoven” i min udstykningsforretning, var 

tilstrækkelig for at vise at Skoven henhørte under Skovudskiftningen, og at den følgelig ikke var 

uden Hartkorn. Da der saaledes ikke er Anledning til at gjøre nogen som helst Forandring ved de 

mig tilbagesendte Udstykningsdocumenter saa giver jeg mig den underdanige Frihed herved at 

sende samme aldeles uforandret tilbage. 

Vadumtorp den 14
de

 Juni 1835, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 467 

 

At det formedelst anden Embedsforretninger ikke har været mig mueligt førend sildig sidstafvigte 

Efteraar at fuldføre udskiftningen af Koldborn Skov afgangne Frue Justitsraadinde Hillerups Bo 

tilhørende, ligesom og at jeg formedelst de mig overdragne Matriculeringsforretninger først sildig i 

indeværende Aar kan vorde istand til at fuldføre Delingen af Græsningsgrundene udenfor 

Fredskoven det tilstaaes herved efter Forlangende. 

Vadumtorp den 14
de

 Juni 1835, P.L. Birk Landinspecteur. 
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Gode Hr. Postmester. 

Tilgiv at jeg har været saa frie at sende indlagte Udstykningsforretning til Dem, bedende at De ville 

være af den Godhed at modtage den i Forvaring indtil Peder Andersen Krog lader den afhente og 

ved sammes Modtagelse betaler til Dem 5 rbd. som De ville behage at modtage til afdrag paa vort 

Mellemværende. – Jeg venter med det første at komme til Hjørring og da skal Resten af hvad jeg 

skylder Dem blive betalt.  

Vadumtorp den 14
de

 Juni 1835. Med Agtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Postmester Hartmann. 

 

 

Nr. 469 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbyrdigheds meget ærede Skrivelse af 6te denne Maaned meldes: at 

saafremt samtlige Lodseiere I Østerhassing Bye kan blive enige om at antage en passende Maale-

stok for Eiendomsretten, og en rimelig Plan for Delingen, da kjender jeg aldeles Intet der kunne 

være til Hinder for at faae Byens Gads Udskiftet; men uden saadan Overenskomst af samtlige 

Lodseiere kan det efter min Mening ikke lade sig gjøre. – Om den Modvillige Leier paatvinges 
udskiftning, vil formeentlig komme an paa om eller hvor vidt Gaden er af saadan Størrelse eller 

Betydenhed at den kunne ansees for e fælleds Overdrev og som saadant var underkastet Bestemmel-

serne i Forordningen af 23
de

 April 1781 – men jeg veed at det Kongelige Rentekammer har ved 

andre lignende Leiligheder tilkjendegivet den Grundsætning: at hvor en Byes Overdrev en Gang er 

undergaaet en lovlig udskiftningsbehandling og Vedkommende derunder ere bleven enige om at 

lade enkelte Stykker forblive i Fælledskab da skulle saadanne Stykker for Fremtiden ikke længere 

være underkastet den Bestemmelse som indeholder Forordningen af 23
de

 April 1781 § 15 at fordi en 

eller nogle vil de øvrige skal tillade udskiftning, men at der for at faae saadanne Stykker udskiftede 
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skulle behøves samtlige deri deeltagende Lodseieres Samtykke. – Beboerne have tilstillet et Slags 

Forening som jeg er saa fri herved at fremsende, fordi de disse have overdraget det til Øvrigheden at 

bestemme Maalestokken for Eiendomsretten. – men endskjønt den  underskreven af Byens samtlige 

Beboere saavel Fæstere som Selveiere, saa mangler den dog endnu at vedtages af Proprietairerne 

forsaavidt saadanne findes. – Jeg veed at Langholt har Gods i Østerhassing, men om der er mere 

Proprietair Gods eller ei, veed jeg ikke. 

Hvad den i Foreningen omhandlede Maalestok for Eiendomsretten angaar, som de have overladt til 

Øvrigheden nærmere at bestemme, da tillader jeg mig her at gjøre følgende Bemærkninger: Paa 

Grund af at Huusmændene stedse have udøvet en lagt større Brug af Gadejorden i Forhold til deres 

Hartkorn en(d) Gaardmændene, finder jeg det meget billigt og overensstemmende med Begrebet 

om Hævd, at Huusmændene faae Udlæg efter en langt større Maalestok end i Forhold til Hartkor-

net. – Foreningen hentyder paa at enhver Huusmand skal have ¼ imod en Gaardmand; men da 

Gaardene ere af saa forskjellig Størrelse at de varierer fra 1 Td. til 7 Tdr. Hartkorn saa maae dette 

Forhold nøiere bestemmes. – Der er saavidt jeg veed omtrent 94 Tønder Hartkorn som har Deel i 

Gaden og naar dette deles i 26 Dele som angives for Gaardmændenes Antal da bliver Middelstør-

relsen for en Gaard omtrent 3 Td. 4 Skp. 3 Fr. 2 alb. men da dog en Deel af Husene have noget 

Hartkorn kan Middelstørrelsen for Gaardene neppe regnes anderledes end til 3 Td. 4 Skp. og en 

Fjerdedeel deraf som skulle være Maalestokken for een Huusmandslod blev altsaa 7 Skp. – I 

Henhold til Foreningen formener jeg saaledes: at enhver Lodtagende der har Hartkorn men som er 

mindre en(d) 7 Skp. skulle have ligesaa stor Lod i Gaden som den der netop har fulde 7 Skp. 

Hartkorn og forsaavidt som den deeltagendes hartkorn er over 7 Skp. var det formentlig rigtigst at 

lade Hartkornet ligefrem være Maalestokken. – De Huusmænd der intet Hartkorn haver, kan vel 

neppe med Billighed sættes høiere end til at faae halvt imod dem der have Hartkorn – Udskiftninger 

er jeg villig til at udføre og ved nærmere Samtale med Beboerne vil jeg vel komme overens med 

dem om Betalingen for samme. 

Vadumtorp den 18
de

 Juni 1835, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overauditeur Herredsfoged Lange. 

 

 

Nr. 470 

 

Høivelbaarne Her. Etatsraad 

Tilgiv mig den Frihed at jeg ved disse Linier allerærbødigst udbeder mig, at Deres Høivelbaarenhed 

ville vise mig den Godhed at meddele mig en Hartkorns Attest over Læssøe Stedets Hartkorn i 

Dronninglund Sogn, Ørsøe Fjerding, tilhørende Selveier Christen Albrectsen og en do over Stedet 

Store Feldens Hartkorn i samme Sogn og Fjerding, tilhørende Selveier Jens Ibsen, og da jeg har 

hastig Brug for disse Attester vover jeg endnu at tilføie det Ønske: at de maatte vorde mig tilstillede 

ved første Post. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 13
de

 Juli 1835, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brink Seidelin. 

 

 

Nr. 471 

 

NB – Concept til et Beviis for Modtagelsen af 40 Specier til Indløsning af Kortet over Øster Sundby 

– item Concept til min Skrivelse til Kammeret, hvorved jeg indsendte Gebyhret 20 rbd. rede Sølv 

for min Bestalling som Stiftslandinspecteur findes af en Feiltagelse indført i Slutningen af min 

Conceptbog for 1833 & 34. 
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Underdanigst Pro Memoria 

Da jeg ikke har nogen Commissionair i Kjøbenhavn vover jeg herved underdanigst, directe at 

fremsende Betalingen 63 rbd. 24 s. rede Sølv for det Copie Kort over Øster Sundbye Byes Jorder i 

Nørre Tranders Sogn, som det Høikongelige Rentekammer har ladet udfærdige efter min underda-

nige Ansøgning af 25
de

 Marts dette Aar – ligesom jeg og lige underdanigst lader følge Betalingen 

42 sk. Sølv for det stemplede Papier som til Ansøgningen burde have været forbrugt, og for drister 

jeg mig derhos underdanigst at bede om, at Kortet høigunstigst maatte vorde mig tilstillet ved 

Ageposten til Aalborg. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 20
de

 Juli 1835, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer - Hermed 63 rb. 66 sk. rede Sølv. 

 

 

Nr. 473 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Den ved Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 9
de

 denne Maaned mig tilbagesendte Udstyk-

ningsforretning over Yde Jensens Gaard Fuglsang kaldet i Vreilev Sogn, giver jeg mig den 

underdanige Frihed atter her at fremsende i det jeg, angaaende de Uoverensstemmelser som Det 

Høikongelige Rentekammer har fundet imellem Matriculeringskortet og mit Udstykningskort over 

Gaarden Fuglsang, lige underdanig tillader mig her at bemærke: Yde Jensen, som har eiet Gaarden 

Fuglsang i en halv Snes Aar, har selv i egen Person paaviist mig ethvert Punct i Grændsen for 

Gaardens Jorder saaledes som mit Kort fremstiller den. – Da det gamle Udstykningskort af 1815, 

som jeg tillader mig herved at lade følge til Oplysning, viiste mig at der havde været Skjeldispute, 

spurgte jeg Yde Jensen om hvorledes denne var bleven afgjort, og fik det Svar, at Disputen var 

bleven afgjort førend hans Eiertid, nemlig saaledes at det omtvistede Stykke skulde tilhøre Stedet 

Sønderrom, samt at Yde Jensen ingensinde havde havt det i sin Eiertid og gjorte aldeles ingen 

Paastand paa det, og da det gamle Kort har den Paategning ”har været omtvistet” og Veien som 

begrændser Stykket for søndre Side er marqeret med sorte Kors, saa antog jeg at denne Udmærkelse 

af Veien skulle overensstemmende med Yde Jensens Paastand, tilkjendegive Skjelgrændsen for 

Fuglsang Eiendomme. – Hvad den liden Krog angaar, som skulle mangle ved Veien til Hjabelund, 

da have begge Eiere af de sammengrændsende Jorder eenstemmig paaviist mig Skjellet saaledes 

som mit Kort udviser det, og dette stammer ogsaa temmelig vel overens med det gamle Kort, saa at 

den formentlige Feil sikkert maae være i Matriculeringskortet. – Hvad endelig den liden Tørvelod 

angaaer som skulle tilhøre Gaarden Skovbakken, da har Brugeren af sidstnævnte Gaard i Foreening 

med Yde Jensen eenstemmigen for mig erklæret, at det er allene Tørveskjært paa denne Lod der 

tilhørere Gaarden Skovbakken, hvorimod Græsningen skal tilhøre Gaarde Fuglsang, og under disse 

Omstændigheder anseer jeg den ikke for at være nogen særdeles Gjør stand for Udstykningen, saa 

meget mindre som den hele Lod er overgravet og det er tvivlsomt om der kan graves Tørv paa den 

oftere. 

Vadumtorp den 22
de

 Juli 1835, Underdanigst P.L. Birk 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 474 

 

Deres Høivelbaarenhed har under 16
de

 denne Maaned communiceret mig det Kongelige Rentekam-

mers Skrivelse af 4
de

 dennes hvori er forlangt Oplysning om hvorledes den Deel af Peder Christian 
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Henriksens Gaards Jorder i Ørsøe i Dronninglund Sogn, som findes skovbevoxen ere kommen i 

Betragtning ved udskiftningsforretningerne over Dronninglund Sogns samtlige Skov og 

Skovgrunde. 

I den Anledning tillader jeg mig her at bemærke: at i min udskiftningsberegning over Dronninglund 

Sogns Skove findes Skoven paa denne Gaards Englod i Rørengen anført for 89550 kvadrat Alen 

med den Bemærkning ”De Skovstykker som findes paa denne Lod ere ikke af den Beskaffenhed at 

de kan ansees for værd at frede, men derfor bør det dog, Ifølge Forordningen af 27
de

 Sept. 1805 & 

16 være Eierne formeent at afdrive eller omhugge dem for Foder” 

Den ubetydelige Rest af Skov som mueligt findes betegnet paa det sydøstlige Hjørne af Gaardens 

Hovedlod, er saa aldeles ubetydeligt Ellekrat at derom aldeles ikke kan være Tale. 

Den Skov som findes betegnet paa Græsningslodden i Storskoven er ved Skovudskiftningen udlagt 

til Afdrivning, da denne Lod paa anordningsmæssig Maade er udlagt til Vederlag for den 

Græsningsret som Gaarden forhen har havt i Storskoven. 

Vadumtorp den 22
de

 Juli 1835, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Brinck Seidelin. 

 

 

Nr. 475 

 

Udskrivt. 

Til Det Kongelige Amthuus i Hjørring og paa Seglsiden: Indholdet heraf er æsket af Amtet og 

angaar ikke nogen som helst mine private Interesser. 

 

 

Nr. 476 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad. 

Tilgiv at jeg atter maae gjøre Dem Uleilighed angaaende den tidligere forlangte Hartkorns Attest for 

Læssøestedet i Dronninglund Sogn, som ikke findes under dette Navn i Amtstuen – Stedet er 

beliggende i Ørsøe og den forige Eier hedde Søren Christensen Læssøe og det staar i den gamle 

Jordebog fra 1804 anført for Hartkorn 1 Td. 1 Skp. 1 Fr. 1 Alb. og daværende Brugers Navn vare 

Christen Simonsen. – Formodentlig staaer Søren Christensen endnu anført i Amtstuen. 

Deres Høivelbaarenhed ville gunstigst undskylde at jeg inden yttrere det Ønske at Attesten maatte 

vorde mig sendt med første Post. 

Vadumtorp den 22
de

 Juli 1835, Allerærbødigste P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad  Brink Seidelin. 

 

 

Nr. 477 

 

I Anledning af Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 15
de

 denne Maaned giver jeg mig herved 
den ærbødige Frihed at fremsende et Copie Kort over den Deel af Græsningsgrunden i Dronning-

lund Storskov som ved den for Aaret 1824 fuldførte speciele Deling imellem de Græsningsberet-

tigede er udlagt til Jørgen Jensens Huus, som paa den Tid tilhørte Christen Hansen. 

Iøvrigt tillader jeg mig at bemærke: at der med denne udskiftning er i alle Henseender punctlig 

gaaet frem efter alle de Regler og Formaliteter som anordningerne foreskriver. – Planen for denne 

udskiftning blev vedtaget ag samtlige Vedkommende Lodseiere ved et 

Landvæsenscommissionsmøde som i den Anledning blev holdt i Løgtved i Dronninglund Storskov 

den 9
de

 og 10
de

 August 1826, og for den derefter udførte og paa Marken afsatte speciele Deling have 
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samtlige Vedkommende Lodseiere meddelt mig deres skrivtlige Tilstaaelse om Tilfredshed, hvilket 

Beviis in Originali saavelsom afskrivt af den nysnævnte Landvæsenscommissions Act jeg lod følge 

som Bilag til min Skrivelse til Høivelbaarne Hr. Amtmand, Ridder Graah af 5
te
 Februar 1833, hvori 

jeg erklærede mig over et ved Amtets Skrivelse af 9
de

 Januar samme Aar mig tilstillet Andragende 

fra en Deel Beboere i Ørsøe og Dorff Fjerdinger angaaende de Dem affordrede Skovudskiftnings 

Omkostninger, hvilke Documenter saavidt jeg veed beror i Det Kongelige Rentekammer. Og hvad 

endelig det forlangte Copiekort angaar, da har jeg, som Opmaaler af Storskoven, efter det Høikon-

gelige Rentekammers Ordre af 22
de

 Marts 1828 indsendt et Copiekort til Høibemeldte Collegium 

under 26
de

 Mai samme Aar, i Anledning af den da for Storskovens Vedkommende tilendebragte 

Skovudskiftning. – Jeg ville den Gang have tilbageholdt Copiekortet indtil den da under hændeha-

vende speciele Deling af Græsningsgrund var bleven fuldført, for at jeg kunde have afsat Græs-

ningslodderne paa samme forinden det blev indsendt; men det var mig paalagt at indsende det 

snarest mueligt derfor turde jeg ikke længere holde det.  – I Slutningen af min underdanige 

Indberetning til det Kongelige Rentekammer dat. 17
de

 October 1831, hvormed fulgte alle de øvrige 

Skovudskiftninger vedkommende Korter, har jeg tilført den Bemærkning ”Græsningslodderne i 

Storskoven skal blive anlagte paa  det forhen indsendte Copiekort naar samme vorder mig tilstillet” 

og Da Anordningerne ikke forpligter mig til, for den samme Betaling som Opmaaler at forfatte 

mere end et Copie Kort, saa maae jeg efter Omstændighederne henholde mig til den nysnævnte 

Bemærkning, med mindre det Høikongelige Rentekammer befaler at jeg skal affatte nok et 

Copiekort, Thi i saa Fald skal jeg tilveiebringe det snarest mueligt. 

Vadumtorp den 22
de

 Juli 1835, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Bye og Herredsfoged Heiberg. 
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Efter Begjæring af Proprietair Kyllesbeck til Hals Ladegaard har jeg efter det Kongelige danske 

Videnskabernes Selskabs almindelige speciele Kobberstukne Kort over en Deel af Aalborghuus og 

Seglstrup Amter samt af Vensyssel eftermaalt afstanden mellem Aalborg og Hals, baade efter den 

lige Linie og efter den almindelige Landevei forbi Attrup, Horsens og Gandrup, og funden den lige 

Linie, fra et Midtpunct i Aalborg Bye til midt for Hals Kirke at være netop 3 1/5 Miil, og efter den 

nysnævnte rette brugelige Landevei netop 4 ½ Miil – Dette attesteres herved efter hans 

Forlangende. 

Vadumtorp den 26
de

 Juli 1835, P.L. Birk, Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 479 

 

Gode Hr. Overkrigscommissair. 

Jeg har blandt andet det Hverv at opsøge en passende Plads for en Præmiepløining i Aalborg Amt 

sønden for Liimfjorden, men da jeg i Almindelighed snart hverken kjender Eiendommene eller 

Besidderne haaber jeg De undskylder at jeg er saa frie at tye til Dem om Assistance bedende De 

godhedsfuld ville være uleiliget med at opsøge mig en saadan Plads om De ikke skulle kunde anvise 

mig en. – Lodderne bliver paa 1 Skp. Lands Størrelse som sædvanlig  - og skjønt jeg ikke kan gjøre 

mig nogen Idee om hvor stort et Antal Concurenter man som rimeligt kan vente saa mener jeg dog 

at man vel neppe kan have mindre end 5 á 6 Tønder Land til Pløining og derforuden den fornødne 

Plads for Tilskuerne. – Naar man kunne have Valg, da skulle det helst være paa et Sted hvor Sving-

plovene ere kjendte og bruges, og vel helst ikke alt for langt fra Aalborg. Jeg tænker der bliver 2
de

 

Præmiepløininger i Vensyssel. 
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Jeg haaber Deres Velbyrdighed ikke nægter mig den Velvillie at opsøge og anvise mig et saadant 

Stykke Jord til Raadighed i den nævnte Hensigt, og beder at De Godhedsfuld derom snarest mueligt 

ville meddele mig underretning. 

Vadumtorp den 27
de

 Juli 1835, Med Høiagtelse Deres Velbyrdigheds hengivne P.L. Birk. 

PS det er en nødvendig Betingelse ved et saadant Stykke Jord at det ikke er mere ujævnt end at det 

nogenlunde kan oversees fra den ene Ende og Skifterne til den anden, eller fra Midten til begge 

Ender, om Skifterne kan inddeles i 2
de

 længder som det beqvemmeste for Opsynet. 

 

S:T: Hr. Overretskommissair Christensen. 

 

 

Nr. 480 

 

Gode Hr. Kyllesbeck. 

Hoslagt har jeg den Fornøielse at fremsende den forlangte Attest angaaende Veiens længde mellem 

Aalborg og Hals. – Hvad den anden ligeledes forlangte Attest angaar, betreffende det blaa Huus’s 

Tofte da er jeg ikke istand til at meddele Attest om at denne Toft endnu skulle høre under Hals 

Ladegaard; Thi vel findes dens Areal indført i Rønnovs Beregning af 2
den

 April 1790 men der er 

siden den Tid nemlig i Aaret 1801 for Landvæsenscommissionen afhandlet det fornødne angaaende 

den Godtgjørelse som Lodseierne tilkom som have afgivet Jord til Hals Skandses Esplanade ved 

hvilken Forretning det er bleven bestemt at Hals Ladegaard skulde, for den til Skandsen afgivne 

Jord have Vederlag af en anden til Skandsen indkjøbt Toft. – Vel er det sandt at det ikke udtrykke-

lig er sagt i Landvæsenscommissionens acter at det blev Blaa Huuses Toft er indbefattet under 

Magelægget. – men efter de udtryk som findes i Acten maa jeg ansee det uden for ald Tvivl, at 

enten maae denne Toft være indbefattet under de magelagte Stykker forsaavidt som den er indlagt 

til Fæstningen eller den maae være anseet som vederlagt fra ældre Tider. – At Landmaaler Rønnov 

har indført den i sin Beregning over Ladegaards Eiendommen kan ikke i dette Tilfælde gjelde som 

nogen Hjemmel for Eiendomsretten eftersom det ikke er nogen udskiftningsberegning; den findes 

heller ikke optaget i Taxation med Hals Ladegaards Jorder, da den efter Beregningens Udvisende er 

forbigaaet ved Taxationen, eller opført for Intet. Paa samme Maade som det Blaa Huses Tofte, 

findes Hals Kirkegaard ogsaa indført i Rønnovs Beregning og det er jo dog uden for ald Tvivl at 

Hals Kirkegaard gjennem flere Aarhundrede ikke har været Eiendom til Agerbrug for Hals 

Ladegaard. – Deres Velædelhed vil saaledes behageligen erfare at der er gyldig Grund hvorfor jeg 

ikke kan meddele Dem den forlangte Attest. 

Vadumtorp den 27
de

 Juli 1835, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Kyllesbeck. 

 

 

Nr. 481 

 

Efter Rentekammer Pas af 14
de

 Februar dette Aar ville Sognefoged for Vadum Sogn tilsige 2
de

 

Vogne med Agestol, Pudehynde, Reeb og Pakfoder at møde her paa Gaarden førstkommende 

Fredag Morgen Kl. 6 for at befordre mig og min Assistent samt Instrumenter, Kuffert og Reisetøi i 

Kongelig Tjeneste herfra til Aabybroe. 

Vadumtorp den 29
de

 Juli 1835, P.L. Birk. 

 

Til Sognefoged for Vadum Sogn. 

Ligelydende til Sognefogden i Aabye om 2 Vogne i Aabybroe Kl. 8 

Et til Sognefogden i Torslev om 1 Vogn paa Kokkedal Kl. 2 

Et til Sognefogden i Svendstrup om 1 Vogn til Svendstrup Kl. 2 

Et til Kollerup om 1 Vogn i Kollerup Kl. 5 og 1 do. paa Aagaard Kl. 7 
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Et brev til Sognefogden i Kliim om Logie. 

 

 

Nr. 482 

 

Medfølgende Kort over Landeveien igjennem Øster og Vester Han Herreder er kommen mig 

tilhænde uden at være ledsaget af noget som helst Ord om dets Bestemmelse, kuns saameget ved 

jeg om det at mi Søn som modtog det paa Postcontoret bragte mig mundtlig den Efterretning at det 

var sendt fra Stiftscontoret – Om det er sendt til mig af en Feiltagelse eller i hvilken Hensigt det er 

sendt er jeg derfor herved saa fri at Forespørge. 

Vadumtorp den 30
te
 Juli 1835, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Stiftfuldmægtig Ostenfeldt. 

 

 

Nr. 483 

 

Gode Hr. Forvalter. 

Paa Grund af Deres gode Løfte i Ærede Skrivelse af 13
de

 f. M. om at forstrække mig med nogle 

flere Penge som Forskud paa de under Hænde havende Landmaalingsforretninger paa Buderup-

holms Gods, lovede jeg Kjøbmand Raffel ved Vesteraae i Aalborg at have betalt ham 100 rbd. i de 

første Dage af denne Maaned, hvilket Løfte jeg destoværre hidindtil ikke har seet mig istand til at 

opfylde; imidlertid er der indløben en anden skjønt mindre dog endnu mere paatrængende Fordring 

nemlig 35 rbd. 1 mk. 10 sk. som jeg skal betale til Kjøbmand Jørgen Tilemann i Aalborg inden den 

14
de

 i næste Maaned – Er det mueligt at Deres Velædelhed kan og vil skaffe mig denne Regning 

betalt inden den Tid, skeer der mig rigtig en sand Tjeneste. – Kunde jeg tillige faae de omtalte 100 

rbd. betalt til Kjøbmand A. Raffel ved Vesteraae da ville det ogsaa være mig saare Kjert. – Jeg 

reiser i Morgen op i Vesterhan Herred paa Matrikulerings Forretninger hvor jeg bliver i længere Tid 

/: medens min Søn Johannes arbeider paa Skjørping Forretning :/ og vil derfor ikke let være istand 

til at møde i Aalborg om Deres Velædelhed skulle komme derud og da kan og vil forstrække mig 

med de omskrevne Penge; men hvad Beviis De forlanger for Pengene skal ufortøvet blive Dem 

tilstillet, enten ved Posten eller ved Expresse, saa hastig som jeg derom vorder underrettet – 

Matriculeringsarbeidet er Skyld i at det endnu vil vare noget inden jeg kan blive fuldstændig færdig 

med den Buderupholms eller Skjørping Sogns Forretning. 

Vadumtorp den 30
te
 Juli 1835. Med sand Agtelse og Hengivenhed, Ærbødigst og forbindtligst P.L. 

Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wegener. 

 

 

Nr. 484 

 

S:T: Hr. Kjøbmand Tilemann. 
Da jeg ikke for Øieblikket har disponible Penge ved Haanden og jeg just staar i begreb med at 

tiltræde en Reise som varer i nogle Uger saa har jeg i Dag med Posten bedt Forvalter Wegener paa 

Willestrup om mueligt inden den 14
de

 August paa mine Vegne at betale til Deres Velædelhed de 35 

rbd. 1 mk. 10 sk. som De har tilgode hos mig for bekomne Vare jfr. min Contobog. 

Vadumtorp den 30
te
 Juli 1835, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 485 
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Høivelbaarne Hr. Etatsraad. 

Med Andstalt maae jeg bede undskyldt at jeg har foraarsaget saamegen Uleilighed med at forskaffe 

mig en Hartkorns Attest for Læssøe Stedet i Dronninglund Sogn; thi jeg har nu opdaget at jeg i mit 

første Brev har anført et urigtig Navn – Thi saavidt jeg veed skrev jeg Christen Albrectsen isteden 

for Christen Abrahamsen – Stedets oprindelige Hartkorn er efter Udskiftningsdocumenterne 1 Td. 1 

Skp. 1 Fr. 1 Alb. og dersom Godseieren ikke har forqvakklet det da maa det ufeilbarlig endnu findes 

saaledes i Amtstuen. – Jeg har udført Hartkornsfordelingen efter det Hartkorn som findes i udskift-

ningsdocumenterne og i den gamle Jordebog i Tillid til at det skulle være rigtig og jeg har taget mig 

den Frihed at tilstille Deres Høivelbaarenhed Udstykningsforretningerne, allerærbødigst bedende 

De gunstigst ville vise mig den Velvillie at forsyne Forretningen med den manglende Hartkorns-

attest ifald Hartkornet i min Forretning befindes rigtig samt om den i saa Fald gunstbehageligen 

maatte vorde forsynet med Amtets Anbefaling til Collegiet, til Indsendelse for Søren Langhedens 

Regning, men skulle Hartkornet i min Forretning være urigtig da beder jeg mig dem 

gunstbehageligen tilbagesendt ved Budet, til Omgiørelse. Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin. 

 

 

Nr. 486 

 

Hoslagte Udskiftningsforretninger giver jeg mig den underdanige Frihed at tilstille Deres 

Høivelbaarenhed til udbedende høigunstigst Anbefaling. 

Vadumtorp den 30
te
 Juli 1835, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 487 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 27
de

 denne Maaned har jeg den Ære at 

bemærke At Thomas Jensen Tollestrup flere Gange har været hos mig for at formaae mig til at 

undersøge Rigtigheden af den Skjelafsætning som hans hermed følgende Andragende til det 

Kongelige Rentekammer angaaer, men jeg har hver gang svaret ham at jeg under ingen Betingelse 

indlod mig paa at foretage nogen som helst Undersøgelse af den Art uden efter det Kongelige 

Rentekammers Ordre, hvorhos jeg tillige yttrede at dersom det høie Collegium muelig skulle 

beordre mig til at foretage en saadan undersøgelse, da var det min Embedspligt og det var i saa Fald 

en Selvfølge at jeg dertil maatte være villig. – Hvad Gjenstanden selv angaaer da kan jeg aldeles 

ikke have nogen Mening derom, efterdi jeg slet ikke kjender noget til de locale Omstændigheder; - 

Thi skjønt Thomas Jensen flere Gange har været hos mig saa har jeg end ikke en Gang seet Kortet, 

hvilket han foregav at Lars Nielsen ikke ville udlaane ham. 

Vadumtorp den 30 Juli 1835, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad, Amtsforvalter Brinck Seidelin. p. t. Constitueret Amtmand. 

 

 

Nr. 488 

 

Høistærede Hr. Proprietair Kabel. 

Ved Hr. Proprietair Nielsen til Aastrup har jeg faaet Haab om hos Deres Velædelhed at erholde et 

Stykke Jord til at foretage Præmiepløining paa i forestaaende Efteraar, naar de nærmere Betingelser 
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for samme opgives. Betingelserne derved er i det væsentlige følgende: 1. at det skal være Grønjord, 

nemlig Agerland. 2. at Terrainet skulle være nogenledes jævnt saaledes at man uden stor Vanske-

lighed kan see fra den ene Ende af Skifterne til den anden, hvilket især falder saameget desto lettere 

om Leiligheden tillader at inddele Skifterne i 2
de

 Længder med en Aabning i Midten, ligesom i Fjor 

ved Fuglsig. – Mindre end 5 á 6 Tønde Land vil vel neppe være tilstrækkeligt, bedre ville det være 

om et noget større Stykke kunde være til Raadighed i Fald Concurrencen mueligt kunde blive større 

end man venter sig. – dog i alt Fald kan det ogsaa paa en efter Omstændighederne at gjøre Skifterne 

lidet mindre end 1 Skp. Land. – Kuns er det en nødvendig Betingelse at de kan blive saa brede at 

der kan blive et tilstrækkeligt Antal Pløiefure hvortil formaas en Brede af en halv Snes Alen for 

ethvert Skifte at være fornødent. – Iøvrigt er det rigtigt at Terrainet er saa jævnt og eensformigt som 

det efter Omstændighederne kan faaes for at der kan være Leilighed i Arbeidet for Concurrenterne - 

Ihvorvel jeg stoler paa at det mig givne Haab kan ansees for et Løfte om, hos Deres Velædelhed at 

erholde et saadant Stykke Jord, udbeder jeg mig dog et Par Ord fra Dem derom med allerførste 

Post, addresseret til Aagaard i Vesterhan Herred. 

p.t. Kliim den 9
de

 August 1835, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 489 

 

I Anledning af det mig overdragne Matriculeringsarbeide i Kliim Sogn seer jeg mig foranlediget til 

at anmode Deres Høiærværdighed om at besvare mig følgende Spørsmaale Præste Embedet 

vedkommende. 

1) Fra hvilken Tid er den Bevilling hvorpaa Præstegaardens Nedlæggelse grunder sig, er det en 

Kongelig Bevilling, eller et Rescript eller en Cancellie Resolution. 

2) Af hvilken Datum er Præstegaardens Udstykningsbevilling. 

3) Hvorledes forholder det sig med Parcellen N
o
 1 som Beboerne angive at være bestemt til 

Enkesæde for Kaldets Enker og hvorledes benyttes denne Parcel i det Tilfælde at der ingen Enke er 

paa Kaldet, benyttes den da af Sognepræsten? 

4) Ere de øvrige Parceller alle endnu tiendefrie. 

5) Have de nogle som helst anden Privilegier, eller have de iøvrigt de samme Byrder i enhver 

Henseende som almindelig Bondeskylds Hartkorn. 

6) Yder Parcellen Bidrag til Rytterhestens holdelse? 

7) Svarer de nogen som helst Afgivter til Kaldet og hvori bestaar disse? 

Alle disse Spørgsmaales Besvarelse dreier sig egentlig om dette ene Hovedspørgsmaal: om alle 

disse Parceller endnu kan betragtes som beneficerede eller priviligerede Jorder eller om de bør 

betragtes aldeles som Bondejord? – Alle de Documenter som kunde give den fornødne Oplysning 

herom bedes gunstbehageligen udlaant til Eftersyn i et Par Dage. – I alt Fald maa jeg nødvendig 

udbede mig en nøiagtig Fortegnelse over samtlige Parcellers Hartkorn og Eiere. Endvidere spørges 

om Præste Embedet har mere Mensal eller Annexgods her i Sognet end det ene Sted i Terp, ligesom 

og om dette Sted er tiendefrie samt Stedets Hartkorn, Brugernes Navne og om han er Fæster eller 

blot Eier. – Forestaaende Spørgsmaal bedes behageligen besvaret saa hastig som det maatte være 

Deres Højærværdighed beleiligt da det til Forretningens Fremme er mig af Vigtighed at faae dem 

det allersnareste mueligt.  

Endelig tillader jeg mig endnu at spørge om der er noget særligt at bemærke Skolens Jord 

angaaende som kunne tænkes at være Gjenstand for Matriculen. 

Kliim den 11
te
 August 1835, Ærbødigst P.L. Birk 

 

Høiærværdige og Høiædle Hr. Proust Obel. 

 

 

Nr. 490 
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I Anledning af Matriculeringen for Kliim Sogn maae jeg ærbødigst bede at Fruen ville være af den 

Godhed at lade en Mand møde ved Sløiebroen i Morgen Formiddag Kl. 9 for at paavise Grændsen 

imellem Aggersborggaards Eng og Aagaards Thenlaug Eng – saa maae jeg og bede mig meddelt 

nøiagtig Efterretning om det Hartkorn som hviler paa bemeldte Aggersborggaards Eng. – Om nogle 

faae Dage tager jeg mig den Frihed, med Fruens gode Tilladelse at komme tilligemed min Assistent 

til Aggersborggaard i et par Dage medens jeg opmaaler de saakaldte Kongens Øer. 

Kliim den 11
te
 August 1835, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Frue Kierulff. 

 

 

Nr. 491 

 

Deres Velædelhed anmodes om behagelig at møde eller lade møde ved Sløcebroen i Morgen 

Formiddag Kl. 9 for at paavise den rette Grændse imellem Aagaards Thenlaug Eng og Aggers-

borggaards Eng, fornemmelig igjennem det brede Vand vesten for Sløiebroen. 

Kliim den 11
te
 August 1835, Forbindtligst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Forpagter Dickmann. 

 

 

Nr. 492 

 

Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 30
te
 forige Maaned har jeg modtaget tilligemed de 

dermed følgende 11 Stk. Bilage henhørende til det Kongelige Rentekammers Skrivelse af 25
de

 

samme Maaned, angaaende Repartitionsberegningen over Villestrup Hovedgaards Hartkorn m.v. 

men Kammerets Skrivelse fulgte ikke med, og af de hidsendte Documenter kan jeg ikke see hvad 

det er Collegiet forlanger, om der skal gives nye Oplysninger eller om der er mueligen Resolution 

om at Repartitionsberegningen skal omgøres. – Documenterne vare formodentlig af en Feiltagelse 

addresserede til Vadumtorp pr. Randers i stedet for pr. Aalborg, og jeg har derfor maattet betale 

Portoen fra Randers til Aalborg med 2 rbd. 20 sk. – Denne Udgivt kan jeg formodentlig vel give 

Regning paa til Villestrup Jordebogskasse. 

Formedelst Matriculeringsarbeidet, som der drives paa af Collegiet er jeg meget langt tilbage med 

Undersøgelsen ved Aagaard Gods. 

Aagaard den 19
de

 August 1835, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad og Kongelig Godsinspecteur Bindesbølle 

Godsadministrationssag 

 

 

Nr. 493 

 

Endelig har jeg i Gaar modtaget den Efterretning fra Overkrigskommissair Christensen paa 
Clarupgaard at det fornødne Jordsmon til en Præmiepløining kan erholdes paa Sohngaardsholms 

Mark ved Aalborg, ligesom jeg og tidligere har modtaget et lignende Løvte fra Proprietair Kabel pa 

Hæstrupgaard pr. Hjørring om ligeledes paa denne Gaards Mark at erholde Jord til Præmiepløining. 

– Dersom Deres Velbyrdighed mueligen har erholdt samme Løvte fra Birkelse saa er det vel og 

nødvendigt at der iiles med at bestemme Tiden og at bekjendtgjøre det i Aviserne, men da der 

mueligt endnu skal corresponderes med Justitsraad Bindesbølle om Tiden saa har jeg ikke villet i 

mindste Maade dvæle med at meddele denne Efterretning for at der kunne skrives med første Post 

til Justitsraaden om Tidens endelige Bestemmelse. – Mig er det gandske ligegyldigt til hvilken Tid 
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Pløiningerne skal foregaa; men da min Tid i det hele er strængt besat med Forretninger saa ønsker 

jeg Tiden til Pløiningen afpasset saaledes at jeg kan være paa et hvert af Stederne Dagen forud for 

at inddele Skifterne og at Pløiningerne iøvrigt falde saa nær paa hinanden at der ikke lades længere 

Tid imellem dem end der er fornøden til Rejsen. – Da Tiden til Bekjendtgjørelsen maaske vil blive 

noget Lang saa kunde det vel bestemmes at Concurrenterne maatte melde dem indtil 6 á 8 Dage nær 

Pløietiden isteden for at det ifjor var bestemt, saavidt jeg mindes, at de skulde melde dem inden den 

15
de

 September som var omtrent 14 Dage forud den første Præmiepløining – Formodentlig vil 

Tiden vel blive omtrent den samme som ifjor – dog dette vil jo vel alene komme an paa Justitsraad 

Bindesbølles Leilighed og nærmere Bestemmelse. 

Jeg venter om en 2 á 3 Dage at komme til Kokkedal, men jeg har ikke tordet opholde dette derefter. 

Kortet om Gaarden Sigaardsholm i Beistrup Sogn som jeg udstykkede i Slutningen af Major 

Wodskous Regjeringstid, er formodentlig endnu paa Kokkedal og beder jeg i saa Fald meget om at 

faae det sendt hertil om mueligt i Morgen Dog; Skulle det mueligen ikke være paa Kokkedal da 

maae vel Forvalter Wulff have det endnu, og i saa Fald beder jeg De godhedsfuld ville affordre ham 

det saa hastig som mueligt. Ærbødigst og Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter v Støcken. 

 

 

Nr. 494 

 

Underdanigst Promemoria 

I underdanigst Følge det Høikongelige Rentekammers Ordre af 8
de

 denne Maaned indberettes 

herved: at af de mig overdragne Matriculeringsforretninger er jeg færdig med Kliim Sogn paa noget 

over 7000 Tønder Land hvor jeg foruden ar overføre Udskiftningen paa Korterne, har berigtiget de 

udvendige Grændser med Thorup, Kollerup og Gjøttrup Sogne, samt opmaalt, taxeret og anlagt paa 

Kortet, en Deel Holme og Tilvæxter i Liimfjorden af Indhold omtrent 34 Tdl., bestaaende af over 

30 større oh mindre Holme og Tilvæxter, som manglede paa Kortet og som for største delen have 

været medtagen under Udskiftningen, men som dog betydelig have udvidet sig siden den Tid. - 

Fremdeles har jeg i Aggersborg Sogn opmaalt, taxeret og i rigtig Beliggenhed anlagt paa Kortet 

over bemeldte Sogn en Mængde derpaa manglende større og mindre Holme, over 100 i Tallet, 

hvoriblandt findes de Holme som man i sin Tid har tillagt Navnet Kongens Øer. – Disse Holme 

udgjør tilsammen et Areal af omtrent 209 Tønder Land og er beliggende adspredt paa en Udstræk-

ning af Liimfjordens flade Sandgrunde af næsten 1½ Miils Længde og herved 2000 Alens brede, 

hvilken Opmaaling betydelig har sinket de øvrige Forretninger. – Med de øvrige Forretninger i 

Østerhan Herred, venter jeg at blive færdig i den første Halvdeel af September Maaned og da at faae 

begyndt paa Hune Sogn som tilligemed de øvrige Forretninger i Vensyssel endnu staaer tilbage. 

Foruden de mig overdragne Matriculeringsforretninger har jeg bestræbt mig for ogsaa at fremme de 

ved det høie Collegies Skrivelse af 14
de

 Februar og 7
de

 Marts dette Aar mig ligeledes overdragne 

Forretninger ved Buderupholms og Aagaards Godser hvilket hat bevirket at de førstnævnte 

Forretninger hidtil er gaaet langsommere fra Haanden end jeg havde ønsket; imidlertid tvivler jeg 

dog ikke om at jeg jo nok skal kunne tilendebringe dem alle i dette Aar, skjønt det vil trække noget 

sildig ud paa Efteraaret. 

Aagaard den 31
de

 August 1835, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 495 

 

Deres Høiærværdighed ville gunstbehageligen underrette mig om hvad enten det Hartkorn 2 Skp. 2 

Fkr. som hviler paa det gamle Degnejord i Kliim er frit eller ufrit, hvilken Oplysning Kirkesanger 
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og Skolelærer Beck ikke har været istand til at meddele mig. – Det mig tilstillede allerhøieste 

Rescript skal blive remitteret om nogle Dage. 

p.t. Aggersborggaard den 2
den

 Sept. 1835, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiærværdige og Høilærde Hr. Proust Obel i Thorup. 

 

 

Nr. 496 

 

Sognefogden for Thorup Sogn ville uopholdeligen tilsige efterskrevne Beboere af Thorup Sogn som 

have Lodder i Kliim Sogns Klit at møde paa Aagaard i Morgen Eftermiddag Kl. 6, for i Anledning 

af Matriculeringen at give Oplysning om de dem tilhørende Jordlodder. Disse Beboere vare da 

Udskiftningen af Kliim Sogn foretoges: Jens Obel, Mette Kirstine og Mads Hjortdal alle ved Tho-

rupstrand. – Den sidstnævnte har vel solgt sin Parcel til Espen Henriksen og til Jens Christian 

Frandsen, men han skal alligevel møde, for at give Oplysning om den Lod han har faaet udlagt som 

Koedrift til sit Huus ved Thorupstrand. – De skal medbringe deres Skjøder og 

Skatteqvitteringsbøger. 

p.t. Aggersborggaard den 2 September 1835, (P.L. Birk) 

 

Til Sognefogden for Thorup Sogn. 

 

 

Nr. 497 

 

Sognefogden for Kollerup Sogn ville tilsige Bertel Mand i Kringelborg og Jens Sørensen i Borup at 

møde paa Aagaard i Morgen Eftermiddag Kl. 5 for at give Oplysning om Hartkornet og Eiendoms-

retten til de Parceller de have i Kliim Sogn. – De skal medbringe deres Skjøde og 

Skatteqvitteringsbøger. 

p.t. Aggersborggaard den 3
die

 September 1835, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

Til Sognefogden for Kollerup Sogn. 

 

 

Nr. 498 

 

Sognefogden for Skræm Sogn ville tilsige Sognets samtlige Beboere ufortøvet at opkaste alle Skjel-

ler imellem deres Lodder i Ager, Enge, Hede og Kjær ved gravede Huller og smaae Jordforhøi-

ninger i alle Hjørner og Bugter saavelsom og paa de Agerlinier saaledes at de alle vegne kan findes 

med Tydelighed hvor som helst man maaler over Linierne. – Saa ville Sognefogden ogsaa tilsige 

Sognets samtlige Beboere at møde hos Sognefogden i Skræm paa første Løverdag Morgen Kl. 8 og 

medbringe deres Skjøder og Skatteqvitteringsbøger for at legitimere sig som rette Eiere og Fæsterne 

ligeledes deres Fæstebreve og Qvitteringsbøger – Endelig ville Sognefogden tilsige en Vogn at 

møde paa Aagaard Løverdag Morgen Kl. 7 for at befordre mig til Skræm. 
Endelig ville Sognefogden tilsige Posten i Skræm som Eier af en Englod i Kliim Sogn at møde paa 

Aagaard i Morgen Eftermiddag Kl. 5 og at medbringe sit Skjøde og Skatteqvitteringsbog for 

fornævnte Englod. 

p.t. Aggersborggaard den 3
die

 September 1835, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

Til Sognefogden i Skræm. 
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Nr. 499 

 

Da Matriculeringsarbeidet om faae dage vorder paabegyndt i Hune Sogn, saa ville Sognefogden 

ufortøvet tilsige Sognets samtlige Beboere at de uden Ophold opgraver alle Lod Skjellene overalt i 

Sognet med tydelig Huller og Jordforhøininger i alle Hjørner og Bugter og i de lige Linier omtrent 

paa hvert 30 Favne. – Saa ville Sognefogden ogsaa sørge for at et Passende Logie paa et beqvemt 

Sted i Sognet kunde ved min Ankomst til Sognet blive mig anviist. 

Dersom Sognefogden er i Besiddelse af Sognets Korter da ville han sende mig dem med Overbrin-

geren heraf. – Budet har Ordre til at gaae til Vestrupgaard om Hune Sogns Kort skulle være der; 

men skulle de imod Formodning hverken være hos Sognefogden eller paa Vestrupgaard, da maae 

Sognefogden ufortøvet besørge dem hentet for Sognets Regning hvor som helst de befindes og 

saare sende mig dem, samt meddele mig Underretning med Overbringeren heraf at saadant ufor-

tøvet vorder besørget. 

Vadumtorp den 7
de

 Sept. 1835, P.L. Birk. Stiftslandinspecteur. 

 

Til Sognefogden for Hune Sogn. 

 

 

Nr. 500 

 

Til Brug ved Matriculeringen i Hune Sogn maae jeg ærbødigst udbede mig Hune Sogns Korter 

udleveret ved Overbringeren heraf. 

Vadumtorp den 7
de

 Sept. 1835, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T. Madame Hasselbalck til Vestrupgaard. 

 

 

Nr. 501 

 

I Henhold til det af det Kongelige Landhuusholdnings Selskab mig overdragne Hverv at have 

Tilsyn med hvorledes Selveier Gaardmand Mads Nielsen udflytter fra Østerhassing, Kjær Herred, 

Aalborg Amt og Skolelærer og Kirkesanger Henriksen i Vadum Sogn, samme Herred, behandler 

deres Agerbrug, samt derom at gjøre Indberetning, giver jeg mig herved den ærbødige Frihed at 

indberettet: at jeg har i Aar ligesom de foregaaende Aar gjentagende og senest den 18
de

 Juli 

sidstleden  været hos Mads Nielsen for at besee hans Avlsbrug – Jeg fandt at Agerloddernes 

Indhegning var fuldført og at den foreskrevne Drivteplan var i alle Henseender nøiagtig fulgt – 

Brakmarken ved Behandlet. Korn Afgrøden paa Mads Nielsens Lod fandtes mærkelig bedre end 

paa de fleste af Naboernes Lodder – Kløverne hvoraf størstedelen var forbrugt til Staldfodring – var 

udmærket frodig – Besætningen var af samme Størrelse og fodret paa Stald paa samme maade som 

forige Aar – og den befandtes at være i god Stand. – Da jeg sidst var hos Mads Nielsen kunde Tiden 

ikke tillade mig at gjøre flere Bemærkninger end de jeg har her fremsat, hvilket jeg saameget 

mindre ændsede, som jeg den Gang havde Haab om at kunde have kommet derhen een Gang til 

inden Høsten. – men formedelst et langvarig Ophold ved Matriculeringsforretninger i Vester 

Hanherred – omtrent en halv Snes Mile fra Østerhassing – blev det mig ikke mueligt at komme 

oftere til Mads Nielsen inden Høsten, og maa derfor gjøre Undskyldning for at min Indberetning for 

denne Gang er mindre fuldstændig og specificeret end jeg havde ønsket; imidlertid føler jeg mig 

fuldkommen beføiet til at anbefale Mads Nielsen som værdig til den af det Kongelig 

Landhuusholdnings Selskab ham tiltænkte Understyttelse.  

Ligeledes har jeg havt Tilsyn med Skolelærer Henriksens Agerbrug og befunden at han i enhver 

Henseende har fulgt den ham foreskrevne Plan i Forbindelse med Sommerstaldfodring. Med 

Afgrøden af Skolelodden er fodret paa Stald en Besætning af samme Størrelse som ifjor. – 

Brakmarken befandtes at være særdeles vel behandlet og Kornafgrøderne gode. – Skolelærer 
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Henriksen dyrker ogsaa den ham tilhørende Selveiergaards Jorder med Sagkundskab Flid og 

Omhyggelighed saaledes at hans afgrøder paa denne Lod ogsaa viser sig fortrinlig udmærket frem 

for Naboernes. – Han viser sig saaledes i enhver Henseende som en udmærket duelig Landmand, 

som jeg ei kan undlade at anbefale som qvalificeret til den af det Kongelig Landhuusholds Selskab 

tiltænkte Understyttelse. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 8
de

 September 1835, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Landhuusholdnings Selskab. 

  

 

Nr. 502 

 

Høistærede. 

I skyldigst Svar paa Deres meget ærede Skrivelse af 17
de

 f. M. meldes: at jeg skal gjøre min yderste 

Flid for at opfylde Deres Begjæring men formedelst de mig paalagte Matriculeringsforretninger 

som det Kongelige Rentekammer driver haardt paa at jeg skal fremme uden Ophold, seer det aldeles 

ikke ud til at kunde blive mig mueligt at fuldføre Udskiftningen af Koldborgs Skovs Græsnings 

grund inden den 12
te
 næste Maaned.  

Vadumtorp den 8
de

 Sept. 1835. Med sand Agtelse. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T. Hr. Forvalter Würtz 

 

 

Nr. 503 

 

Da jeg i Dag har modtaget den Efterretning fra Herredscontoret at Kortet over Hune Sogn skal være 

hos Amtmanden saa ville Sognefogden ufortøvet lade det afhente paa Amtscontoret og ligeledes 

uden lade det bringe til mig paa Kokkedal. 

Vadumtorp den 8
de

 September 1835, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

Til Sognefogden for Hune Sogn. 

 

 

Nr. 504 

 

Underdanigst P. M. 

Da jeg i disse Dage agter at paabegynde det mig overdragne Matriculeringsarbeide i Hune Sogn saa 

maae jeg underdanigst udbede mig Hune Sogns Korter udleveret ved det Bud som Sognefogden 

efter mit Forlangende foranstalter til at overbringe dette Brev. 

Vadumtorp den 8
de

 September 1835, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 505 

 

Jeg skylder at tilkjendegive Deres Velædelhed at den Præmiepløining som De har været saa god at 

tillade udført paa Hæstrupgaards Mark er bestemt til at afholdes Mandagen den 28
de

 denne Maaned, 

jeg tager mig derfor vistnok den Frihed at komme til Dem Løverdag Aften den 26 for om Søndagen 

at inddele Stykket hvorpaa Præmiepløiningen skal udføres. 

p.t. Aarup Præstegaarde den 14
de

 September 1835, Ærbødigst P.L. Birk. 
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S:T: Hr. Proprietair Kabel. 

 

 

Nr. 506 

 

Overkrigskommissair Christensen til Clarupgaard har tilkjendegivet mig at Deres Velædelhed har 

været af den Godhed at tillade en Præmiepløining udført paa Sohngaardsholms Mark i dette Efter-

aar. – at denne nu er bestemt til at foretages den 1
st
 October førstkommende tillader jeg mig herved 

foreløbig at tilmelde Deres Velædelhed. – I den Anledning agter jeg at tillade mig Dagen forud at 

komme til Sohngaardsholm for at faae det fornødne Stykke Jord paaviist og at inddele det i 

Pløielodder. 

p.t. Aarup Præstegaard den 14
de

 September 1835, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Nyeholm. 

 

 

Nr. 507 

 

Deres Velædelhed modtage herved min skyldigste Taksigelse for den uleilighed De har havt med at 

forskaffe mig Tilladelse til en Præmiepløining paa Sohngaardsholms Marker – denne Pløining er nu 

bestemt til at foretages den 1
st
 October førstkommende. 

p.t. Aarup Præstegaard den 14
de

 September 1835, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 508 

 

Underdanigst Pro Memoria 

For det Høikongelige Rentekammer vover jeg herved i dybeste underdanighed at yttre det Ønske: at 

den allernaadigste mig tilstaaede Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift maatte forundes mig 

qvartalite udbetalt af Aalborg Amtstue. 

Vadumtorp den 20
de

 September 1835, underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 509 

 

Efter Begjæring af Thomas Thomsen, Søren Christensen og Anders Poulsen som Interessentskabs 

Eiere af Gaarden N
o
 9 i Sønderøxe Bye Broust Sogn har jeg efter det af Stiftslandinspecteur Offer-

sen i Aaret 1796 forfattede bemeldte Sønderøxe Byes Jorder originale Udskiftningskort over udviist 

paa Marken de Skjellinier som findes paa Kortet imellem Gaardspladserne N
o
 9 og N

o
 10, og saa-

ledes som dette Skjel med sort Skygge findes udmærket paa det hermed følgende Situations Kort, 

der er en nøiagtig Kopi af det originale Udskiftnings Kort – Skjeludviisningen skeete i Overværelse 

af Reqvirenterne saavelsom og i Overværelse af Peter Christian Hermansen som Interessentska-

berne af Gaarden N
o
 10, og det befandtes at ved det Sted i Toftelodden N

o
 9 som paa det hermed 

følgende Situations Kort er paategnet Bogstavet K er et Stykke Huus af Bygningerne til Gaarden  

N
o
 10, bygget ind paa den Grund som efter Kortet tilhører Gaarden N

o
 9 det overensstemmende 

med Kortet udviiste Skjel blev i de nævnte Vedkommendes Overværelse forsynet med Skjelstene. 

Dette vorder saaledes herved efter Forlangende attesteret. 

Vadumtorp den 25
de

 September 1835, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 
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Nr. 510 

 

Efter Rentelammer Pas af den 14
de

 Februar dette Aar ville Sognefogden for Aabye Sogn tilsige 2
de

 

Vogne med Agestol, Pudehynder samt Reebe og Pakfoder, at møde ved Aabybroe i Morgen 

Eftermiddag Kl. 3 for at befordre mig derfra til Vadumtorp. 

 

 

Nr. 511 

 

Thomas Jensen Harken plager mig uophørlig med Begjæring om at undersøge en af Leutnant 

Sattrup foretaget Skjelafsætning imellem ham og hans Nabo Lars Nielsen; men da jeg ikke finder 

mig beføiet til at foretage en saadan Undersøgelse uden der til at have Rentekammerets Ordre saa 

har jeg stedse afvist ham med den Besked at dersom han finder sig virkelig forurettet og attraaer 

Sagen undersøgt saa er det nødvendigt at han derom indgiver en formelig Klage til Kammeret hvori 

han begjærer Sagen undersøgt af en Landinspecteur paa sin Bekostning i Fald udfaldet skulle gaae 

ham imod, eller i andet Fald paa dens Bekostning som har afsat det urigtige Skjel. – Nu har han vel 

indgivet en saadan Ansøgning, som han foregiver at Deres Velædelhed har skreven for ham, men da 

deri tillige var begjært Gjenpart af det indsendte Udstyknings Kort saa har Kammeret blot resolveret 

paa denne sidste Deel af Forestillingen uden at indlade Dem paa Hovedsagen – Da jeg imidlertid 

ikke kan have noget med den Sag at gjøre uden Kammerets Ordre saa er det nødvendigt at der 

skrives igjen om Noget derved skal udrettes. – Skulle jeg mueligen blive beordret til at undersøge 

Skjelafsætningen da vil Kortet vel kunde faaes hos Lars Nielsen, som da efter Sagens Natur jo 

bliver pligtig at udlevere det. – Det er efter Thomas Jensens indstændige Begjæring at jeg uleiliger 

Deres Velædelhed med disse Linier, da han formoder at han kan formaa Dem til atter at skrive for 

sig. 

p.t. Hæstrupgaard den 26 Sept. 1835, Ærbødigst P.L. Birk  

 

S:T: Hr. Amtsfuldmægtig Hesbeck. 

 

 

Nr. 512 

 

Underdanigst Pro Memoria 

I Anledning af det Høikongelige Rentekammers Skrivelse af 15
de 

forige Maaned tillader jeg mig 

herved underdanigst at indberette: at ifølge den af det Høie Collegie under 9
de

 Marts dette Aar mig 

tillagte Ordre var jeg i Mai Maaned paa Aagaard Gods for i Forening med Justitsraad og Kongelig 

Godsinspecteur Bindesbøl, at undersøge og udfinde hvad der hensigtsmæssigt maatte kunne fore-

tages, og efter at have bereist Godset og taget dets Jorder i Øiesyn vare vi aldeles enige om, at det 

første og vigtigste der maatte tænkes paa, som Basis for enhver videre Foranstaltning til de raae 

Jorders hensigtsmæssig Opdyrkning og fordelagtig Afbenyttelse, er en Fuldstændig Udgravning og 

Afledning af det skadelige Vand, som de bedste af de raae Jorder næsten alle vegne lider af; men da 
Terrainet kuns har saare lidet Fald paa en vidtløftig Udstrækning saa er det ikke mueligt efter det 

blotte Øiemaal at bedømme hvorvidt Hensigten i de raa Jorder fuldkomne Befrielse fra skadeligt 

Vand, kan opnaas allene, og da det er en velbekjendt Sandhed, at en ufuldkommen Afledning af det 

skadelige Vand, aldrig erstatter de derpaa anvendte Omkostninger, naar derimod en fuldkommen 

Udgravning er den af alle Grundforbedringer der rigeligst betaler sig – saa ansaae vi det for en 

nødvendighed først at nivellere Terrainet, for derved at faae en sikker Grund for den videre Under-

søgelse om, hvad der kan og efter Omstændighederne bør gjøres til det skadelige Vads Afledning 

og Jordens hensigtsmæssige Opdyrkning med videre – Med denne Nivelleringsforretning er jeg 
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endnu en stor Deel tilbage, som tildeels er foraarsaget af den mig tidligere overdragne Forretning i 

Skjørping Sogn under Buderupholms Gods som jeg venter nu snart at blive færdig med, deels og 

fornemmelig af det mig overdragne Matriculeringsarbeide hvilket jeg ogsaa iilsomst har bestræbt 

mig for at fremme, særdeles eftersom jeg har faaet Ordre til, om dets Fremskriden at gjøre 

maanedlig Indberetning – Jeg skal imidlertid efter yderste Evne bestræbe mig for at fremme og 

tilendebringe Forretningen for Aagaards Gods saa hastig som det er mig mueligt. 

Aagaard den 4
de

 October 1835, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høi Kongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 513 

 

Sognefogden for Aabye Sogn ville efter Rentekammer Pas af 14
de

 Februar dette Aar tilsige 2
de

 

Vogne at møde ved Aabyebroe førstkommende Søndag Formiddag Kl. 9 for at befordre mig og min 

Assistent i anledning af Matriculeringen nemlig den ene til Hune og den anden til Kokkedal – 

Vognene skal være forsynede med Agestole, Pudehynder, Reeb og Pakfoder. 

Vadum den 2
den

 October 1835, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

Til Sognefogden for Aabye Sogn 

 

 

Nr. 514 

 

Efter Rentekammer Pas af 14
de

 Februar dette Aar ville Sognefogden for Vadum Sogn tilsige 2
de

 

Vogne at møde her paa Gaarden paa første Søndag Morgen tidlig Kl. 6 for at befordre mig og min 

Assistent i Kongelig Tjeneste herfra til Aabybroe. 

Vadumtorp den 2
den 

October 1835, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

Til Sognefogden for Vadum Sogn. 

 

 

Nr. 515 

 

Underdanigst Indberetning 

Overensstemmende med det Høikongelige Rentekammers Ordre til mig af 8
de

 August dette Aar 

giver jeg mig herved den underdanige Frihed at indberette: 

at jeg har paabegyndt Matriculeringsarbeidet for Hune Sogn, og iiler ned at faae Markarbeidet 

udført medens Aarstiden endnu er beqvem dertil, skjønt jeg endnu har noget Indearbeide tilbage ved 

de af mig foretagne Matriculeringsforretninger i Østerhan Herred. 

Hune Sogn dem 3
die

 October 1835, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 516 

  

I Henhold til Deres Velbyrdigheds Bekjendtgjørelse i Avisen er jeg herved saa frie at anmode Dem 

om at forskaffe mig et Exemplar af den nye Stænder Tidende. 

p.t. Kokkedal den 14
de

 October 1835, Ærbødigst P.L. Birk. 
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S:T: Hr. Cancelliraad Postmester Sørensen. 

 

 

Nr. 517 

 

Af en Bekjendtgjørelse i det mig tilhændekomne Blad N
o
 4 af Tidende for Forhandlingerne ved 

Provindsialstænderne i Roskilde erfarer jeg at enhver Deputeret og Suppleant til Provindsialstæn-

dernes Forsamling for Nørre Jylland kan erholde et Exemplar af denne Tidende friit udleveret naar 

han paa Vedkommende Postcontor bestiller samme med opgivende af sit Navn og Bopæl, og da jeg 

er valgt som Suppleant i 3
die

 Valgdistrict for de mindre Landeiendommes Besiddere i Nørre Jylland, 

saa ønsker jeg at det Exemplar som jeg under 14
de

 denne Maaned anmodede Deres Velbyrdighed 

om at forskaffe mig at Deres Tidende maae tilstilles mig qva Suppleant i det jeg herved overens-

stemmende med den nævnte Bekjendtgjørelse opgiver min Bopæl: Vadumtorp pr. Aalborg; som 

iøvrigt er Deres Velbyrdighed velbekjendt. 

Vadumtorp den 25
de

 October 1835, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Cancelliraad Postmester Sørensen 

 

 

Nr. 518 

 

Underdanigst Promemoria 

Det Høikongelige Rentekammer har under 19
de

 forige Maaned forlangt min Betænkning over et 

Andragende fra Kammerjunker og Overførster Jessen foranlediget derved at Eieren af Dronning-

lund have forlangt en Deling foretaget i Henseende til nogle Træer som staar i Skjellet mellem 

Dronninglunds og Dronninggaards Eiendomme, hvorfor Overførsteren har begjært sig underrettet, 

om nogen saadan Deling eller anden Bestemmelse, angaaende bemeldte Træer, allerede maatte 

existere, og in specie om Noget desangaaende maatte være bestemt ved den af mig foretagne Ud-

skiftning af Dronninglunds Skove, og især ved Skjelsætningen imellem Dronninggaards Hestehau-

ge og Dronninglunds tilgrændsende Skovbevoxninger – I Anledning heraf tillader jeg mig under-

danigst at bemærke: at de her omhandlede Loder i Skjellet mellem Dronninglund og Dronning-

gaards Eiendomme har ikke været Gjenstand for nogen som helst Deel af min Forretning; jeg har 

alene afsat Skjellet paa Grunden, overensstemmende med Korterne i Overværelse af daværende 

Eier af Dronninglund og forvalteren fra Dronninggaard; men der blev ikke i min Nærværelse 

omhandlet eller vedtaget Noget angaaende de i Skjellet staaende Træer, heller ikke er det kommen 

til min Kundskab at nogen som helst Deling eller anden Vedtægt eller Bestemmelse disse Træer 

betræffende, siden den Tid har funden Sted. 

Aagaard den 6
te
 October 1835, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 519 
 

Til min Søn som overbringer min egenhændige underskrivt paa den mig tilst. Blanket Qvittering 

beder jeg udbetalt den mig allernaadigst tillagt Gage for Juli Qvartal. 

Vadumtorp den 25
de

 October 1835, ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Justitsraad Amtsforvalter Wesenberg. 
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Nr. 520 

 

Underdanigst Pro Memoria 

I Anledning af det Høikongelige Rentekammers Skrivelse af 3
die

 denne Maaned, som først i disse 

Dage er kommen mig til Hænde giver jeg mig den underdanige Frihed at indberette: at formedelst 

vidtløftighed det under 14
de

 Februar og 28
de

 Marts dette Aar mig overdragne Matriculerings Arbei-

de er det under 4
de

 April mig overdragne Magelæg imellem en Deel af Bjørnsholm og Lundgaards 

Hovedgaardsjorder medvidere bleven forsinket i den Grad at det er saare ubetydeligt hvad jeg 

endnu har faaet gjort ved samme. – men jeg skal efter yderste Evne bestræbe mig for at fremme og 

fuldføre det saa hastig som mueligt. 

Vadumtorp den 25
de

 October 1835, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 521 

 

Efter Deres Velædelheds Begjæring har jeg beregnet de Dem tilhørende Parceller hvoraf Ulstrup 

fortiden bestaar af fundne Størrelser saaledes: 

Ulstrup saaledes som det var for 1824 altsaa til Hartkorn 3 Skp.  

3 Fr. 1½ alb. var af Størrelse 1 alt   47 6/19 Tønde Land 

Parcellen N
o
 3 af Fuglsig fra 1824, til Hartkorn 1 Td. 7 Skp.  

2 Fr. ¼ alb.     75 3/14 (Tønde Land) 

Parceller af Hjørring Kjøbstads Grund til Htk. 3 Skp. 1 ¾ alb. 23 5/15 (Tønde Land) 

Summen Hartkorn 2 Td. 6 Skp. 2 Fr. ½ alb. og dertil Areal 146 Tønder Land. I 200 Tønder Land 

mangler der saaledes over ¼ Deel, hvilket er mig ubehageligt at maatte tilmelde Dem. Deres Kort 

skal jeg medbringe naar jeg kommer til Hjørring Egnen, som jeg venter at skulle skee en gang med 

det første. 

p.t. Dronninggaard den 28
de

 October 1835, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Hartmann. 

 

 

Nr. 522 

 

S:T: Hr Proprietair Dieckmann. 

Fortiden er jeg ikke istand til at kunne forskaffe Dem en Hakkelsesmaskine – Jeg har kuns een 

Arbeider paa mit Værksted og han har i lang Tid været beskjæftiget med at bygge sig et Huus som 

hans kjæreste skulle flytte i til November fordi hun af en naturlig Aarsag er bleven ubeqvem til at 

tjene længere – om jeg skulle blive istand til at skaffe Dem en Hakkelses Maskine længere hen i 

Tiden og De da skulle vedblive Ønsket om at faae en saadan, da kunne vi da nærmere tales ved naar 

jeg, som nu snart vil skee, kommer til Aagaard. 

Dronninggaard den 28
de

 October 1835. Med Agtelse Deres hengivne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 523 

 

Høitærede Hr. Ven. 

Jeg venter nu ret snart at komme til Bjørnsholm for at faae Taxationen over Borregaard Byes Eien-

dom saavelsom over de af Bjørnsholm og Lundgaards Hovedgaards jorder som skal magelægges, 

udført inden Vinteren, og beder derfor at De ville være af den Godhed et allerførste mueligt at 
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besørge Mænd udmeldt til Taxationen, og om der skulle findes noget Fæsteledigt Gods i Borregaard 

Bye om De da tillige ville behage at faae en Mand af Amtet beskikket til at overvære Taxationen 

paa det fæsteledige Godses Vegne, at saadan Beskikelse ogsaa kunde være paa rede Haand naar jeg 

kommer. 

Dronninggaard den 28
de

 October 1835. Med Agtelse. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wulff. 

 

 

Nr. 524 

 

Sognefogden for Strandfjerding i Dronninglund ville tilsige Søren Jensen Langheden, Hans Chris-

tensen Ladefoged i Søraae og Søren Jensen Langbuk i Asaae at møde her paa Dronninglund i 

Morgen Formiddag Kl. 10 for at meddele mig den i det Kongelige Rentekammers Skrivelse af 27
de

 

Juni dette Aar omtalte skrivtlige Declaration, saafremt De attraaer at faae udført den ved høibe-

meldte Collegie Resolution den bevilgede Forandringer i dens Fredskovs Udlæg. 

Dronninglund den 30
te
 October 1835, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

Til Sognefogden for Strandfjerding 

 

 

Nr. 525 

  

Gode Hr. Forvalter. 

Er det mueligt De kan og vil forstrække mig med de før omskrevne 100 rbd. da gjør De mig en stor 

Tjeneste ved at udbetale den for mig til Kjøbmand Raffel det allerførste mueligt Jeg kommer til 

Buderupholm i de sidste Dage af denne Maaned for at træffe sammen med Kammerjunker Jessen 

efter Rentekammerets Ordning af nogle af ham foreslaaede Magelæg ved Skovgrændserne i Skjør-

ping Sogn, og for der endelig at fuldføre Forretningen med Hartkornets Regulering. 

Vadumtorp den 5
te
 Nov. 1835. Deres med sand Agtelse hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wegener 

 

 

Nr. 526 

 

Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 1
st
 denne Maaned har jeg modtaget – jeg tænker sikkert 

at have den Ære at treffe sammen med Hr. Kammerjunker enten paa Bjørnsholm, Aagaard eller 

Kokkedal og i al Fald skal jeg sikkert være tilstæde paa Buderupholm i de sidste Dage af denne og 

de første af næste Maaned. 

Vadumtorp den 5
te
 November 1835, Med Høiagtelse P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker og Overførster Jessen. 

 

 

Nr. 527 

 

Ærbødigst Promemoria 

Deres Velbaarenhed ville gunstigst tilgive at jeg uleiliger Dem med disse Linier! Som Debitor i 

afgangne Cancelliraad Tofts Dødsboe ventet jeg forgjæves i hele sidstafvigte Termin igjennem paa 

Ordre om hvor eller til hvem jeg skulle udbetale efter min Obligation af 23 jan. 1832 til den Tid for 
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fulde Renter og Capital af den  til Beløb 134 rbd. Sedler som ligger og stedse har lagt parat til 

Udtælling siden Forfaldstiden – Faa Dage efter Terminen, nemlig de første Dage af Juli Maaned var 

Sl. Hr. Cancelliraadens forige Fuldmægtig Hr. Steentoft har paa sin Hjemreise her fra Egnen men 

uheldigvis var jeg netop ikke tilstæde den Dag, saasom jeg ikke vidste af hans (?) at sige og jeg 

havde imod Sædvane forglemt at levere Pengene til min Kone. – Min Kone bad Hr. Steentoft at 

opgive hende et Sted hvor Pengene kunde udbetales eller om jeg skulde sende dem nogetsteds hen, 

hvortil jeg ogsaa var villig naar saadant blev mig opgivet, hvortil han svarede hende, at han vilde 

skrive mig til derom naar han kom hjem. – Da jeg imidlertid ikke siden har hørt fra Hr. Steentoft og 

jeg ikke ved hvor han boer og derfor ikke har kunnet skrive ham til, saa er jeg dog bange at det 

muelig skulle kunne regnes mig til Last at de ommeldte Renter og Capital Afdrag, ikke er bleven 

betalt fordi jeg uheldigviis var borte da Hr. Steentoft var her og jeg, som foran meldt, havde 

forglemt at levere dem til min Kone. – Jeg tilbyder derfor herved, portofrit at sende disse Penge 

hvorhen det maatte forlanges. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 5
te
 November 1835, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

ST: Høiædle og Velbaarne Hr. Justitsraad Estrup i Colding 

 

 

Nr. 528 

 

I skyldigst Svar paa Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 18
de

 f. M. har jeg den Ære at 

melde: at i Anledning af det nye Matriculeringsarbeide er Vildmosens Grændser bleven opmaalt  i 

Aarene 1809 og 1810 af Stiftslandinspecteur Hansen i Viborg og Kortet over den haves følgelig ved 

Matriculerings Kontoret. – Dette Kort viser Vildmosens sande Udstrækning eller den Grændser 

med de Omliggende umiddelbar tilgrændsende Eiendomme, hvilket saavidt jeg veed ere opmaalte 

hver for sig og Mosen tilgrændsende i følgende Orden: 

A – Aalborg Amt, Kjær Herred 

Aistrup Sogn: a) Tylstrup Byes Enge, hvilke Enge saavidt jeg veed er opmaalte i 

Forening med Byens øvrige Jorder. 

Biersted Sogn: b) Nørhalne Byes Enge, hvilke ligeledes saavidt jeg kan mindes, er 

opmaalte i Forening med Byens Agermark. 

c) Biersted Byes Jorder, opmaalt samlet paa eet Kort. 

 Aabye Sogn: d) Aabye Sogns samtlige Byes og Steders Jorder, med undtagelse af 

Hovedgaarden Birkelse, alt opmaalt paa eet Kort.  

 Jetsmark Sogn: e) Toftegaards Jorder paa eet Kort. 

B – Hjørring Amt, Børglum Herred 

  Thise Sogn: a) Hammelmoses Leie Enge paa et særskilt Kort. 

  b) Stavad og Grønborg Gaardes Jorder paa eet Kort. 

  c) Hammelmose Hovedgaards  Jorder 

  d) Hammelmose Leie Krog Enge paa et særskilt Kort 

  e) Manna Byes Engs opmaalte i Forretning Byens øvrige Jorder 

 Tolstrup Sogn: f) Hjermitslev Byes og en Deel af Hjermitslevgaard Hovedgaards 

Enge, hvilket alt findes paa samme Kort som Hjermitslev Byes øvrige Jorder. 

 g) Hjermitslevgaards Reebs Enge paa et særskilt Kort. 

Disse sidstanførte Enge grændser sammen med de her foran førstanførte Tylstrup Byes Enge. 

Samtlige Eiere af de her anførte Vildmosen umiddelbar tilgrændsende Eiendomme have under 

Matriculeringsarbeidet nedlagt Paastande om Eiendomsret til hele Mosen og Grændserne for disse 

Paastande findes antegnede paa Matriculeringskortet; men andre Skjel end de saaledes deels Bye og 

deels sogneviis nedlagte Paastande findes der ikke paa Matriculeringskortet, og der findes paa dette 

Kort aldeles ingen Oplysning om hvorledes Mosen i Virkeligheden har været afbenyttet til Tørve-

skjær. – Da Lodseierne som fra Arilds Tid have benyttet Vildmosen til Tørveskjær og som have 

lovlig Hævd paa denne Brugsret der er ældre end nogen Nulevende kan mindes og som derfor 
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formeentlig maae være virkelig Lodseier i Mosen er saavidt mig bekjendt, Beboernes af efter-

skrevne Sogne og enkelte Byer, nemlig: Tylstrup Bye i Aistrup Sogn, hele Vadum Sogn, Biersted 

Sogn, Aabye Sogn, Toftegaard i Jetsmark Sogn samt Saltum, Alstrup, Vesterhjermitslev, Thise og 

Tolstrup Sogne. 

Brugen af Mosen er saaledes at enhver Lodtagende har sine bestemte Tørveskifter, der alle begyn-

der fra Mosens Landgrændse og indsluttes af rette Linier der pege ud imod Midten af Mosen, uden 

at være begrændset for ydre Ende; thi Midten da Mosen selv er saa uhyre stor, nemlig 12266 

Tønder Land geometrisk Maal, saa har den egentlige Tørvegravning endnu kuns stræcke sig en 

liden Deel ind fra Mosens ydre Grændser, neppe nogensteds over 10 á 1100 Alen og paa de fleste 

Steder neppe halv saa langt. – Mosens Gjennemsnit er fra Øst til Vest lidet over en Miil og fra Syd 

til Nord næsten 1½ Miil. 

Formedelst den Besværlighed der er forbunden med at aflede Vandet har Mosens ydre Kanter 

næsten overalt fra gammel Tid været opgravet i lutter smaae Pythuller; Tørvegrave med Dæmninger 

imellem, hvilket i høi Grad besværliggjør en planmæssig Tørvegravning, og endnu maae 

vanskeliggjør det Kjørslen med Tørv fra Mosen. – Vadum Sogn har for faa Aar siden, eene gjort en 

Bekostning af circa 400 rbd. paa at lede Vandet bort fra sine Tørveskifter i Vildmosen og har 

derved opnaaet det tilsigtede Øiemed at kunne opgrave Tørvemosen i sin hele Dybde, som er 

omtrent 4 Alen. 

Skulle Deres Høivelbaarenhed behøve flere Oplysninger som jeg maatte være istand til at meddele 

da er jeg stedse dertil villig. 

Vadumtorp den 6
te
 Novemb. 1835. Med sand Høiagtelse. Deres Høivelbaarenheds ærbødigst 

hengivne P.L. Birk. 

 

Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin. 

 

 

Nr. 529 

 

Gode Hr. Overkrigskommissair 

Tør jeg bede Dem være af den Godhed ved Overbringeren heraf at lade mig vide om De er hjemme 

i Morgen Aften da jeg i saa Fald er saa frie at hjemsøge Dem; og i saa Fald beder jeg De er saa god 

at paalægge mit Bud at besørge indlagt Seddel til nogle Mænd i Østersundbye hvis Navne jeg ikke 

kan erindre og at levere indlagte Brev til Cancelliraad Jessen fra sin Svigersøn; men skulle Hr. 

Overkrigscommissairen ikke være hjemme i Morgen Aften da ønsker jeg De ville behage at tilbage-

holde indlagte Seddel saavelsom Brevet til Cancelliraad Jessen, og ved et Par Ord underrette mig 

om hvor hastig De er at træffe hjemme for om jeg mueligen kunde forandre min Bestemmelse 

derefter. 

Vadumtorp den 8
de

 November 1835. Deres med sand Høiagtelse hengiven P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overkrigscommissiar Christensen. 

 

 

Nr. 530 

 

De Beboere af Øster Sundbye i Nørre Tranders Sogn som ved Præmiepløiningen paa Sohngaards-

holm den 1
st
 f. M. talte til mig om at vise Skjel eller Vei ud ville behage at lade en Vogn møde ved 

Vesteraae Færgebro i Morgen Formiddag Kl. 10, hvor jeg til den Tid vil møde for at være Dem til 

Tjeneste. 

Vadumtorp den 8
de

 November 1835, P.L. Birk. 

 

Til nogle Beboere af Øster Sundbye som jeg formoder at Selveier Gaardmand Mads Christensen 

sammesteds kan navngive. 
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I Anledning af Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse til mig af 7
de

 f. M. tillader jeg mig at tilmelde 

Dem: at jeg venter at komme til Poul Winther i Svenstrup i Overmorgen, og at han ingensteds skal 

kjøre efter mig men blot være hjemme og have Kortet tilstæde – Dette ønsker jeg om mueligt som 

tilkjendegivet saafremt dertil maatte findes Leilighed. 

Vadumtorp den 8
de

 Nov. 1835, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbyrdige Hr. Cancelliraad Procurator Jensen 

 

 

Nr. 532 

 

Underdanigst Indberetning 

Overensstemmende med det Høikongelige Rentekammers Ordre til mig af 8
de

 August dette Aar gav 

jeg mig herved den underdanige Frihed at indberette: at jeg har ikke været istand til at komme 

saavidt med det mig overdragne Matriculeringsarbeide som jeg ved min første underdanige Indbe-

retning, dat. 21
de

 August dette Aar gjorte mig Haab om – jeg er færdig med noget mere end Halv-

delen af Markarbeidet for Hune Sogn, men jeg frygter noget for at den Mængde Vand som fortiden 

findes næsten overalt paa de lange Strækninger i den søndre Deel af Sognet skal gjøre mig det 

umueligt at fuldføre Arbeidet for Hune Sogn paa denne Side af Vinteren og de øvrige mig over-

dragne Forretninger i den nordlige Deel af Hjørring Amt staar endnu alle tilbage. 

Blokhus i Hune Sogn den 4
de

 November 1835, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 
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Beboerne af Øster Sundbye i Nørretranders Sogn have anmodet mig om efter det fra det Kongelige 

Rentekammer dem meddelte Kort over Byens Jorder at udvise paa Marken en Vei som efter Kortet 

skal gaa Vesten for Byen ud til Veien fra Aalborg til Nørre Tranders, bemeldte Vei gaar over en 

Lod som jeg er kommen til Kundskab om at skulle tilhøre Proprietair Lassen paa Veigaarden og da 

jeg under min Forretning paa Nabolodden fandt ham gaaende paa sin Mark sende jeg Bud hen til 

ham ved Gaardmand Christen Nørgaard af Øster Sundbye med Hilsen og høflig Begjæring om at 

han ville uleilige sig hen til mig i den Anledning, da jeg stod ved Grændsen af hans Mark, men med 

Budet sendte han mig et uhøfligt Svar og han kom ikke – Sognefogden ville derfor paa lovlig 

Maade forkynde for bemeldte Hr. Lassen at jeg i Dag har udmærket den ommeldte Vei over hans 

Lod ved gravede Huller paa alle Bugter, samt ligeledes forkynde ham at jeg efter Bymændenes 

begjæring atter møder paa Hr. Lassen Lod i Morgen Formiddag Kl. 11 for at forsyne de gravede 

Skjelhuller med fornøden Skjelsteen paa begge Sider af Veien, og derhos anmode han dem 
behageligt møde eller lade møde ved Skielsætningen, om Forkyndelsen ville Sognefogden herpaa 

meddele mig Tilstaaelse. 

Øster Sundbye den 11
te
 November 1835, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 534 
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Efter Begjæring af Beboerne i Øster Sundbye i Nørre Tranders Sogn har jeg efterseet det Kongelige 

Rentekammer dem meddelte Kort over bemeldte Øster Sundbye Byens Jorder, i Henseenden til en 

Vei, som de troer dem berettigede til mod Vester fra Byen ud til Veien mellem Aalborg og Nørre-

tranders, og jeg har befunden at denne Vei, som for en Deel gaar over Lodden N
o
 18 der nu tilhører 

Hr. Lassen paa Veigaarden, findes tydeligere udmærket paa Kortet som gjeldende Vei for Øster 

Sundbye og Uttrup Byer, samt at den in Specie over Hr. Lassens Lod findes udmærket med en 

brede af 12 Alen. – Kortet, som er en Copie af Matriculerings Kortet, har tillige den Paategning: at 

det er opmaalt af Wesenberg Aar 1785, hvilket saaledes beviser at Rettigheden til Veien er i det 

Mindste 50 Aar gammel. 

Dette bevidnes herved under min Haand og Segl. 

p.t. Øster Sundbye den 13
de

 November 1835, P.L. Birk Stiftslandinspecteur (L:S) 

 

 

Nr. 535 

 

Høistærede Hr. Ven 

Dersom dette Brev kan komme Dem saa tidlig tilhænde da ønsker jeg De ville være af den Godhed 

at lade en rummelig Vogn møde ved Aggersund paa førstkommende Fredag ved Middagstid for at 

befordre mig og min Assistent til Bjørnsholm. Ligeledes ønsker jeg De ville være af den Godhed at 

besørge Taxationsmændene tilsagt at møde Løverdag Morgen, tilligemed den af Amtet beskikede 

Mand til at varetage det (???) 

Vadumtorp den 16
de

 November 1835. Med sand Agtelse Deres Hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wulff 

 

 

Nr. 536 

 

Paa min Reise til Bjørnsholm venter jeg at ankomme til Kokkedal den 19
de

 d. M. ved Middagstid og 

at forblive der til næste Morgen, hvor jeg gjør mig Haab om at have den ære at træffe sammen med 

Deres Høivelbaarenhed. 

Vadumtorp den 16
de

 Nov. 1835. Med Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Overførster Jessen. 

 

 

Nr. 537 

 

Høistærede Hr. Ven. 

Paa førstkommende Torsdag ved Middagstid er jeg atter saa frie at hjemsøge Dem paa Kokkedal. 

Vadumtorp den 16
de

 November 1835. Med Høiagtelse. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter v. Stocken 

 

 

Nr. 538 

 

Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 24
de

 Sept. dette Aar er jeg efter en længerevarig 

Fraværelse fra mit Hjem, først nu istand til at besvare. Ved at eftersee min Udskiftnings Papirer 

over Jerslev Sogn finder jeg ingen Gaard af Nipstrup Gods i Klæstrup bortfæstet til nogen ved Navn 

Jens Jacobsen – De Navne jeg har for Fæstegaardmænd af Nipstrup Gods i Klæstrup er a) Anders 
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Nielsen Bouet Hartkorn 4 Td. 3 Skp. b) Christen Christensen Htk. 4 Td. 3 Skp. og c) Jens Dam Htk. 

3 Td. 4 Skp. – Naar det nærmere behageligen opgives mig hvilken af disse 4 Gaarde det er der 

spørges om da skal den forlangte Attest om Loddernes Antal og beliggenhed strax vorde meddelt 

saafremt jeg da er hjemme eller i ald Fald saa hastig jeg kunne hjelpe. 

Vadumtorp den 16
de

 November 1835. Med sand Agtelse. Deres ærbødige P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Juul til Vanggaard pr. Hjørring. 

 

 

Nr. 539 

 

Efter den af Stiftslandinspecteur Frid. Ditløf Felon i Aaret 1812 forfattede originale Udskiftningsbe-

regning over Dronninglund Hovedgaards Jorder i Drl. Sogn, Hj. Amt, som jeg har havt udlaant fra 

det Kongelige Rentekammer findes Parcellen ved Cappelanens Huus anført for Hartkorn 1 Fr. 1½ 

alb. med Tilliggende: 

    Alen Taxt ved: til 10  

Ved Stædet vesten Veien   3750 15 2500 

I Lukket østen samme østen Veien 4003 11 3639 

  Er 7753  6139 

Dette attesteres herved efter S:T: Hr. Pastor Weirums Forlangende. 

Vadumtorp den 16
de

 November 1835, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 
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Underdanigst Pro Memoria 

Den ved det Høikongelige Rentekammers Skrivelse af 10
de

 October dette Aar forlangte undersø-

gelses Forretning angaaende Hoveriet for en Gaard af Nørre Ravnstrup Gods giver jeg mig herved 

den underdanige Frihed at fremsende, samt derhos at lade følge de mig tilstillede 2
de

 Skrivelser fra 

Godseieren og Fæsteren. 

Vadumtorp den 14
de

 November 1835, underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 541 

 

Vadumtorp den 18
de

 November 1835 

I det jeg herved har den Ære at tilbagesende det mig tilstillede Udkast til et Svar paa medfølgende 

Cancellie Skrivelse tillader jeg mig at bemærke at i det væsentlige er jeg enig med Deres Velbyrdig-

hed i den af Dem fremstillede Anskuelse af Sagen; dog ønskede jeg for mit Vedkommende, at det 

Stykke paa næst første Side som jeg har tilladt mig at indcirkle med Blyant aldeles ble udeladt. – 

Endelig tillader jeg mig endnu den Bemærkning: at jeg ikke ret kan indsee hvilke Betænkeligheder i 
Henseende til Ydernes Tarv der kunne være ved at tilstaae Tiendetagerne i Almindelighed den 

samme Rettighed som Placaten af 17
de

 Juni 1812 § 5 giver de i de enkelte i Placaten nævnte Tilfæl-

de, naar det skeete under den sammesteds opførte Betingelse: at det ved Fr. 8
de

 Jan. 1810 § 28 N
o
 2 

Lit. E fastsatte Forhøielse af 1/10 Deel af Tiendens Beløb bortfalder. – Jeg kjender intet Eksempel 

paa almindelig tilbagegaaende eller aftagende Avlsbrug, og luns for saadanne kan jeg indsee at det 

kunne stride mod Ydernes Tarv at faae Tienden bestemt, uden deres Minde – hvor derimod som 

overalt i min Kjendskabskreds er Tilfældet – Agerdyrkningen er i Fremskriden til det Bedre, er det 

jo dog en almindelig erkjendt Sandhed, at en passende fast Tiendebestemmelse i alle Tilfælde er i 
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Tiendeyderens Interesse, omendskjønt disse ikke altid selv indseer det; Thi først derved er det at 

Veien aabnes for dem til at gjøre Forbedringer i deres Avlsbrug hvoraf de selv kan eene høste 

Frugten, uden at det med (?) eller vel endog i enkelte Tilfælde at yde ham hele Fordelen; Jeg rejser i 

Morgen til Bjørnsholm, hvorfra der, til Aalborg, gaar Post 2
de

 Gange ugentlig, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Lund. 

 

 

Nr. 542 

 

Næst at aflægge min skyldigst Taksigelse til Deres Velædelhed og gode Kone for det behagelige 

Ophold jeg forleden nød i Deres Huus, har jeg efter Aftale den Fornøielse herved ar fremsende Dem 

et simpelt Kort over Dronninggaards Parcel af Dronninglund Hovedgaards Jorder. 

Jeg anbefaler mig i Deres ærede Families venskabelige Erindring og tegner mig med sand Agtelse. 

Dees Hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forpagter Buhl. 

 

 

Nr. 543 

 

Paa Grund af et mig givet Løfte fra en sikker Mand tør jeg nu med Sikkerhed love: at i forestaaende 

December Termin skal i det mindste den største Deel af mit Mellemværende blive afgjort om jeg 

end ikke skulle blive istand til at faae det Hele aldeles afgjort hvorfor jeg imidlertid skal gjøre mig 

al muelig Flid. 

Vadumtorp den 18
de

 November 1835, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Kjøbmand Raffel. 

 

 

Nr. 544 

 

Høistærede Hr. Ven. 

Det gjør mig ondt at jeg skal see mig nødsaget til som ofte at bede Dem gjøre Erindringer om 

Tiendeberegnelsen af Græsningsgrundenes Deling i Børglumcloster Skove; men befalede 

Forretninger som det er mig strængeligen paalagt at fremme uden Ophold gjør mig det aldeles 

umueligt at tage fat paa Børglumclosters Skove paa denne Side af Nytaar, dog jeg haaber at det 

skulle blive mig mueligt at komme til Dem faae Dage efter Nytaar. 

Bjørnsholm den 25
de

 Nov. 1835. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Forvalter Würtz 

 

 

Nr. 545 

 

Af S:T: Hr Forvalter Wulff har jeg i Dag modtaget som Forskud paa en underhændehavende 

Magelægs og Omdelings eller Omreguleringsforretning paa Bjørnsholms Gods 80 rbd. og paa en 

Udstykningsforretning  for Madam Winge 20 rbd. tilsammen 100 rbd. siger Et Hundrede 

Rigsbankdaler Sedler. 

Bjørnsholm den 29
de

 November 1835, P.L. Birk. 
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Nr. 546 

 

Til Brug ved den underhændehavende Magelægs og Omdelingsforretning ved Hovedgaarden 

Bjørnsholm og Lundgaard samt Bønderbyerne Borregaard og Overlade er det nødvendigt at faae 

tilveiebragt et rigtigt Kort over Overlade Byes Enge norden for Lundgaards Mark eftersom det Kort 

der haves ved Godsarchivet over disse Enge ikke er autoriseret og det ikke befindes at have den til 

Magelægget fornødne Nøiagtighed, og da disse Enge fortiden ere saa bløde at det er forbunden med 

alt for megen Besværlighed enten at foretage nye Opmaaling eller at besigtige det gamle Kort, saa 

ønsker jeg at Deres Velædelhed ville behøve at gjøre forestilling om, at en Copie af Matriculerings 

Kortet over bemeldte Overlade Byes Enge norden for Lundgaards Mark maatte vorde udfærdiget og 

mig tilstillet, og da Forretningens videre Fremme væsentlig beroer derpaa til hvis har det Ønske at 

saadant maatte skee det allersnareste mueligt. 

Bjørnsholm den 1
st
 December 1835, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Forvalter Wulff. 

 

 

Nr. 547 

 

Underdanigst Indberetning 

Overensstemmende med det Høikongelige Rentekammers Ordre til mig af 8
de

 August dette Aar 

giver jeg mig herved den underdanige Frihed at indberette: at ihvorvel som jeg tidligere har 

bemærket, en stor Mængde Vand i den søndre Deel af Hune Sogn i høi Grad besværliggjør 

Matriculeringsarbeidet paa denne fugtige Aarstid saa har jeg dog ikke endnu gandske opgive 

Haabet om at faae Matriculeringsarbeidet for dette Sogn færdig endnu i dette Aar. – Jeg har i 

afvigte Maaned seet mig nødsaget til at forlade Matriculeringsarbeidet i en kort Tid medens jeg 

foretog Taxation over Borregaard Byes Jorder, samt over nogle Jorder til Hovedgaarden 

Bjørnsholm og Lundgaard og bondebyen Overlade /: i Anledning af det af det høie Collegium mig 

overdragne Magelægs og Omreguleringsforretning :/ for at være vis paa at faae denne Taxation 

udført inden Vinteren, hvilket nu er skeet, og hvornæst jeg nu atter skrider til at fremme Matricu-

leringsarbeidet. 

p.t. Bjørnsholm den 1
st
 December 1835, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 548 

 

Ved min Nærværelse her paa Buderupholm har jeg erfaret at her henstaar en, den Kongelige Kasse 

tilhørende gammel brøstfældig Hakkelsemaskine, som tilsyneladende i mange Aar har været aldeles 

ubrugelig og hvoraf faa Stykker er borte; men da jeg dog finder: at nogle af Stykkerne kunne bruges 

til en anden Maskine, eller maaske ved at underkaste den hele gamle Maskine en Hovedreparation 

og at sætte nyt isteden for det Manglende og ødelagte, at den da atter kunde blive brugbar, saa 

anseer jeg den for i sin nærværende Tilstand at have en Værdie af 15 rbd. Til denne Pris vil jeg 

kjøbe den om den derfor kan overlades mig. Deres Velædelheds behagelige Svar udbedes. 

Buderupholm den 3
die

 December 1835, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wegener. 

 

 



207 

 

Nr. 549 

 

For 3 Maaneder siden, nemlig under 8
de

 September dette Aar tillod jeg mig, som sædvanlig, at gjøre 

Indberetning til det Kongelige Landhuusholdnings Selskab angaaende hvorledes Selveiergaardmand 

Mads Nielsen udflytter fra Østerhassing i Kjær Herred Aalborg Amt og Skoleholder og Kirkesanger 

Henriksen i Vadum Sogn, samme Herred, behandler deres Agerbrug; men da jeg ikke endnu har 

modtaget den dem tilsagte Understyttelse saa tillader jeg mig herved den ærbødige Frihed at fore-

spørge om nogen særdeles Omstændighed, som for Ex. Mangel paa Fuldstændighed i den af mig 

givne Indberetning skulle kunne have bevirket Understyttelsens Udeblivelse, bedende at Deres 

Velbyrdighed gunstigst ville meddele mig et Par Ord derom. 

Vadumtorp den 9
de

 Dec. 1835. Med sand Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Secretair Hald. 

 

 

Nr. 550 

 

Dem ved Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 25
de

 f. M. forlangte Landvæsenscommissions Act 

har jeg herved den Ære at fremsende, og tillader jeg mig i den Anledning at bemærke: at det er ikke 

min Skyld at den forlangte Opmaaling blev saa længe udsat; Thi efter Aftale med Forvalter Graah 

skulle Kortet have været mig tilsendt næste Dag, men jeg ventede derefter forgjæves i 4 á 5 Dage i 

hvilken Tid jeg stedse holdt mig parat til at kunne have foretaget Opmaalingen saa hastig som 

Kortet efter Aftale var bleven mig tilsendt. 

Vadumtorp den 9
de

 December 1835, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbyrdige Hr. Krigsraad Nielsen. 

 

 

Nr. 551 

 

Den af Deres Velædelhed forlangte Attest har jeg herved de Fornøielse at fremsende. 

Mon jeg ikke ved denne Leilighed være saa frie at spørge om Jacob Jensen, en Søn af afdøde Jens 

Jacobsen Koldnaae har faaet hos Dem Kortet over Aalstrup som jeg skulle bruge ved en Udstykning 

som han har anmodet mig om at foretage over Stedet Skagens Jorder ved Vrangbæk og dersom han 

ikke har faaet Kortet, om Deres Velædelhed da ikke vil være af den Godhed at udlaane det til mig, 

og hvis da mueligen ikke har det og ikke veed hvem det er, om De da ville være af den Godhed at 

opgive mig Kammerraad Ribes Adresse da jeg saa agter at skrive ham til derom; Thi det sidste jeg 

saae Aalstrup Kort leverede jeg det i Kammerraad Ribers Haand i Aalborg. - Et Par Ord udbedes og 

da Jacob Jensen ikke kom til mig igjen efter at han havde været hos Dem om Kortet saa veed jeg 

ikke om han mueligen skulle have opgivet den paatænkte Udstykning – Skulle Deres Velædelhed 

imidlertid være vidende derom da beder jeg ogsaa om at De godhedsfuld ville tilkjendegive mig 

saadant. 

Vadumtorp den 22
de

 Dec. 1835. Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Juel til Vanggaard pr. Hjørring. 

 

 

Nr. 552 

 

I Henhold til Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 19
de

 October dette Aar tillader jeg mig herved 

underdanigst at tilmelde Dem at Hartkorns Repartitions Beregningen over Skovskylden i Dronning-
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lund Sogn med alle tilhørende Korter og øvrige Documenter er under 27
de

 denne Maaned, afleveret 

paa Hjørring Amtscontor for at indsendes til Rentekammeret til endelig Approbation. 

Ved denne Leilighed tillader jeg mig at bemærke: at for den indsendte Forretning har jeg tilgode, 

som afg. Proprietair Møllers Bo, som Reqvirent, staaer mig til Ansvar for, nemlig efter en til 

Revision i det Kongelige Rentekammer under 16
de

 Februar 1833 indsendte Regning, 313 rbd. 38 sk. 

Sedler og Tegn /: hvorom jeg under 21
de

 Juni dette Aar har gjort Anmeldelse til den respective 

Skifteret :/ og efter en under 24
de

 d. M. ligeledes til Revision indsendte regning stor 30 rbd. tilsam-

men 343 rbd. 38 sk. Sedler og Tegn, hvilken Sum, efter Regningernes behørige Revision i det 

Kongelige Rentekammer, Reqvirenten Proprietair Møller, eller nu hans Dødsboe, ifølge Forord-

ningen af 23
de

 April 1781 § 29 er pligtig at udbetale mig, imod Regres til de Vedkommende 

Lodseiere som efter Kammerets Dessition muelig maatte blive tilkjendt at deeltage i disse 

Omkostninger. 

Fremdeles tillader jeg mig her at bemærke, at jeg foruden ovenstaaende Sum har tilgode i afg. Prpt. 

Møllers Boe 92 rbd. Sedler efter Hr. Møllers egenhændige Beviis af 6
te
 Februar 1833, hvilket af 

S:T: Hr. Proprietair Rørbye er indleveret til Skifteretten og anmeldt, ifølge hans Brev til mig af 19
de

 

Mai dette Aar. 

Vadumtorp den 30
de

 December 1835, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Bye og Herredsfoged Heiberg. 

 

 

Nr. 553 

 

Underdanigst Indberetning. 

Under 8
de

 denne Maaned blev jeg, formedelst den da indholdende Vinter, standset i Matriculerings 

Markarbeidet i Hune Sogn, og af denne Aarsag som og formedelst den mig tillagte strænge Ordre 

under en Daglig Mulct af 2 rbd. Sølv at udføre noget af Det Høie Collegium befalede ændringer i 

Repartitionsberegningen over Dronninglund Sogns Skovskjelds Hartkorn, har jeg seet mig nødsage 

til aldeles at standse med de mig overdragne Matriculeringsarbeide i de sidste 3 Uger for at faae de 

nævnte Forandringer (??) fuldført, hvilket nu er skeet. -  I Hune Sogn er der endnu en stor Deel 

Lodder at udmaale paa Marken særdeles i Engene omkring den store Mose saavelsom og i Mosen 

selv, men da Engene næsten overalt er opfyldt med Vand kan dette Arbeide ikke udføres anderledes 

end paa Bar Iis eller ved Sommer Tid naar Vandet enten er borte eller Temperaturen er saaledes at 

de assisterende Folk kan udholde at gaa barbenet. – Jeg agter at passe paa den beleilige Tid, om 

Vinteren vil blive saaledes at Arbeidet kan udføres paa Iis; thi da vil det lettest og snarest kunne 

vorde tilendebragt. 

Vadumtorp den 31
de

 December 1835, underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 554 

 

Ærbødigst P. M. 

Dersom min Gage er anviist beder jeg ærbødigst at Deres Velbaarenhed ville være af den Godhed at 

sende mig Qvitteringen til underskrivt ved Overbringeren heraf, for at jeg kunne lade Pengene 

afhente ved min Søn. 

Vadumtorp den 5
te
 Januar 1836, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Wesenberg. 
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Nr. 555 

 

Ifølge Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 25
de

 f. M. tilstilles Dem herved til Betaling af med-

følgende Regninger 28 rbd. 3 mk. 14 sk.; men da flere Stykker af de bekomne Varer ikke er til mig 

selv saa ville Hr. Postmesteren undskylde at jeg er saa fri at udbede mig tilstillet en specificeret 

Regning med Prisen paa hvert enkelte Stykke med især da jeg eller det med hvad jeg skal have for 

det til mig selv. Deres ærede Skrivelse kom mig først tilhænde den 3
die

 derfor var jeg ikke istand til 

at sende Pengene inden den 4
de

. Jeg har længe lagt fra Reise til Hjørring men der er immer kommet 

noget i Veien. Et lyksaligt Nytaar tilønskes Dem og ærede Familie. 

Vadumtorp den 5
te
 Januar 1836, af Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Postmester Hartmann. 

 

 

Nr. 556 

 

De ved det Kongelige Landhuusholdnings Selskab ærede Skrivelse af 18
de

 f. M. mig tilstillede 55 

rbd. til Gaardmand Mads Nielsen af Østerhassing og Skolelærer Henriksen i Vadum har jeg udbe-

talt til disse Mænd imod deres egenhændige Qvitteringer som jeg er saa frie herved at fremsende. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 6
te
 Januar 1836, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Det Kongelige Landhuusholdnings Selskab. 
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Nr. 557 

 

Deres Velbyrdighed mindes vel at jeg i Sommeren 1832 foretog en Inddeling i Parceller til Fæste-

huse af en Dem tilhørende fæsteledig Gaards Jorder under Nipstrup Gods i Aalstrup i Jerslev 

Herred, Mellemgaard kaldet, og at jeg efter fuldført Forretning selv afleverede til Dem i Aalborg 

Hartkornsberegningen tilligemed det originale Udskiftnings Kort over Aalstrup Gaards Jorder, og 

da bemeldte Kort ikke siden den Tid har været at finde hos nogen her paa Egnen saa formoder jeg at 

det endnu maae være i Deres Velbyrdigheds Værge, og da jeg just nu skulle bruge det til en anden 

Forretning saa tillader jeg mig herved ærbødigst at bede at Hr. Kammerraaden ville være af den 

Godhed at sende mig det hertil med første Agepost – Skulle bemeldte Kort mueligen beroe i Det 

Kongelige Rentekammer, eller af Deres Velbyrdighed være udleveret til nogen Anden, da beder jeg 

De godhedsfuld ville underrette mig derom det allersnareste mueligt.  

Vadumtorp pr. Aalborg den 12
te
 Januar 1836, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Riiber til Glostrup pr. Kjøbenhavn 

afgives i Kjøbenhavn hos urtekræmmer Friberg paa Hjørnet af Nørregade og Gl. Torv. 

 

 

Nr. 558 

 

Underdanigst P. M. 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 16
de

 d. M. giver jeg mig den underda-

nige Frihed at indberette: at jeg ikke endnu har været i Gjølstrup i Anledning af  det Kongelige 

Rentekammers Skrivelse af 5
te
 September f. A. som Deres Høivelbaarenhed har behaget at 

communicere mig under 10
de

 samme Maaned – Aarsagen hvorfor jeg ikke endnu har foretagen den 

befalede Undersøgelse er denne: at jeg ikke siden den Tid har havt nogle Forretninger der paa 

Egnen – Gjølstrup ligger 6 á 7 Mile fra mit Hjem – og da jeg holder mig forvisset om at det af mig 

forfattede Kort er nøiagtig overensstemmende med Marken haaber jeg det efter Omstændighederne 

vil kunne undskyldes at jeg har dvælet med at foretage denne undersøgelse indtil som jeg venter nu 

snart at ville skee, at jeg faaer andre Forretninger derpaa Egnen; eftersom jeg finder at jeg med 

Billighed kan forlange at de vedkommende Parcellister skulle betale mig for en saadan Undersø-

gelse saafremt (?) der ikke er Feil som kan tillægges dem, og jeg paa den anden Side heller ikke vel 

kan være tjent med for egen Regning at foretage en saadan undersøgelse 6 á 7 Mile fra mit Hjem 

uden nogen som helst Erstatning enten for Tiden frem og tilbage eller den til Reisen fornødne 

Befordring efter som jeg ikke har oppebaaren min før Forretningen end hvad der kan ansees for en 

billig Betaling for det arbeide som jeg har udført. 

Vadumtorp den 20
de

 Januar 1836, underdanigst P.L. Birk 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 559 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 3
die

 d. M. meldes: at det er ikke mig 

bekjendt at Rentekammeret har meddelt anden Bevilling eller Approbation paa udstykningen af det 

afgangne Leutenant og Branddirecteur Bolvig tilhørende Jorder Løth og Stidsholt samt Feppenborg-

holm kaldede end den af 11
te
 Juli 1829 – Aarsagen er vist nok denne at Kammeret i Regelen ikke 

approberer Inddelingen af Fæstegods førend efterhaanden som det vorder solgt, og paa den Tid min 

udstykningsforretning blev affattet var der ikke mere solgt af fornævnte Gods end de 2
de

 Parceller 

hvis afhændelse Kammeret har approberet. – Men da som min Udstykningsberegning oplyser, den 

øvrige Deel af Eiendommen har været inddeelt og bortfæstet i Parceller i henved 40 Aar og at denne 

Fæsteinddeling er skeet medens Eiendommen var Fæstegods under Lengsholm og Eieren følgelig 
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havde lovlig Ret til at dele den mellem Fæstere efter eget Godtbefindende, saa kan der efter min 

Anskuelse aldeles Intet være til Hinder for at disse Fæstehuse sælges hver for sig, naar det blot paa 

befalet Maade indberettes til Rentekammeret med fornøden Forklaring om, at de hver især have det 

samme Tilliggende af Jord og Hartkorn som de findes anført ned i den af mig forfattede udstyk-

ningsforretning, i hvilken Anledning det vel vil være nødvendigt at Parcellerne anføres i Skjøderne 

ved de samme N
o
 som de have i udstykningsforretningen og at Kortet og Beregningen indsendes til 

Rentekammeret tillige med Skjøderne forinden Hartkornet kan vorde adskilt i Amtstuen.  

Forsaavidt som Parcellerne mueligen attraaes afhændede ved Auction da vil Kammerets Approba-

tion sikkert ogsaa dertil kunne erholdes ved at indsende Kortet og Beregningen med Begjæring om 

saadan Approbation, hvorhos det da maatte bemærkes, at Inddelingen er aldeles den samme som 

den var i Aaret 1829 da min Forretning første Gang blev indsendt og at Parcellerne siden den Tid 

stedse, som tilforn have været under særskilt Brug. – Skulde der imidlertid indløbe noget hvortil 

min Assistance kunne være fornøden da er jeg med Fornøielse til Tjeneste, men jeg troer neppe at 

den vil blive fornøden i det nærværende Tilfælde. 

Vadumtorp den 31
de

 Januar 1836, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbyrdige Hr. Overauditeur Herredsfoged Lassen. 

 

 

Nr. 560 

 

Ved at gjennemlæse 7
de

 Bind af Dansk Ugeskrift har jeg med megen Veltilfredshed erfaret, at 

foruden det som jeg forhen mundtlig har bemærket, at Indbindingen er meget slet udført i 

Sammenligning med de ældre Bind hvoraf et var med til Mønster, saa er der endnu en værre 

Omstændighed indløben den nemlig at, uagtet Exemplaret var fuldkommen complet da jeg 

afleverede det til Indbinding, hvilket jeg selv overtydede mig om ved at eftersee samtlige Pagina, 

saa mangler der dog nu det løse Qvartark som fulgte med N
o
 179 & 180 med pagina 385 til 388 

incl. hvorved Bogen saaledes er bleven Defect. – Jeg maa derfor bede Deres Velædelhed at være af 

den Godhed ved første muelige Leilighed at forskaffe mig et Exemplar af bemeldte Qvartark som 

Bogbinderen saaledes ved Skjødesløshed har for qvaklet. – Jeg har med Omhyggelighed efterseet 

og forvisset mig om at det ikke findes feilagtig (?) paa noget andet Sted i Bindet, men at det er 

virkelig bedre. 

Vadumtorp den 30
te
 Januar 1836, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Boghandler Lundt. 

 

 

Nr. 561 

 

Nota 

For Bladet Fædrelandet har jeg betalt 1 Qvartal 1834 og 4 Qvartaler 1835 i alt 5 Qvartaler á 10 mk. 

med Porto 8 rbd. 2 mk. 

Deraf efter aftale mig tilgode hos S:T: Hr. Overauditeur Lange 1/5 1 rbd. 4 mk. 

Vadum Torp den 30
te
 Januar 1836, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 562 

 

Gode Hr. Forvalter. 
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Efter aftale fremsendes herved en qvitteret Regning over mit Tilgodekommende for Hartkorns 

Reguleringen i Skjørping Sogn, 277 rbd. 80 sk. Sølv. – Derpaa har jeg imod Interimsbeviis 

modtaget under 3
die

 Mai f. Aar 100 og under  

21 December 100 rbd. er    200 rbd. 

og til Kjøbmand Tellemann har De for mig betalt   35 rbd.  1 mk.  10 sk. 

  er   250 rbd.  1 mk.  10 sk. 

  Regnings Beløb 277 rbd.  5 mk.          . 

  Altsaa mig tilgode   27 rbd.  3 mk.    6 sk 

som jeg er saa frie at udbede mig tilstillet ved Leilighed, dog helst om mueligt ved Overbringeren 

heraf. – Interrimsqvitteringen vil De vel og behage at sende mig. 

Skulle der gives en Leilighed til at faae Hakkelse Maskinen sendt til Kjøbmand Raffels i Aalborg en 

Gang med det Første da ville det være mig særdeles kjært – Paa Regningen som kuns angaar det 

udførte arbeide og ikke det som staar tilbage efter den sidste Bestemmelse, har jeg bemærket 

Aarsagen hvorfor Documenterne er bleven tilbage hos mig. Af Avisen har jeg med Bedrøvelse 

erfaret Deres gode Kones Død; og kan ei undlade her at bevidne Dem min oprigtige Deltagelse i 

Deres billige Sorg i det jeg tegner mig med sand Agtelse og Venskab. Deres hengivne P.L. Birk. 

Vadumtorp den 31
de

 Januar 1836 

S:T: Hr. Forvalter Wegener.. 

 

 

Nr. 563 

 

Penge Beløbet efter Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 11
te
 denne Maaned nemlig til indlagt 

Regres (?) 6 rbd. 3 mk. 10 sk. og 4 rbd. 3 mk. 5 sk. som De har udlagt for mig giver jeg mig herved 

den Frihed at fremsende med 11 rbd. 15 sk., i det jeg tillige bevidner Dem min skyldigste Taksi-

gelse for den for mig havte Uleilighed som jeg stedse er beredtvillig til at gjengjælde. 

Delingen af det omskrevne Sted i Hvidsted er jeg villig til at paatage mig og jeg tænker vel at det 

ikke skulle vare saa meget længere førend jeg kommer til Hjørring Egnen, hvorom jeg i ald Fald 

skal være saa frie nærmere at give Underretning. – Hvorvidt det omskrevne Sted kan udstykkes 

derom kan jeg naturligviis ingen Mening have forinden jeg seer Kortet og bliver nærmere bekjendt 

Localt, hvorom vel for resten ingen Tvivl kan  være. – Dem omstændighed at det ikke er nogen 

Hovedparcel kan imidlertid ikke fritage Vedkommende for at løse Bevilling til Gaardens Ned-

læggelse om disse endnu særdeles Omstændigheder finde Sted Thi efter som det er over en Tønde 

Hartkorn bliver det lige fuldt at betragte som en Gaard. – Undtagelse kan dog finde Sted hvor hele 

Lodden afhændes. 

Vadumtorp den 31
de

 Januar 1836. Med sand Agtelse. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Fuldmægtig Jensen 

 

 

Nr. 564 

 

Underdanigst Indberetning 

Overensstemmende med det Høikongelige Rentekammers Ordre til mig af 8
de

 August forrige Aar 

giver jeg mig herved den underdanige Frihed at indberette: at i den forløbne Maaned har Vinteren 

været saa ustadig afvexlende med Frost og Tøe at det ikke har været mig mueligt at fremme 

Markarbeidet ved de mig overdragne Matriculeringsforretninger. 

Vadumtorp den 1
st
 Februar 1836, underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 
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Nr. 565 

 

Underdanigst Pro Memoria 

I Anledning af det Høikongelige Rentekammers Skrivelse til mig af 9
de

 forrige Maaned, tillader jeg 

mig herved underdanigst at indberette at jeg endnu ikke er bleven færdig med den mig overdragne 

Undersøgelsesforretning paa Agaards Gods fordi Veirliget har været saa ustadigt at jeg ikke har 

været istand til at arbeide i Marken i de sidstforløbne 2 Maaneder; men saafremt Veiret vil blive 

nogenledes gunstig skal jeg efter yderste Evne bestræbe mig for at faae det tilendebragt i løbet af 

denne Maaned. 

Vadumtorp den 1
st
 Februar 1836, underdanigst P.L. Birk. 

 

Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 566 

 

Efter Deres Velbyrdigheds Begjæring i ærede Skrivelse af 30
de

 Dec. forrige Aar /: som først indtraf 

hertil den 14
de

 f. M. tilfældigvis i min Fraværelse hvorved imod min Villie et Ophold har funden 

Sted :/ har jeg nu nøie gjennemseet det mig tilstillede Manuscript ”veiledning for Landmanden til 

selv at opmaale beregne og inddele sine Jorder! af Major og Landinspecteur Pedersen, og jeg har 

glædet mig ved at see at Forfatteren har været istand til i et saa kortfattet simpelt og letfatteligt 

Foredrag at afhandle det allervigtigste og almennyttigste af den practiske Landmaaling. – 

Opgaverne synes mig at være hensigtsmæssig valgte. – Problemernes Opløsning ere Theoretisk 

rigtige og de røbe i alle Dele den sande Practiker. 

Skjønt Skriftet saaledes, efter min Anskuelse i alle Dele fyldestgjør hvad man med Billighed kan 

fordre af en saa kortfattet practisk Veiledning, saa forekommer det mig dog ved Gjennemlæsningen 

at det især for Begynderen ville have været endnu mere letfatteligt, om det havde været inddelt i §§ 

og at der ved Anvendelsen af enhversomhelst Sætning som i det Foregaaende var forklaret var 

bleven henvist til den § i hvilken Forklaringen eller Oplysningen forefandtes. 

Nogle ved Gjennemlæsningen opdagede ubetydelige Skrivefeil i Texten og smaae Mangler ved 

Tegningerne som er undslupen Forfatterens Opmærksomhed har jeg tilladt mig at notere paa et 

særskilt løst Blad. 

Det være imidlertid langt fra min Hensigt med de her fremsatte Bemærkninger at ville i nogen 

Henseende nedsætte den ærede Forfatters Arbeide for hvilket jeg har ald muelig Agtelse. – Men 

Hensigten har ellers været at tjene den gode Sag. 

Jeg troer mig fuldelig overbevist om at Skriftet saaledes som det er vil i høi Grad opfylde sin 

Bestemmelse at bidrage til almeen nyttig Kundskabs udbredelse og jeg erkjender tilfulde hver 

vanskeligt det vil være i et saa kortfattet Foredrag at frembringe noget bedre, jeg vil derfor oprigtig 

ønske det ald muelig udbredelse, og glæde mig med den Tanke at det blandt flere mueligen kunne 

komme Pluraliten af de 1300 tilhænde som blive skuffe i deres Forretninger ved at subsiribere paa  

S. Langkjærs Praktiske Landmaaler. 

Vadumtorp den 12
te
 Februar 1836. Med sand Høiagtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Secretair Hald. 

 

 

Nr. 567 

 

Deres Høivelbaarenhed modtage herved min skyldigste Tak for Deres ærede Skrivelse af 10
de

 denne 

Maaned. Det skulle have været mig særdeles Kjert om jeg kunde have profiteret af Leiligheden ved 
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at tilstille Dem det forlangte Kort med videre over Buderupholms Skov, men jeg er destoværre 

endnu ikke færdig med samme. 

Endnu en Gang takker jeg Deres Høivelbaarenhed for dem mod mig viiste Opmærksomhed. 

Vadumtorp den 16
de

 Februar 1836. Med sand Høiagtelse. Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker og Overførster v. Jessen. 

 

 

Nr. 568 

 

Til Befordring paa min Reise i anledning af Matriculering vil Sognefogden for Aabye Sogn efter 

Rentekammer Pas af 11
te
 Februar d. a. tilsige 2

de
 Vogne med Agestole, Pudehynde, Reeb og 

Pakfoder at møde ved  Aabyebroe paa førstkommende Fredag Formiddag Kl. 8 for at befordre mig 

og min Assistent til Kokkedal. – Indlagte Brev som angaar Befordring videre frem til mit 

Bestemmelsessted ville Sognefogden besørge uden mindste Ophold afsendt ved Sognebud. 

Vadumtorp den 17
de

 Februar 1836, P.L. Birk. Stiftslandinspecteur. 

 

Til Sognefogden for Aabye Sogn. 

 

 

Nr. 569 

 

Til Befordring paa min Reise i anledning af Matriculeringen ville Sognefogden for Torslev Sogn 

efter Rentekammerskr. af 14
de

 Februar f.A., tilsige 2
de

 Vogne med Agestol, Pudehynde, Reeb og 

Pakfoder at møde paa Kokkedal paa førstkommende Fredag Eftermiddag Kl. 2 for at befordre mig 

og min Assistent derfra til Aagaard. 

Indlagte Brev ville Sognefogden ufortøvet besørge til Kokkedal. 

Vadumtorp den 17
de

 Februar 1836, P.L. Birk. 

 

Til Sognefogden for Torslev Sogn. 

 

 

Nr. 570 

 

Til førstkommende Fredag Eftermiddag Kl. 2 har jeg været saa fri at bestille Vognskifte paa 

Kokkedahl paa min Reise til Aagaard – Kunne jeg være saa heldig at træffe Deres Velbyrdighed 

hjemme da ville det være mig saare kjert. 

Vadumtorp den 17
de

 Februar 1836. Med Høiagtelse Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter v. Støcken. 

 

 

Nr. 571 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 6
te
 denne Maaned meldes at jeg ikke er 

istand til at meddele Dem den forlangte attest eftersom jeg ikke veed hvorfor en Deel af Skove der 

er Dem tilhørende. – Mollerup har ikke beregnet Meelholts Skov. – Dog dersom min Meening er 

rigtig da skal denne Skov i det hele tilhøre Deres Velædelhed; med undtagelse af den Deel, som ved 

Dom er tilkjendet Lars Søndergaard, og er dette Tilfældet da kan Størrelsen nok findes ved at bereg-

ne den efter Kortet.. – Men hvad Hou Skov angaaer da de denne inddelt i saa mange Afdelinger at 

jeg ikke uden Oplysning paa Stedet kan udfinde Størrelsen af deres Skovspart; thi beregningen som 
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Mollerup har attesteret indeholder vel noget om at Deres Skovspart skulle indeholde baade Eng og 

Skov til Beløb 41 Tønder Land nemlig henimod 35 Tdl. Skov og 6 Tønder Land Eng men denne 

Efterretning er som sagt ikke saaledes at jeg tør attestere den uden nye Oplysninger paa Stedet. 

Jeg reiser i Morgen til Aagaard i Vesterhan Herred og har i den Anledning meget travlt hvorfor jeg 

beder undskyldt at dette bærer saa kjendelige Spor af Hastværk. 

Vadumtorp den 17
de

 Februar 1836. Forbindtligst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 572 

 

b) Deres Høivelbaarenhed ombedes gunstbehageligen at ville meddeles mig Attest for Hartkornet 

paa de 2
de

 Gaarde Øster og Vester Lunde i Leerup Østerhan Herred, med mindre disse Attester 

skulle for Kort siden være bleven forlangt af Eieren Hr. Qvistgaard og ham meddelt; er dette som 

jeg formoder ikke Tilfældet, da er jeg saa frie at udbede mig den sendt med Posten her til Aagaard 

a) Det glæder mig at Deres Høivelbaarenhed ville have gjort mig den ære at besøge mig den 10
de

 d. 

M. om Veierliget havde føiet – jeg ventede Dem endnu den 11
te
 – men Veirliget har som jeg erfarer 

forhindret Reisen. Saafremt jeg blot kan faae det at vide saa tidlig hertil at jeg kan komme hjem 

forinden ville det være mig saare kiert Først med Deres Høivelbaarenhed at gjøre en Tour ind i 

Vildmosen dersom Hr. Etatsraaden lægger Veien omkring af Birkelse vil jeg De ønske det Møde. - 

Fra sønder Side, nemlig ved Birkelse Mark er Mosen meget tilgjængelig til enhver Tid omendskjønt 

den ikke er frossen, men der er da rigtig nok ikke nogen egentlig tør Gang da Mosen altid holder sig 

fugtig som en Vanddrukken Svamp. 

p.t. Aagaard i Vesterhan Herred den 21
de

 Februar 1836. Med sand Høiagtelse. ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad og Amtsforvalter Brinck Seidelin. 

 

 

Nr. 573 

 

Overensstemmende med det Høikongelige Rentekammers Ordre af 8
de

 August forrige Aar giver jeg 

mig herved den underdanige Frihed at indberette, at i den sidst forløbne Maaned har det ikke  været 

mig mueligt at fremme det tilbagestaaende Markarbeide ved de mig overdragne 

Matriculeringsforretninger fordi Veirliget vedholdende har været ustadigt afvexlende med Frost og 

Tø, Regn og Sne. 

p.t. Aagaard i Vesterhan Herred den 1
st
 Marts 1836, underdanigst P.L. Birk. 

 

Til det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 574 

 

Underdanigst Promemoria 

I Henhold til min underdanige Skrivelse til Det Høikongelige Rentekammer af 1
st
 forrige Maaned 

giver jeg mig herved den underdanige Frihed at indberette at alt angaaende Flid uagtet har det dog , 

formedelst det vedholdende ustadige Veierlig ikke været mig mueligt at tilendebringe min 

Undersøgelsesforretning her paa Godset endnu til denne Tid. 

Aagaard i Vesterhan Herred den 1
st
 Marts 1836, underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer 
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Nr. 575 

 

Thisted Amt, Vesterhan Herred, Kliim Sogn, Søndergaard den 3
die

 Marts 1836. 

 

Christen Godiksen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Tilladelse til fra sin Gaard i 

Gjøttrup af afhænde en tilkjøbt fraliggende Parcel og ligesom og om Tilladelse til at henlægge en 

hidtil under Gaarden Gjøttrup brugt Engparcel i Kliim Sogn, til en Gaard som han nu har tilkjøbt 

sig i Kliim Sogn og Bye, Søndergaard kaldet. 

 

Til Rentekammeret 

Til min hidindtil eiende og iboende Gaard i Gjøttrup Sogn og Bye som stod for Ager og Engs 

Hartkorn 8 Td. 2 Skp. 1 alb. har hidtil været henlagt Parcellen N
o
 2 med Hartkorn 1 Td. 5 Skp. 1 Fk. 

af forrige Niels Boilesens med allernaadigst Bevilling af 26 Februar 1829 nedlagte og med det 

Kongelige Rentekammers Approbation af 7
de

 Marts samme Aar udstykkede Gaards Jorder; men da 

denne Parcel imidlertid ikke grændser umiddelbar samme med nogen som helst Deel af Gaardens 

Jorder saa har jeg solgt den til Selveier Gaardmand Anders Jensen, til at forenes med hans Gaards 

Jorder som umiddelbar grændse sammen med Parcellen saa at den ligger mere beleilig for hans end 

for min Gaard; men da Amtets Paategning af 19
de

 Oct. 1829 paa det til mig udstædte Skjøde paa 

benævnte Parcel siger at ”Parcellen henlægges til Kjøberens forhen eiende Jorder og maae ikke 

derfra adskilles” saa er det herved min underdanige Bøn: at Parcellens Afhændelse fra Gaarden til 

Anders Jensen naadigst maatte tillades mig paa Grund de anførte Omstændigheder – Gaarden selv 

som staaer for Ager og Engs Hartkorn 8 Td. 2 Skp. 1 alb. har jeg solgt til Geert Lassen. 

Foruden foranstaaende Jordeiendomme har jeg siden Aaret 1827 tillige havt Engparcellen N
o
 4 med 

Hartkorn 1 Td. 3 Fr. 2½ alb. af Albrect Christensens med det Kongelige Rentekammers Bevilling af 

14
de

 April 1827 udstykkede Gaards Jorder i Kliim Sogn og Bye, hvilken sidstnævnte Parcel jeg har 

reserveret mig ved de her ommeldte Salg og da jeg nu har tilkjøbt mig forhenværende Jens Madsens 

eller seenest Lars Andersen Sønderstrup Gaard i Kliim Bye Søndergaard kaldet med Ager og Engs 

Hartkorn 1 Td. 7 Skp. 3 Fr. 1 alb. saa er det mit Ønske at faae den ommeldte Engparcel henlagt til 

min nuhavende Gaard Søndergaard, som da ville blive af Hartkorn 3 Td. 3 Fr. ½ alb. og da 

Engparcellen ligger i samme Sogn som Gaarden den forenes med haaber jeg saameget desto sikkere 

at dette Arrangement tillades mig hvorom jeg herved ligeledes ansøger, underdanigst C:G 

 

 

Nr. 576 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 11
te
 f. M. meldes: at jeg ikke har nogen 

Kornrensemaskine færdig til Salg fortiden, men hen paa Sommeren venter jeg at faae nogle færdig. 

– En saadan Maskine som de Da har seet af min hos Hr. Møller paa Kornumgaard dog endnu med 

nogen nyere Forbedring, koster, med 4 Jern Skumsold og 1 Messing Klintesold 36 rbd. og med et 

Rapssold ligeledes af Messing saa koster den 39 rbdl. en saadan Maskine kan sees hos Forpagter 

Dickmann her paa Aagaard. – Naar de 4 Skumsolde som paa de Maskiner jeg hidtil har ladet 

forfærdige har været af Jerntraad – forlanges af Messingtraad da vil dette forøge Prisen omtrent 3 

rbd. 

p.t. Aagaard den 6
te
 Marts 1836, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Proprietair Skibsted til Bratskov. 

 

 

Nr. 577 

 

Den af Deres Velædelhed forlangte udstykning af 3
de

 Gaardes Jorder i Vellinghøi i St. Olai Sogn er 

jeg villig at udføre saa hastig som mueligt og at fuldføre samme betimelig inden forestaaende 
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Termin. - Min Assistent vil om gandske kort Tid indfinde sig hos Dem for at foretage den fornødne 

Opmaaling og kort derefter skal jeg komme selv for at taxere Eiendommene og fuldføre Udstyknin-

gerne. – Dette tjener saaledes til foreløbig Efterretning. – Tiden eller Dagen naar og hvor Befor-

dring skal møde, skal med det allerførste vorde nærmere bestemt – Prisen vil vi nok komme overens 

med. 

p.t. Aagaard i Vesterhan Herred den 8
de

 Marts 1836, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. Th. Chr. Lykkegaard. 

 

 

Nr. 578 

 

Høistærede Hr. Forvalter 

Det gjør mig virkelig ondt at jeg ikke har været istand til at komme til Bjørnsholm saa tidlig som 

jeg havde ventet og ønsket – Jeg har ikke havt Haand paa andet end befalede Forretninger siden jeg 

sidst var paa Bjørnsholm. Jeg er fortiden i Færd med en vidtløftig og meget rigtig Undersøgelses-

forretning her paa Aagaard Gods, efter Ordre fra Collegiet som endog er ældre end den om Mage-

lægget og Omdelingen ved Borregaard bye, og i Henhold til Kammerets seeneste Erindring om 

denne undersøgelses Tilendebringelse tør jeg nu ikke forlade den oftere forinden jeg kan faae den 

gandske færdig, og dette vil jeg neppe være istand til endnu i de første 14 Dage fra Dato. – Hvad 

Forretningen i Borregaard angaar da har jeg stræbt med den saameget som der har staaet i min 

Magt. – Jeg har saaledes udført hele den speciele Beregning over det som enhver Mand har havt; 

men desuagtet er det dog aldeles umueligt at jeg kan faae Delingen færdig saa tidlig at de nye 

Lodder kan modtages i Foraaret. – Jeg lovede vel Beboerne at jeg skulle gjøre min yderste flid for 

at skaffe dem de nye Lodder tidlig i Foraaret, saa fremt det var mig mueligt; men bestemt Løvte har 

jeg aldrig givet dem, og nu seer jeg klarligen at det bliver mig aldeles umueligt at tilendebringe 

Delingen saa tidlig at de kan faae de nye Lodder i brug i Foraaret, det bliver derfor en absolut 

Nødvendighed at de maae bruge de gamle Lodder som hidindtil, indtil der bliver indhøstet. – Hvor 

jeg paa andre Steder har foretaget udskiftningen eller Omdelingen forhen har Efter høsten eller 

Rugsædtiden almindelig været valgt til at modtage de nye Lodder paa; endog paa Steder hvor 

Udskiftningen har været afsat paa Marken i Martii Maaned har Vedkommende dog foruden det 

rigtigst at oppebie Efteraaret til de nye Lodder s Antagelse. – Jeg veed ikke om Deres Velædelhed 

kan erindre at da vi første Gang fulgtes ad til Gjøttrup, modtog vi Kortet hos Sognefogden og 

tilligemed dette er Landvæsenscommissions Act Gjøttrup Sogns udskiftning betreffende Kortet er 

her, men Landvæsenscommissions acten har jeg ikke seet siden den Tid, jeg formoder derfor at den 

endnu maae være paa Bjørnsholm og beder i saa Fald om at faae den sendt med Overbringeren 

heraf. De kan være forvisset om at jeg ingenlunde skal udsætte Tilendebringelsen af Forretningen 

ved Borregaard Bye m.v. et Øieblik længere end den allerhøieste Nødvendighed holder mig tilbage. 

Aagaard den 10
de

 Marts 1836. Med sand Høiagtelse Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wulff. 

 

 

Nr. 579 

 

Ærbødigst Pro Memoria 

 

Angaaende de af mig under 30
te
 December forrige Aar anmeldte 2

de
 Fordringer I Dødsboet efter 

afgangne Proprietair Møller til Dronninglund, den ene for 313 rbd. 88 sk. Sedler og Tegn eller 

egentlig 303 rbd. 86 sk. Sølv og den anden 30 rbd. Sølv, har Amtet under 26
de

 forrige Maaned 

communiceret mig det Kongelige Rentekammers Skrivelse af 13de samme Maaned saaledes 

lydende: 
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”Den i sin Tid hertil indsendte Regning etc.: 

Det vil af denne Skrivelse behageligen erfares at det Kongelige Rentekammer vel har antaget at 

disse Regningers Beløb skal udredes af Lodseierne efter behørig Repartition, men at høisamme, 

uagtet det har funden Regningerne billige dog ikke har kunnet approbere samme til udpantning 

eftersom de ikke henhøre til det Slagt Forretninger for hvilke taxtmæssig Betaling er bestemt ved 

Forordningen af 23
de

 April 1781. Skjønt jeg, overensstemmende med hvad jeg derom forhen har 

yttret ikke forlanger at Møllers Dødsboe skal føre (?) af Forretningen forskudsviis udbetale mig 

mine Forretnings Beløb eller staa mig til Ansvar for den Deel af samme der mueligen kunne 

udeblive hos den enkelte Lodseier hvor Omstændighederne maaske kunne gjøre det til en umuelig-

hed at faae de inddreven; saa kan jeg dog paa den anden Side ikke afstaae min formentlige Ret til at 

faae min Fordring inddreven hos vedkommende Lodseier for Boets Regning. – Den hele Forretning, 

om hvis Betaling her omhandles, er foretaget for at skille Proprietair Møller eller nu hans Dødsboe 

en sammes Eiendomme paahvilende Hartkorns Byrder, som det uden denne Forretning ikke kunde 

blive skilt ved, og det blev en utrykkelig Betingelse da jeg overtog Forretningen at Møller skulle 

udbetale mig min Regnings Beløb saasnart Forretningen var fuldført imod Regres til vedkommende 

Lodseiere som det mueligen maatte blive paalagt at deltage i Betalingen. – Vel har jeg hverken 

Vidner at fremføre eller skriftlig Forening at fremlægge om denne overenskomst, men jeg er villig 

til at bekræfte Rigtigheden af samme med Lovens Eed om saadant forlanges. – Da jeg nu imidlertid 

ikke forlanger nogen saadan foreløbig udbetaling for Reqvirenten og jeg endog renuncerer paa den 

Deel af Beløbet som det maatte blive en umuelighed at inddrive hos rette Vedkommende, saa kan 

jeg, som forommeldt ikke afstaae min formentlige Ret til at faae min Fordring indcasseret for Boets 

Regning. – Skulle imidlertid Enkens Laugværge Hr. Procurator Rørby imod Formodning gjøre Pro-

test imod denne min billige Paastand da maae jeg derom ærbødigst udbede mig den ærede Skifterets 

Kjendelse. 

repartitionsberegningerne over de anførte Summe er jeg saa frie herved at fremsende, udbedende 

mig fornøden underretning i det muelige Tilfælde at Protest imod mit Forlangende imod 

Formodning skulle finde Sted. 

Vadumtorp den 23
de

 Marts 1836, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til den respective Skifteret i Dødsboet efter afgangne Proprietair Møller paa Dronninglund. 

 

 

Nr. 580 

 

Vadumtorp den 31
de

 Marts 1836 

Den væsentligste Mangel ved det astronomiske Uhr har jeg for længe siden afhjulpen og det har i 

temmelig lang Tid gaaet meget godt; men da jeg ikke paa den Tid havde fiin præpareret Olie til at 

smøre det med og det nu tillige kan trænge til en ordentlig Renovation saa har jeg ikke villet sende 

Dem det førend jeg kunne faa Tid til at gjøre det ordentlig rent og faae det smøret med ægte fiin 

præpareret Olie hvilket jeg skal see at faa udført nu med det allerførste. – Jeg har det Haab at De 

ikke skal behøve at sende det til Kjøbenhavn da jeg sikkert troer at skulle bringe Dem det i god 

Stand om ganske kort Tid, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. (?) Jespersen 

 

 

Nr. 581 

 

Efter det Kongelige Rentekammers Skrivelse til Amtet af 13
de

 f. M. skal den mig tilkommende 

Betaling 303 rbd. 86 sk. Sølv for Opmaaling Taxation og Hartkornsberegning over de af Skovgrund 

og dyrkede Steders Jord i Dronninglund Sogn, saavelsom 30 rbd. Sølv for Skovskyldsfordelingen 

paa Fredskoven og Skovhaverne udredes af Lodseierne efter behørig Repartition; Disse Reparti-
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tionsberegninger har jeg for nogen Tid siden sendt til S:T: Hr. Bye og Herredsfoged Heiberg i 

Sæbye med anmodning om at han, som Skifteforvalter i Dødsboet efter Proprietair Møller paa 

Dronninglund ville besørge mig disse Penge indcasseret hos vedkommende Lodseiere. 

Efter disse Repartitionsberegninger har jeg tilgode hos Selveier Gaardmand Søren Jensen 

Langheden følgende Betalinger: For Store Langhedens Deeltagelse i Skovskylds Fordelingen paa 

(?) og Skovhaven efter dens Skovskylds Hartkorn – 4 Skp. 3 Fr. 2 alb. 0 rbd. 61 sk. Sølv. 

For Skjelgaardens Jorder at opmaale, taxere og beregne  

i Hartkorn – inclusive at beregne dens Fredskov – i Hart- 

korn nemlig for Ager og Engs Hartkorn 1 Tønde og Skov- 

skyld     1 Td. 6 Skp. 26 rbd.   2 sk. 

For Søren Jensen Langhedens Englod i Rørengene at  

paaligne Skovskyld 1 Skp.       3 ¼ sk. 

For at opmaale taxere og beregne Hartkorn paa Fæster Jens Lar- 

sens Huus paa Søraae Byes Mark Skovskyld 1 Td.   91 sk. 

Summa for Søren Jensen Langhedens Andeel i den resterende 

mig tilkommende Betaling for Skovskyldsfordelingen i Dron- 

ninglund Sogn    27 rbd. 61 ¼ sk. Sølv. 

Derforuden har jeg tilgode hos Søren Jensen Langheden for 

Indsendelse af 2
de

 udstykningsforretninger, nemlig Postvogn fra  

Aalborg til Kjøbenhavn      3 rbd. 39 sk.  

Summa mig tilgode    31 rbd.   4 ¼ sk. 

I dette Beløb kan afkortes den mig affordrede andeel i Om- 

kostningen for Landvæsenscommissionsmødet i Store Lang- 

heden den 12
te
 Nov. og følgende Dag 1833  28 rbd. 72 sk. Sølv. 

Hvorefter jeg altsaa har faar tilgode hos Søren Jensen Langheden   2 rbd. 28 ¼ sk. 

 

Imod at betale disse 2 rbd. 32 ¼ sk. og at meddele Qvittering for de ovenanførte 28 rbd. 68 sk. Sølv 

til den som det bliver overdraget at indcassere mit Tilgodehavende for Opmaaling, Taxation og 

Hartkornsberegning over de af Skovgrund opdyrkede Steders Jorder i Dronninglund Sogn samt for 

Skovskylds Fordelingen paa Fredskoven (?) kan de Summer som Søren Jensen Langheden findes 

anført for paa disse Lister liqvideres. 

Vadumtorp den 31
de

 Marts 1836, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 582 

 

Højtærede Hr. Ven. 

Naar De vil være af den Godhed at lade en Vogn møde ved Aggersund i Morgen Eftermiddag Kl. 5 

da er det min Agt til den Tid at være der for at reise til Bjørnsholm, og dersom De da tillige er saa 

god at besørge Taxeringsmændene ordret til at møde i Vilsted  Tirsdag Formiddag Kl. 9 og en 

Befordring fra Bjørnsholm dertil, da er det min Bestemmelse at tage fat paa Madame Winges 

udstykningsforretning til den Tid. – Dersom hun har solgt nogen Deel af Eiendommen da skal de 

vedkommende Parcellister ogsaa indvarsles til at overvære Taxationen. 

Aagaard den 3
die

 April 1836. Deres med sand Agtelse hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wulff. 

 

 

Nr. 583 

 

Deres Høivelbaarenhed har under 3
die

 (30?) forige Maaned communiceret mig det Kongelige 

Rentekammers Skrivelse af 26
de

 samme Maaned betreffende Oprensning og opgravning af 
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Lindholms Aae og tilstillet mig de til samme Skrivelse henhørende 3
de

 Bilage, samt derhos forlangt 

min Betænkning om Sagen hvilken jeg tillader mig herved underdanigst at fremsætte i det jeg 

derhos tilbagesender de mig tilstillede Bilage. 

At Lindholms Aae vorder forsvarligen oprenset anseer jeg for en Sag af megen Vigtighed, i 

særdeleshed forsaavidt man har til Hensigt der ved at gjøre de meget betydelige til Aaen grænd-

sende Eng og Kjærstrækninger beqvemme til Opdyrkning, hvortil de af Naturen ere særdeles vel 

skikkede, og hvorved de Eiendomme hvorunder de henhører ville vinde overordenlig meget i 

Værdie. – Aaen er i sin nærværende Tilstand aldeles utilstrækkelig til at aflede det skadelige Vand 

fra de den tilgrændsende Enge og Kjærjoder, og et hvert Forsøg paa at opdyrke disse forinden den 

vorder forsvarligen oprenset ville aldeles forfeile sin Hensigt og kuns medføre Tab af de anvendte 

Omkostninger og skade den gode Sag ved, at fremstille et afskrækkende Eksempel. 

Men skal Aaens Oprensning og Opgravning opfylde den attraaede Hensigt da er det aldeles nødven-

digt at Arbeidet udføres til en vis Grad af Fuldkommenhed, som paa ethvert Sted maae være betin-

get af Aaeløbets større aller mindre Fald; men ligesom jeg formedelst Lodseiernes hidtil udviiste 

Lunkenhed eller Efterladenhed i at foretage saadanne gjennemgribende Grundforbedringer har 

Grund til at antage at det ikke vil være mueligt at faae dem foreenet om at foretage en virkelig 

hensigtsmæssig Oprensning og Opgravning af bemeldte Aaeløb anderledes end ved Landvæsens 

commissionens Mægling og muelige Kjendelse, saaledes staaer jeg og i den Formening at det for 

Landvæsenscommissionen vil være saa vanskeligt om ikke umueligt med Sikkerhed  at foreskrive 

paalidelige til Hensigtens Opnaaelse passende Regler for Oprensnings Arbeidet uden forud at 

kjende Aaeløbets Fald paa de forskjellige Dele af den Grundstrækning det gjennemløber, da den i 

Mangel af tilstrækkelig Kundskab herom vil være udsat for at kunne paabyrde Lodseierne et 

Bekosteligen Oprensnings Arbeide ved Omstændigheder mueligen maatte gjøre fornøden og at de 

maaske endog uden derfor at opnaa den større Fordel som ved et mindre bekosteligt, men hensigts-

mæssigen anvendt Opgravningsarbeide kunne tilveiebringe. 

p.t. Aagaard den 10
de

 April 1836, Underdanigst P.L. Birk. 

 

PS: Kortet over Nørhalne Byes Mark og Enge som en meget lang Strækning grændser til Lindholm 

Aae, blev for adskillige Aar siden udlaant til Amts Tiendecommissionen i Anledning af 

Kongetiendens Bestemmelse for Biersted Sogn, og har ikke siden den Tid være at erholde 

tilbageleveret paa min Anfordring om at faae det tilbageleveret hos Landinspecteur Winthers 

Overtiendecommissionen  

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v Castenskjold Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 584 

 

Ærbødigst Pro Memoria 

Da jeg erfarer at Villestrup Hoved Gaard og Gods skal stilles til Auction den 27
de

 denne Maaned og 

det sandsynligviis ikke er mueligt at det ved det Kongelige Rentekammers Resolution af 7
de

 No-

vember forrige Aar befalede nye Repartitionsberegning over Villestrup Hovedgaards samlede Ager 

og Engs samt Skovskylds Hartkorn m.v. inden den Tid kan blive færdig saa kan jeg ei undlade at 

indstille til Deres Velbaarenheds gunstige Overveielse om det ikke skulle være fornødent at det 

bemærkes i Conditionerne at en saadan Forretning er under Arbeide, saa har Forandring i Hart-

kornets Inddeling til Følge saavel for Hovedgaarden som for dens Afbyggere og en Deel af det den 

underliggende Bøndergods – Jeg beder meget at Deres Velbaarenhed ikke ville mistyde min Hen-

sigt med disse Linier – maaske er de aldeles overflødige – Frygt for at det ville regnes mig til Last 

at Hartkornsberegningen ikke er bleven færdig hvorefter jeg vil undskylde min maaske overflødige 

Omsorg for at afvende sammes skadelige Følge. 

 p.t. Aagaard den 1
te
 Mai 1836, Ærbødigst P.L. Birk. 
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Høivelbaarne Hr. Justitsraad og Kongelig Godsinspecteur Bindesbøll. 

 

 

Nr. 585 

 

Deres Velædelhed ombedes behageligen at sende mig det snarest mueligt til Sundbye, 3 Sæt Hjul 

og Drive til Kornrensemaskinen. 

Vadumtorp den 1
st
 Mai 1836. Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Jernstøber Heidemann. 

 

 

Nr. 586 

 

Deres Velædelhed ombedes behageligen at forskaffe mig det snarest mueligt et Exemplar af Ursins 

Lærebog i den rene Mathematik 1 og 2
den

 Deel indbunden á 7 mk. Stykket efter Anmeldelsen i 

Magazin for Kunstnere og Haandværkere, samt et Exemplar af et lidet Skrift om 

Tegneunderviisning af G.F. Hetsck, Kbhn. 1834 stor 26 Sider i Octav. 

p.t. Aagaard den 1
st
 Mai 1836, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Boghandler Sadolin. 

 

 

Nr. 587 

 

Deres Velbyrdighed ombedes gunstbehageligen at ville forsyne dem hermed følgende Taxations-

forretning med den fornødne udmeldelse. – Jeg haaber at Rette ikke skulle have noget imod de 

brugte T. at erindre. 

Vadumtorp den 10
de

 Mai 1836, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Krigsraad Herredsfoged Spørck 

 

 

Nr. 588 

 

Deres Velbaarenhed har under 10
de

 f.M. communiceret mig det Kongelige Rentekammers Skrivelse 

af 5
te
 samme Maaned hvori Høisamme har forlangt Hartkorns Beregningen med tilhørende Korter 

og øvrige Documenter angaaende den mig overdragne Hartkorns Regulering for Skjørping Sogn 

under Buderupholm Gods indsendt forinden Resolution angaaende Betalingen af min Regning for 

denne Forretning kan afgives. 

Da jeg modtog det Kongelige Rentekammers Skrivelse af 17
de

 October forrige Aar om at sammen-

træde med Kammerjunker og Overførster Jessen for med ham at overlægge og bestemme hvorledes 

adskillige af Fredskovsgrændserne med Hensyn til Skovenes Tarv hensigtsmæssigere kunde være at 

regulere og forandre, var jeg netop færdig med den mig overdragne Forretning paa det nær at ren-

skrive Beregningen, hvilke jeg da opsatte indtil jeg havde været samlet med Overførsteren, i den 

Tanke at de attraaede Forandringer mueligen kunne indføres i Beregningen endnu førend den blev 

reenskreven. – I de første Dage af December Maaned forrige Aar var Kammerjunker Jessen og jeg 

sammentraadt paa Buderupholm i ovennævnte Anledning og det blev da vedtaget at Grændsen for 

vestre Side af Skjørpinglund skulle reguleres ved Tillæg af den tilgrændsende Lod N
o
 4; at Grænd-

sen for østre Side af Vedstedskoven og Brændeskoven forandres saaledes at Skoven tillægges alt 

det som falder vesten for Veien fra Buderupholm til Villestrup, med Undtagelse af Huusplads og 
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Have til Skovstaderne Hollandshuus og Vedstedhuus. Fremdeles at Skoven tillægges den sydvest-

lige Spids af Helmtvedhusets Lod ligesom og at e Stykke af de til Skovarbeiderboligen henlagte 

Lodder N
o
 7 og 8 som er indtaget til Planteskole inddrages under Fredskoven tillige med det paa 

disse Lodder endnu med Skov bevoxne Grund at den nordre Deel af Lodden N
o
 9 om mueligt den 

sydlige fraliggende Toft N
o
 9 inddrages under Skoven og Vederlag tillægges Skovfogedhuset af den 

til Skovridderboligen henlagte Jord, og endelig at Teglgaards Hede med Undtagelse af Ottrup(?) 

Mose saavelsom og Teglgaards Mølles Hedelod bestemmes til Skovs Opelskning hvilke fornævnte 

Stykker efter behørig udmaaling paa Marken hver for sig vil blive at beregne i Hartkorn. 

Da jeg i December Maaned var paa Buderupholm kunde Tiden ikke tillade mig at blive der saalæn-

ge at jeg kunne have udmaalt og afsat de her omhandlede Forandringer ved Skovgrændserne fordi 

det var mig paalagt at fuldføre Skovudskiftningen i Dronninglund Sogn inden Aarets Udgang, og 

siden den Tid har de øvrige under Hænde havende Forretninger endnu ikke levnet mig Tid til atter 

at komme til Buderupholm – At Beregningen som meldt ikke var reenskreven er Aarsagen hvorfor 

jeg ikke kunne sende Forretningen strax efter Modtagelsen af Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse 

af 10
de

 f. M. for at sættes istand til overensstemmende med det Kongelige Rentekammers Ordre af 

17
de

 October forrige Aar at udføre de ovennævnte Forandringer ved Grændserne for Skovene i 

Skjørping Sogn, maae jeg ærbødigst udbede mig bevirket, at Hartkorns Beregningen med tilhørende 

Korter og øvrige Documenter som herved fremsendes, vorder mig tilbageleveret efter sammes 

Afbenyttelse i det Høikongelige Rentekammer. 

p.t. Aagaard den 24
de

 April 1836, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og Velbaarne Hr. Justitsraad og Kongelig Godsinspecteur Bindesbøll. 

Godsadministrations Sag Hvormed en Kasse med Korter og en Pakke med Beregninger begge Dele 

mærkt Adressen – til/Edelborg pr. Skanderborg. 

 

 

Nr. 589 

 

Da vi undertegnede Selveiere i Vadum Sogn ere kommen til Kundskab om, at Deres Velædelhed 

har anmodet Hr. Procurator Møller om at møde paa Raadstuen i Aalborg den 20
de

 i denne Maaned 

for at iagttage og forsvare den lovlige Ret som Deres Gods i Vadum Sogn har til Tørveskjær i 

Vildmosen, og den Ret som vi Selveiere have til Tørveskjær i bemeldte Mose er i alle Henseender 

af samme Natur og Beskaffenhed som den der tilkommer Rødslet Gods, saa tillader vi os herved 

ærbødigst at anmode Deres Velædelhed om behageligen at ville formane Hr. Procurator Møller til, 

ogsaa at iagttage og forsvar den os tilkommende lovlige Ret til Tørveskjær i Vildmosen. Det er en 

Selvfølge at de er villige til enhver for sit Vedkommende at deltage i de med saadant Forsvar 

forbundne Omkostninger. 

Vadum Sogn den 2
den

 Mai 1836, Ærbødigst N.N. N.N. (osv) 

 

S:T: Hr. Proprietair Lassen 

 

 

Nr. 590 

 

I Skyldigst Svar paa Deres Velædelheds mig tilhændekommende Skrivelse meldes: at jeg skal 

bestræbe mig for at komme omtrent midt i denne Maaned til Horsens for der at foretage den 

omskrevne Udstykning. – Jeg beder min ærbødigste Compliment anmeldt for Frue Lang, jeg haaber 

vel Hun er saa god at tillade at jeg opholder mig paa Langholt om Natten de Par Dage som jeg 

behøver at være i Horsens. 

p.t. Aagaard den 5
te
 Mai 1836, Ærbødigst P.L. Birk. 
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PS: Skulle Taxationsmændene ikke være udmeldt da beder jeg Deres Velædelhed er saa god at 

drage Omsorg for at saadant skeer betimelig. 

S:T: Hr. Forvalter Lassen. 

 

 

Nr. 591 

 

Høistærede Hr. Ven. 

I skyldigst Svar paa Deres Skrivelse af 31
de

 Marts som først med sidste Post er kommen mig til 

Hænde meldes: at jeg skal komme til Børglumcloster saa hastig som det paa nogen Maade er mig 

mueligt, maaske endnu i Slutningen af denne eller i de allerførste Dage af næste Maaned. – Jeg har 

været her paa Aagaard ca. 2 Maaneder og er endnu ikke færdig her – ja jeg har i noget over et Aar, 

omtrent 14 Maaneder uafbrudt været beskjæftiget med befalede Forretninger, som er Aarsagen 

hvorfor jeg  ikke har været istand til at tilendebringe udskiftningen af Græsningslodderne i Kold-

born Skov. – Den attraaede adskillelse af Parcelgaarden Niels Minde fra Børglumcloster er jeg 

villig til at udføre. 

p.t. Aagaard den 7
de

 Mai 1836. Deres hengivne P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Forvalter Würtz 

 

 

Nr. 592 

 

Da jeg af de offentlige Blade erfarer at enhver Suppleant er tilstaaet et Exemplar af den Slesviske 

Stændertidende uden Betaling naar han bestiller det paa nærmeste Postcontor, saa anmodes Deres 

Velbyrdighed om behageligen at ville snarest mueligt forskaffe mig det Exemplar som saaledes 

tilkommer mig som Suppleant for 3
die

 Valgdistrict for de mindre Landeiendomsbesiddere i Nørre 

Jylland. 

Vadumtorp den 7
de

 Mai 1836, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Cancelliraad Postemester Sørensen. 

 

 

Nr. 593 

 

Deres Velædelhed ombedes godhedsfuld at ville være uleiliget med at besørge hoslagte 2
de

 

Forretninger vedlagt de manglende Taxationsforretninger, samt at erhverve Amtets gunstige 

Anbefaling paa samme og derefter at faa dem indsendt til Rentekammeret alt for Eieren Peder 

Jensens Regning. 

p.t. Aagaard i Vesterhan Herred den 8
de

 Mai 1836, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Fuldmægtig Jensen. 

 

 

Nr. 594 

 

Deres Velædelhed ville gjøre mig Dem særdeles meget forbunden om De ville være uleiliget med, 

det snarest det maatte være Dem beleiligt, at meddeles mig en Opgørelse over alle de Lærebøger 

som fortiden bruges ved underviisningen paa den Polytechniske Læreranstalt, i de forskjellige 

Grene af Videnskaberne hvori Læreranstalten giver underviisning. – Det for mig særdeles 

interessante maa desto være alt for korte Besøg som De beærede mig med i sidstafvigte August 
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Maaned under mit Ophold i Kliim og det for mig uforglemmelige Bekjendtskab vi stiftede paa dette 

eller saa temmelig ubehagelige Opholds Sted, gjør mig Haab om at De ikke vil fortryde paa at jeg 

paabyrder Dem denne Uleilighed. – De yttrede ved ærede Samtale at De agtede at foretage en 

Udelandsreise til førstkommende Efteraar naar Candidat Scharling kom hjem; men da jeg af 

Aviserne har seet at han allerede er kommen hjem for længere Tid siden ligesom og at han er 

fratraadt sin Stilling som Inspecteur ved den Polytechniske Læreranstalt, og indtraadt i et andet 

Embede, saa ville det være mig særdeles Kjært om jeg kunne faae at vide om Deres Velædelhed 

mueligen kunne have forandret Bestemmelsen med Deres Udenlandsreise, især fordi jeg har lovet 

min Søn at gjøre en Reise til Kjøbenhavn med ham medens De endnu er ved Læreranstalten og jeg 

kan ikke forudsee at det kan blive mig mueligt at rive mig løs fra mine Forretninger i løbet af denne 

Sommer. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 8
de

 Mai 1836. Med megen Agtelse. Deres Velædelheds forbundne P.L. 

Birk. 

 

S:T: Hr. Candidat Rasmussen. 

 

 

Nr. 595 

 

For at gjøre Deres Velædelhed bekjendt med Anledningen til den nærværende Sag om Vildmosen 

giver jeg mig herved den ærbødige Frihed at tilstille Dem en Gjenpart af den Klage som Biersted 

Byes Beboere indgav under 18
de

 Juli 1833, saavelsom af de derved afgivne Erklæringer, inclusive 

min Skrivelse til Overauditeur Herredsfoged Lange dat: 25
de

 August samme Aar; hvilke Erklærin-

ger, fordi de oplyse den sande Sammenhæng med Afbenyttelsen af Tørveskjæret i Vildmosen, 

formenes at have været den nærmeste Anledning til, at Sagen om Kongens Eiendomsret til Mosen 

paa nye er kommen til Undersøgelse. 

Skulle Deres Velædelhed endnu mueligen ønske flere Efterretninger om Vildmosen som jeg maatte 

være istand til at afgive, da hav den Godhed derom at underrette mig at jeg agter at møde paa 

Raadstuen den 20
de

 for at erfare Forhandlingernes Gang. 

p.t. Aagaard i Vester Hanherred den 12
te
 Mai 1836, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Møller. 

 

 

Nr. 596 

 

Siden jeg modtog Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 6
te
 Marts dette Aar har jeg havt 

stadigt Ophold ved Forretninger her paa Aagaard og har derfor ikke været istand til at meddele 

Efterretning om min Hjemkomst – Jeg har ikke siden den Tid været istand til at undersøge Vandets 

Fald i Lindholm Aae og det jeg veed derom indskrænker sig allene derhen at jeg ved Undersøgelsen 

af Ryeaae i Aaret 1827 nivellerede en Side Linie fra Tornburet ved Ryeaae i Hvilshøi Enge mod 

Sydvest til det Sted hvor Lindholms Aae bugter mest mod Nord, omtrent ¼ Miil vesten for Neist-

gaard, og fandt at Vandet i Lindholms Aae paa dette Sted til den Tid var omtrent 12 Alen høiere end 

Vandet i Liimfjorden; men hvorledes Faldet ligger fordeelt i Aaen selv derfra til dens Udløb, veed 

jeg aldeles intet om fortiden. – Til Mødet i Aalborg den 20
de

 denne Maaned venter jeg at have den 

Ære at træffe sammen med Deres Høivelbaarenhed. 

p.t. Aagaard i Vesterhan Herred den 12
te
 Mai 1836, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin. 
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Nr. 597 

 

Dersom Bertel Kroer i Horsens ikke allerede har antaget en anden til at udstykke hans Gaard og 

Deres Velædelhed vil være uleiliget med at tilsige ham om at hente mig her paa førstkommende 

Mandag ved Middagstid, da skal jeg til den Tid være til hans Tjeneste, og agter jeg i saa Fald at 

være saa frie at komme til Langholt Mandag Aften. 

Et Par Ord til Efterretning udbeder sig. 

P.S. Jeg beder formeldt min Respect for Frue Lang samt  at lade hende vide at jeg agter at være saa 

frie at bede om Logie paa Langholt en Natstid eller to. Deres Velædelheds Ærbødige P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Lassen. 

 

 

Nr. 598 

 

Gode Hr. Overkrigscommissiar 

Min Ukyndighed I Lovgivningen har spilt mig en bandsat slem Streg hvorved jeg er sat i en meget 

stor Forlegenhed for Øieblikket. – Jeg har aldeles ikke vidst at der var nogen væsentlig Forskjel paa 

Caution og paa Selvskylder Caution førend jeg til min store Forskrækkelse erfarer at Deres Velbyr-

dighed har nægtet at undertegne min Obligation til Svanholmerne som Cautionist og Selvskyldner. 

– Jeg har skrevet Obligationen efter den mig forelagte Concept og har aldeles ikke vidst eller tænkt 

mig, at der saaledes gjortes Forskjel paa Caution – Dersom Deres Velbyrdighed ikke vil lade Dem 

bevæge til at hjelpe paa mig i nærværende Tilfælde da er jeg virkelig i en Forlegenhed som jeg 

aldeles ikke veed at redde mig ud af. – Iøvrigt kjender Hr. Overkrigscommissairen mine Resurser – 

jeg har, som jeg før har sagt Dem noget over 400 rbd. tilgode i Dronninglund Sogn som jeg venter 

at faae ind Saasnart Møllers Boe bliver sluttet og naar jeg faar disse Penge ind er jeg villig til strax 

at indfrie min Obligation til Svanholmerne; men indtil saadant kan skee drister jeg mig til at frem-

sætte min bønlige Begjæring til Dem Høistærede! at De for Guds Skyld hjelper mig ud af min 

Forlegenhed med at undertegne min Obligation til Svanholmerne som Cautionist og Selvskyldner; 

Obligationen til Tofts Arvinger er i min Forskrivning til Svanholmerne anført for 2300 rbd. som 

dens oprindelige Beløb saaledes som den er læst i Retten, men deraf er overensstemmende med 

Obligationens Indhold 300 rbd. afbetalte, saa at den virkelig Størrelse af 1
st
 Prioritet ikke er mere 

fortiden end netop 2000 rbd.  

Deres Velbyrdigheds med sand Høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overkrigscommissair Christensen 

 

 

Nr. 599 

 

Det er formodentlig en Feiltagelse at Deres Velædelhed har tilstillet mig hosfølgende Afhandling 

om den polytechniske Læreranstalt og den militære Høiskole; Thi da jeg har Dansk Ugeskrift hvor 

denne Afhandling findes indrykket saa har jeg ingen brug for denne; Jeg har derimod som De vel 

mindes bestilt den Afhandling om den polytekniske Læreranstalt som findes indrykket i Selmers 

Akademiske Tidende 2
den

 Aargang 4
de

 Hefte og denne beder jeg De ville være af den Godhed at 

forskaffe mig det allersnarest mueligt. 

Vadumtorp den 3
die

 Juni 1836, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Boghandler Lundt. 
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Nr. 600 

 

De tilstødte Omstændigheder forhindrede mig fra at opnaa det Ønske at have faaet den Ære at 

komme til Deres Høivelbaarenhed sidstafvigte Søndag Formiddag, og jeg af mine Forretninger blev 

saaledes opholdt at jeg først kom igjennem Hjørring om Aftenen efter Kl. 10, saa tillader jeg mig 

ærbødigst at bede at Hr. Etatsraaden ville være uleilige med at sende mig nogle Hartkorns Attester 

som jeg bestilte hos Hr. Fuldmægtig Berg og bad ham om at lade beroe hos Deres Høivelbaarenhed 

indtil jeg selv afhentede dem. 

Vadumtorp den 3
die

 Juni 1836. Med sand Høiagtelse. Deres Høivelbaarenheds allerærbødigste P.L. 

Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin. 

 

 

Nr. 601 

 

Det ved Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 3
die

 denne Maaned mig tilstillede Skjøde paa 

Dronninglund Storskov m.m. har jeg herved den Ære at tilbagesende, hvorhos jeg tillader mig 

allerærbødigst at bemærke: 

at paa de i Skjødet efter Auctionsconditionernes 19
de

 Post under Litra a, b, c, d, e og f anførte 

Parceller hviler alene Ager og Engs Hartkorn, da de alle ere Dele af de ved Skovudskiftningen 

udlagte Græsningsgrunde oprindelig henhørende under de respective Steders Ager og Engs 

Hartkorn, indkjøbt af afdøde Proprietair Møller deels for at conservere den derpaa værende Skov, 

som ellers skulle have været afdreven for Fred, og deels for at benytte en Deel af Grunden til 

Skovfogedsteder. 

Hvad derimod angaar det i Skjødet omtalte Huus i Lyngmose med umatriculerede Jorder og 

Græsningslod i Storskoven da henhører dette virkelig under Skovskylden, og er - saavidt jeg veed -  

det samme Huus som i Hartkornsfordelingen er anført under N
o
 9 af de af Skovgrund opdyrkede 

Steder paa den Tid beboet af Fæster Jens Jensen og ansat for Skovskylds Hartkorn 4 Skp. 1½ alb. – 

At det i Skjødet omtalte Huus i Lyngmose hører under Skovskylden er aldeles vist, eftersom 

enhversomhelst stor eller liden Deel af umatriculeret Jord som fandtes i Ørsøe Fjerding er bleven 

anseet for at henhøre under Skovskylden; heller ikke tvivler jeg om at det her maae være det samme 

Huus som jeg foroven har anført, efter hvad jeg derom kan erindre at have hørt ved en Skiftesam-

ling i Møllers Boe; men da Skjødet ikke giver nogen Oplysning om hvem der enten har beboet eller 

fortiden beboer Huset, saa tør jeg dog ikke indestaae for Rigtigheden af at det er det samme som jeg 

har medtaget, men derom maae det paaberaabte Skjøde til Møller af 1
st
 August 1830, som er 

tinglæst den 11
te
 November samme Aar kunne give den fornødne Oplysning. 

p.t. Aagaard den 9
de

 Juni 1836, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin. 

 

 

Nr. 602 

 

Dersom jeg blot kunne faa at vide hvad Tid Hr. Overkrigscommissairen kommer til Aalborg, da 

ville jeg saare gjerne saa at træffe Dem der – men skulle dette ikke kunne lade sig gjøre da skal jeg 

om faa Dage være saa frie at meddele Dem min Mening om de Grunde hvorpaa jeg stytter  

Indførelsen af en nye Matricul. Jeg venter at komme til Aalborg paa Fredag. 

P.t. Aagaard den 13
de

 Juni 1836. Deres med sand Høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overkrigscommissair Christensen 
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Nr. 603 

 

Gode Hr. Overkrigscommissair 

De modtager herved min oprigtigste Tak for det I Deres meget ærede Skrivelse af 3
die

 denne 

Maaned mig givne gode Løfte; dog dersom det ikke allerede er skeet da vil jeg ikke nu forlange at 

De imod Deres Villie skal undertegne min Obligation til Svanholmerne som Selvskyldner, men blot 

som simpel Cautionist; thi efter hvad Procurator Ølgaard senere har yttret saa er den værste Følge 

det kan have for mig denne: at Pengene mueligen vil blive mig opsagt til udbetaling i næste Aars 

Juni Termin, og da jeg ikke vel kan tvivle om at jeg jo nok kan faae mit Tilgodehavende i Dron-

ninglund Sogn indcasseret forinden, saa antager jeg det at være mig temmelig ligegyldigt om disse 

300 rbd. skulle blive mig opsagt til udbetaling til den Tid 

(tilsyneladende er der ikke mere til dette dokument) 

 

 

 

Nr. 604 

 

Hvad den nye Matricul angaar da har jeg stedse været, og er endnu, af den Mening at de Grunde der 

tale for dens Indførelse have større Vægt end de jeg finder at der kan anføres imod den. – I den 

almindelige Statsoekonomiske Grundsætning: at en Skat skal, for at være retfærdig og billig, bæres 

af Enhver efter Evne og altsaa være lige fordelt, ligger, efter min Anskuelse, den moralske Forplig-

telse paa Regjeringen: at forandre Maalestokken for Skatten saa ofte som den uundgaaelige Ulighed 

der er uadskillelig foreenet med noget som helst mennesklig Foretagende i Tidens Løb udvikler sig 

til en saa betydelig Størrelse, at Uligheden i den derefter beregnede Skat bliver alt for trykkende for 

Skatteyderen som naar den F. ex. voxer op til den Høide at en liden Forøgelse i Skatten kunne være 

istand til paa een Gang at sætte mangfoldige Eiendomme saaledes ud af ald Handel og Vandel at 

dens Værdie gaar ned til Nul og derunder. – At den nu gjeldende Matricul lider af saadanne Brist 

have vi destoværre mange store Exempler paa – Her i Hanherrederne har alene i eet Aar flere 

Hundrede Tønder Hartkorn været adresseret den Kongelige Kasse for Skatterestancer, og dette er, 

som vel bekjendt, langt fra at være noget enestaaende Eksempel. – Var Skatterne og Commune 

Afgifterne en fast og uforanderlig Størrelse da ville jeg snart blive enig med den som antage at 

Uligheden i Hartkorn er jævnet ved de større eller mindre Priser til hvilke Eiendommene er over-

dragne fra Mand til Mand;  men da Skattens Størrelse nødvendigviis maa rette sig efter Statens 

absolutte Fornødenheder saa kan Skatterne, i hvor trykkende de end fortiden befindes ar være, dog i 

overordenlige Tilfælde endnu meget forhøies, og de samme sørgelige Følger: at utallige Familier 

ville blive drevne fra Huus og Hjem fordi deres Eiendomme er for høit skyldsatte, ville de atter 

vende tilbage. – Enhver Borger i Staten er for den Sikkerhed han nyder for Liv og Gods pligtig at 

bidrage til Statens Fornødenheder efter sin Evne, og fra denne Forpligtelse kan ingen frikjøbe sig, 

og det maae være Regentens moralske Pligt at søge, saavidt det staar i menneskelig Magt, at 

udfinde en Maalestok for Statsbyrdernes Fordeling, der saavidt mueligt træffer alle Skatteydere i 

Forhold til den beskattede Gjenstands Værdie, eller dens productive Kræfter. – Vel er det sandt at 

Uligheden i Skattebyrden for en Deel kan siges at være udjævnet ved Kjøb og Salg – men dette kan 

heller ikke siges at være mene end for en Deel; thi det kan kuns gjelde saalænge som Skatterne og 

øvrige paa Hartkornet hvilende Byrder bliver uforandret, og det vil let indsees at ved enhver nok 

saaliden Forøgelse i de Byrder der paahviler Hartkornet /:hvad enten disse føre Navn af Skatter 

Communeafgifter eller hvad som helst kan være ligegyldigt naar Hartkornsbrugerne ei kan blive 

dem qvit:/ ophæves strax det saa ofte paaberaabte ved Kjøb og Salg tilveiebragte Forhold – den 

større eller mindre Kjøbesum som antages at have udjævnet Misforholdet i Hartkornet er i sin Natur 

for ethvert enkelt Tilfælde en bestemt Størrelse som ved Eiendommens Omsætning ydes eller 

decorteres en Gang for alle, hvorimod Skattebyrden som den skulle træde isteden for, er i sin Natur 
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en foranderlig Størrelse, og det vil vist indrømmes mig at disse uensartede Størrelser aldrig gandske 

kan gaae lige og imod hinanden. Uligheden i Hartkornet er ikke fremkommen paa een Gang men 

den har udviklet sig sucsessive igjennem et langt Tidsrum, og paa en lignende Maade maae det 

vistnok være Regjeringens Pligt at føre den tilbage igjen indtil den erholder en saa fuldkommen 

forholdsmæssig Liighed som det staaer i mennesklig Magt at give den; Forandringen bør derfor 

retfærdigviis ingenlunde indføres pludselig eller overraskede, men fremtvinges paa en med Hensyn 

til ydernes Tarv saa lemfældig Maade som mueligt, nemlig paa en lignende Maade som den 

provindsielstænderne for Øestifterne have indstillet – Efter at Kongen har for 23 Aar siden ved en 

Forordning bebudet os en nye Matricul og for 18 Aar siden igjentaget det samme Tilsagn, og efter 

at der i et saalangt Tidsrum, vitterligt for alles Øine har været arbeidet paa en nye Matricul hele 

Landet over, ville det vistnok være uretfærdigt ikke at lade den blive indført. Enhver der har havt 

mindste Tillid til Kongens Ord har ikke kunnet undlade ved Kjøbet af en Landeiendom at tage 

Hensyn paa om eller hvor lidt der var Sandsynlighed for, at den omhandlede Eiendom sammenlig-

net med andre Eiendomme i samme Egn, ville en ny Matricul kunne vente Tillæg eller Afslag i 

Hartkornet og det er klart at den forsigtige og kloge Kjøber ikke kan have forsømt at lade saadanne 

Hensyn indvirke paa Bestemmelse af Kiøbesummens Størrelse – Har en Kjøber af en høit beskattet 

Eiendom i Tillid til Kongens Ord, betalt sin Eiendom høiere end han ellers havde villet, naar han 

vidste at den skulle beholde sit høie Hartkorn for bestandig – jeg kjender her paa Egnen et virkeligt 

Exempler af lignende Slags, og jeg tør med Sikkerhed antage at der vist ikke existere saa gandske 

faa af den Art - saa ville det, efter min Anskuelse, være en aabenbar Uretfærdighed imod en saadan 

Kjøber om han skulle saa sig aldeles skuffet i sin Forventning, derved at den nye Matricul blev 

aldeles tilbageholdt. 

p.t. Aagaard den 15
de

 Juni 1836, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 605 

 

Gode Hr. Glerup 

Det gjør mig inderlig ondt at jeg i Øieblikket er ude af Stand til at betale mig den tilstillede 

Regning. Jeg har i Terminsdagen udgivet alle de Penge jeg havde i Cassen og af 400 rbd. som jeg 

skulle have ind har jeg endnu ikke faaet en Skilling. – jeg maa derfor meget bede mig Undskyldt for 

Tiden - saa hastig som jeg faar Penge i Kassen skal jeg sikkert indfinde mig – Da Regningen er 

qvitteret har jeg været saa fri at lade den følge tilbage igjen. 

Vadumtorp den 28
de

 Juni 1836, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 606 

 

Aagaard I Vesterhan Herred den 14
de

 Juni 1836 

Jeg har ved Overbringeren heraf modtaget en Skrivelse fra Maarup Sogns Beboere, affattet i en saa 

bebreidende og fornærmende Tone at jeg neppe har kunnet beqvemme mig til at svare paa den. 

Under 17
de

 Mai forige Aar tilkjendegav jeg dem at jeg var bleven beordret til saa mange Kongelige 

Forretninger at jeg aldeles ikke den gang kunde see til Enden paa dem – Skjønt jeg baade Sommer 

og Vinter siden den Tid uafbrudt ha arbeidet paa de samme befalede Forretninger saa er jeg dog 

endnu langt fra at være til Ende med dem, jeg har saaledes paa ingen Maade svigtet det Løfte jeg 

under 17
de

 Mai forige Aar har givet til Maarup Sogn, om at jeg ville komme og fuldføre udskiftnin-

gen af Sognets Klitter saa hastig som de mig overdragne Kongelige Forretninger kunne tillade mig 

saamegen fri Raadighed over min Tid at saadant kunde blive mig mueligt. 

De Løfte jeg i den Henseende har givet Dem er jeg endnu villig til at opfylde ligesaa punctlig som 

jeg har lovet dem, og jeg vil tilføie at jeg har Haab om at kunne fuldføre Udskiftningen i løbet af 

dette Aar naar de Vanskeligheder som Skjellet mod Skallerup Sogn lægge i Veien kan overvindes; 
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men jeg har heller Intet imod at de lader Forretningen fuldføre ved en Anden om de heller ønsker 

det, Ærb. P.L. Birk. 

 

Til de respective Lodseiere af Maarup Sogn. 

 

 

Nr. 607 

 

Gode Hr. Lycke 

Jeg er villig til at foretage den forlangte udstykning af Jerslev Sogns Konge Korntiende saa hastig 

som De er saa god at fremskaffe mig den fornødne attest derom fra Amtstuen paa enhver Selveiers 

Hartkorn saavelsom paa det hele Tiende Hartkorn og da skal der strax blive taget fat paa Forretnin-

gen, men jeg veed forud at Amtstuen ikke kan meddele disse Attester saaledes at det speciele Hart-

korn kan stemme med det gamle hvis aarsag en selvstændig Undersøgelse paa Stedet efter vedkom-

mendes Skjøder sammenlignet med Amtstuens Attester vil blive fornøden forinden Forretningn kan 

paabegyndes og hvor lang Tid dette vil medtage kan jeg ikke forud bregne og det vil derfor maaske 

være vanskeligt for mig at faa Forretningen gandske færdig førend til Vinteren. – Dog skal jeg 

bestræbe mig for at gjøre det tidligere om jeg paa nogen Maade kan. – Hvad en billig Betaling for 

mit Arbeide derimod kan beløbe sig til, kan jeg ikke saavel bestemme forud, men da jeg skylder 

Dem Penge som jeg ikke paa nogen maader er istand til at betale forinden jeg kan faa mit 

Tilgodehavende ind i Dronninglund Sogn, saa vil vi let komme overens om hvor meget jeg kan faa 

afqvitteret som en billig Betaling for Forretningen. 

Vadumtorp den 19
de

 Juni 1836. Deres med Høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 608 

 

Velædle Hr. Th. Chr. Lyckegaard 

Da jeg ikke endnu har modtaget Hartkorns Attesterne for Deres 2
de

 Gaarde i Welliingshøi og for 

Deres Svigersøns Gaard i Øster Thirup som De efter Aftale lovede at sende mig med Posten saa 

formoder jeg at De maa have forglemt at sende den og da Forretningerne allerede i lang Tid har lagt 

færdig paa det nær at fordele Hartkornet som jeg ikke kan gjøre forinden jeg faar Attesterne fra 

Amtstuen saa har jeg ikke villet undlade herved ar anmode Dem om at sende mig disse Attester 

med det allerførste, for at Forretningerne kan blive aldeles fuldførte til Indsendelse. 

Vadumtorp den 25
de

 Juni 1836, Forbindtlig P.L. Birk. 

 

 

Nr. 609 

 

Da De ikke efter vor Aftale i Øster Thirup har afhentet Hartkorns Attesten hos Etatsraad Brinck 

Seidelin og samme af den Aarsag nu er bleven sendt til mig, saa maa jeg formode at De ikke endnu 

har indsendt Forretningen, og af den Aarsag er det at jeg herved sender Attesten for at den kan følge 

med Forretningen. – Skulle Forretningen imod Aftale, være indsendt uden at Attest om Hartkornet 
er fulgt med, da vil det vist være fornødent at den sendes bag efter, hvorom i alt Fald bør henvende 

Eder til Amtet med Attesten. 

Vadumtorp den 26
de

 Juni 1836, P.L. Birk. 

 

Til Selveiere Peder Jensen og Niels Christian Jensen i Krustrup. 

 

 

Nr. 610 
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Indlagt tilstilles Deres Velædelhed Beløbet af Deres mig tilstillede Regning 34 rbd. 3 mk. 2 sk. men 

Fraværelse fra mit Hjem er Skyld i at jeg ikke har været istand til at sende Dem Beløbet inden den 

24
de

 – Regningen beder jeg mig behageligen tilbagesendt – Dersom De er forsynet med Jerntraad af 

saadan Tykkelse som de medfølgende Prøver da ønsker jeg De ville behage at sende mig omtrent 1 

pund af hvert Slags; den maa ikke være tykkere end den tykkest og ikke tyndere end den tyndeste 

Prøve. – Men dersom De tillige har en Mellemsort da ønsker jeg helst omtrent 1/3 af de forlangte 32 

pund af Mellemsorterne – Jeg kan ogsaa gierne bruge det hele Qvantum af Mellemstørrelsen eller i 

Nødsfald efter den tyndeste Prøve. 

Vadumtorp den 25
de

 Juni 1836, Forbindtligst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Jernstøber Heidemann. 

 

 

Nr. 611 

 

Deres Høivelbaarenheds meget ærede Skrivelse af 23
de

 d. M. modtog jeg i dette Øieblik og iiler 

uden mindste Ophold med at sende de forlangte Korter til Willestrup forsaavidt som de findes hos 

mig. De Korter over Buderupholms Skove som jeg har brugt til Hartkorns Reguleringen i Skjørping 

Sogn blev ifølge det Kongelige Rentekammers Ordre  indsendt til høisammes igjennem Gods 

Inspecteuren under 24 April d. A., og jeg har endnu ikke faaet dem tilbage igjen; men jeg har to 

gamle Korter over Buderupholms Skov, som jeg har sendt til Forvalter Wegener ved Overbringeren 

heraf, Ifølge med alle de hos mig beroende Kortet Willestrup Gaard og Gods betreffende, hvori-

blandt Korter over de betydeligste af Villestrup Skove. – De øvrige Korter over Willestrup Skove 

vil sikkert forefindes hos Forvalter Wegener – Sluttelig tillader jeg mig den Bemærkning: at samt-

lige Korter Willestrup Hovedgaard og Gods betreffende skal jeg bruge ved en Hartkornsregulering 

over Skovskylden m.v. saasnart som jeg erholder nogle nærmere Oplysninger, som jeg har anmodet 

det Kongelige Rentekammer om at meddele mig. 

Vadumtorp den 27
de

 Juni 1836, Med Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Overførster v Jessen 

 

 

Nr. 612 

 

I dette Øieblik modtog jeg Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 20
de

 denne M. og i samme 

Øieblik modtog jeg tillige en Begjæring fra Kammerjunker og Overførster Jessen om at sende ham 

Korterne over Buderupholm og Willestrup Skove til Willestrup eller Buderupholm ved Expresse for 

vedkommende Jordebogskasses Regning, da han er beordret til uopholdelig at taxere disse Godsers 

Skove og agtede at tiltræde Reisen dertil i dag den 27
de

 d. M. Jeg iiler derfor med at fremsende alle 

de Korter som fortiden er i mit Værge Villestrups og Buderupholms Godser betreffende og følger 

saaledes herved: 

Astrup Sogn  Villestrup Hovedgaard 

  Astrup Bye 

  De Ti Steders Jorder 

  Thisted Bye  

  Horsmosegaarden, Thisted Nørskov etc. 

  Møldrup Bye NB Kortet er gammelt og næste ubrugeligt 

  Axelterp Bye og Møldrupkierbjerg Skov 

  Lille Arden Bye 

Skjørping Sogn Brende-Vedsted og Bjergeskovene samt Teglgaards Mølle og Hede 

  Moskovhusenes Jorder samt Ritmester Teglgaards, Thyges og Rold  
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  Skov m.m. 

Det bemærkes at de her fremsendt Korter Willestrup Gaard og Gods betreffende skulle jeg bruge 

igjen saasnart som jeg fra Rente Kammeret erholder nogle Oplysninger og nærmere Bestemmelser 

som jeg har forlangt angaaende den befalede Regulering af Skovskylden m.v. 

Til Expressen er Deres Velædelhed vel saa god at betale hvad de selv finder passende for hans 

Reise. 

Vadumtorp den 27
de

 Juni 1836. Med sand Agtelse. Deres Hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wegener 

 

 

Nr. 613 

 

Gode Hr. Overkrigscommissair 

Jeg var i Aalborg den 17
de

 d. M., men jeg var ikke saa heldig at træffe Dem der, maaskee De endnu 

ikke var kommen dertil. – Det var min Agt, selv der at have leveret Dem indlagte Fremstilling af 

mine Tanker om Indførelse af den nye Matricul. Da jeg kom hjem fra Aalborg reiste jeg øieblik-

kelig ud til hastende Forretninger, og i denne Skjønding forglemte jeg at besørge det sendt til Deres 

Velædelhed. – og nu er det maaskee allerede forsildig. – Da jeg i Stændertidende Pag. 551 læste 

Proprietair la Bouis Andragende om at indskrænke Bestemmelsen i Forordningen af 3die Dec. 1819 

derhen, at det mindste Areal for en Parcel til Bebyggelse skulle være 3 Tønder Land boniteret Jord 

til Taxten 24 fattede jeg strax den Idee at Fremkomme med nogle mod Bemærkninger i den Anled-

ning særdeles med Hensyn til at der kan gives Tilfælde i hvilke det ville være aldeles uhensigts-

mæssigt at følge saadanne Betingelser, som f.Ex. hvor Jorden befrygtes at være af saadan Beskaf-

fenhed at Taxten ikke kan sættes høiere under Boniteringen end til 3 eller 2 eller endog derunder 

endskjønt den ved forbedret Cultur maaskee kunne bringes til den flerdobbelte Værdi i hvilket 

Tilfælde en Huuslod ville blive 24 á 30 Tønder Land geometriske Maal eller derover og dette kunne 

vist ikke være en hensigtsmæssig Størrelse for den mindste Lod til Bebyggelse og gaar man til 

Hedejorder som sædvanligst taxeres til ¼ eller derunder saa ville en Huuslod paa 3 Tønder Land 

boniteret Jord til Taxten 24 udgjør et Areal af 288 Tønder Land geometrisk Maal eller derover – 

Overalt troer jeg vist det ville være urigtigt at tilvende en større Indskrænkning for Udstykningen 

end Forordningen af 3 Dec. 1819 bestemmer. Vel er det Kongelige Rentekammer efter Forordnin-

gens 17 § bemyndiget til at bevilge Undtagelse fra Forordningens Foreskrifter forsaavidt som 

uopdyrkede Jordstrækninger maatte gjøre saadant fornødent men Vedkommende som attraae at 

bygge paa Hedejorder kjender ikke de Regler hvorefter saadanne Tilladelser meddeles og kan 

derfor ikke vide hvorvidt de tør indlade sig paa deslige Handler. – Det er saaledes uden for al Tvivl 

at Forordningen af 3
die

 Dec. 1819 har lagt Hindringer i Veien for raae Jorders Opdyrkning og ville 

gjøre det endnu mere dersom den fik den af Proprietair La Bouis foreslaaede Forandring. 

Det var min Agt at have indgivet et Andragende til Stænderforsamlingen, om adskillige Foran-

dringer og yderligere Bestemmelser eller Regler for Jorders udstykning, Gaardes Nedlæggelse, eller 

Sammenlæggelse m.v. og at have sendt det til Deres Velbyrdighed med anmodning om at 

understytte det; men af den mig sidst tilhændekomne Stændertidende har jeg nu erfaret at saadant, 

for denne Session, allerede er forsildig. 

Vadumtorp den 27
de

 Juni 1836. Med sand Høiagtelse. Deres Velbyrdighed, hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overkrigscommissair Christensen. 

 

P.S. Skulle Stænderforsamlingen blive enig om at (?) om Forandring i Forordningen af 3
die

 Dec. 

1819, da troer jeg vist det ville være hensigtsmæssigt og bidrage betydeligt til raae Jorders 

Opdyrkning, ifald saadan eller lignende Bestemmelse ikke allerede skulle være bragt i Forslag – at 

stille det amendement til Forordningens § 4: at af Dyrkbar Jord skulle et Areal af 20 Tønder Land 

geometrisk Maal ansees for tilstrækkeligt til en Huuslod til Bebyggelse, omendskjønt det ikke har 
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den Værdie for Øieblikket at det kan taxeres for 1½ Tønde Land boniteret Jord til Taxten 24; dog 

under den Betingelse at den Landinspecteur som forretter Udstykningen paalægges som Embeds 

Pligt at bedømme og attestere, at den til Bebyggelse bestemte Parcel virkelig indeholder 20 Tønder 

Land geometrisk Maal af Jord som er skikket til Dyrkning som Ager eller Eng, og at det som 

hidindtil efter Frdings. 17 § kunde overlades til det Kongelige Rentekammer, efter Omstændighe-

derne at meddele Tilladelse til at bebygge mindre Jordlodder, naar det ved en Landinspecteur Attest 

beviste, at den raae Jord var af saadan Beskaffenhed at den ved simpel Cultur let kunne tvinges til at 

overstige Værdien af 1½ Tønde Land boniteret Jord til Taxten 24. 

 

 

Nr. 614 

 

S:T: Hr. Proprietair Hastrup til Lundgaard 

Det Kongelige Rentekammer har beordret mig til at fuldføre noget Matriculeringsarbeide I Hune 

Sogn og i den Anledning er det at jeg herved er saa frie at forespørge om Deres Velædelhed ville 

være af den Godhed at tillade mig Logie paa Lundgaard i nogle Dage medens jeg arbeider i den 

søndre Deel af Sognet eller i al Fald medens jeg kan, om muelig kun faa opsøgt en passende 

beqvem Leilighed i den søndre Deel af Hune Sogn. – Dersom De er saa god at tillade mig Logie paa 

Lundgaard da er det min Agt at komme dertil Mandag eller Tirsdag førstkommende – Deres ærede 

Svar udbedes ved Overbringeren heraf. 

Vadumtorp den 2
den

 Juli 1836, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 615 

 

Efter Deres Velædelheds Forlangende tilstilles Dem herved en Gjenpart af den Qvittering for 

Renter og Capital Afdrag af min Skyld til afdøde Cancelliraad Tofts Dødsboe som jeg modtog efter 

Dem i Aaret 1834. – Ligeledes tilstilles Dem Gjenpart af en Regning samt til samme Tid blev Dem 

leveret, angaaende mit Tilgodekommende for en Udstykningsberegning over en Deel af Øster-

hassing Sogns Kongetiende; hvilken Regning endnu staar som uafgjort saasom den ikke er qvitteret, 

og jeg heller ikke endnu har modtaget Qvittering for den Fordring paa mig hvormed den skulle 

leqvideres. – Jeg har længe ønsket mig den Fornøielse engang at gjøre Deres Velædelheds person-

lige Bekjendtskab, men dette har hidindtil ikke villet lykkes mig. Maaskee De ville være af den 

Godhed, naar De atter kommer her paa Egnen, at lade mig det vide noget forud, ved et Par Ord med 

Posten. 

Vadumtorp den 1
st
 Juli 1836, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Fuldmægtig Steentoft. 

 

 

Nr. 616 

 

Deres Velædelhed ville godhedsfuld tilgive at jeg er saa frie at uleilige Dem med hoslagte 2
de

 
udstykningsforretninger bedende ar De ville være uleiliget med at lade dem indlevere paa Amts-

contoret efter at de er forsynede med de manglende Taxationsforretninger fra Retten. – Forretningen 

over Kiøbmand Christen Pedersens Jordlod Skagen kaldet, mangler tillige Amtstuens Attest om 

Hartkornet, som jeg endvidere er saa frie at uleilige Dem med at tilveiebringe tilføiende den 

yderligere Begjæring: at De godhedsfuld ville eftersee om Hartkornet i Attesten stemmer med det 

som jeg efter Skjøderne har anført i Beregningen, og om nogen uoverensstemmelse imod 

Formodning skulle finde Sted, De da ville være af den Godhed at sende mig Forretningen tilbage til 

Omgjørelse.  
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Betalingen, saavel for Taxationsforretningerne som for Indsendelsen til Collegiet, skal udredes af 

Vedkommende, nemlig for Christen Christensens Gaard i Thise skal Sælgeren Christen Christen-

sen, og for Christen Pedersens Jordlod Skagen kaldet, skal Kjøberen Jacob Jensen udrede de nævnte 

Omkostninger – Jeg formoder næsten at Sælger og Kjøber af Skagens Jordlod indfinder sig  paa 

Herredscontoret paa førstkommende Onsdag. 

Undskyld at De foraarsages saamegen Uleilighed af.. 

Vadumtorp den 4
de

 Juli 1836. Deres med Agtelse hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Fuldmægtig Jensen 

 

 

Nr. 617 

 

Høistærede Hr. Mørck. 

Efter Deres Begjæring i ærede Skrivelse af 26
de

 Mai sidst tilmeldes Dem, at Parcellen N
o
 2 af Deres 

Gaards Jorder, som er bortfæstet til Anders Andersen, og som bestaar af hele den østre Hedelod og 

den lille Skov Eng, er efter min udstykningsberegning af 25
de

 Juli forige Aar ansat for netop 1 Skp. 

– Aarsagen hvorfor Forretningen endnu ikke er kommen tilbage fra Rentekammeret skal jeg 

nærmere fortælle Dem ved Samtale. 

Vadumtorp den 5
te
 Juli 1836, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 618 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Indlagte Ansøgning med tilhørende hermed følgende Udstykningsforretning tillader jeg mig under-

danigst at fremsende bedende at Deres Høivelbaarenhed høigunstigst ville anbefale den til det 

Kongelige Rentekammer. 

Vadumtorp den 7
de

 Juli 1836, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 619 

 

Forinden jeg kan blive istand til at afgive en af Amtet forlangt Erklæring betreffende det til paa 

Thorup Skolelod henlagte Skovskylds Hartkorn maa jeg ærbødigst udbede mig af Deres Velædel-

heds udlaante Udskiftningsberegninger over den Fjerding af Dronninglund Sogn hvori Thorup 

ligger, ligesom og den dertil hørende Landvæsenscommissions Act, og om De ville behage at sende 

mig disse Documenter med første Post. – Jeg mindes ikke ret om Thorup ligger i Dorff eller i 

Hjallerup Fjerding. – De mig godhedsfuld laante Bøger sendes herved med skyldigst og 

forbindtligst Taksigelse for Laanet. 

Vadumtorp den 7
de

 Juli 1836. Med Agtelse Deres Velædelhed, ærbødige og meget forbundne P.L. 
Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Silkeborg Kongelig Godsforvalter paa Dronninggaard. 

 

 

Nr. 620 
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Deres Høivelbaarenheds meget ærede Skrivelse af 25
de

 f. M. har jeg modtaget, og det skulle være 

mig inderlig kjert om det paa nogen Maade kunne blive mig mueligt at opfylde Deres ærede For-

langende, med at tage fat paa Omdelingen af Rold Byes Jorder i næste Maaned, jeg er tilfeldigviis 

for Øieblikket saa overlæsset med befalede Forretninger, som det kongelige Rentekammer har 

paalagt mig at fremme og fuldføre uden Ophold, at jeg aldeles ikke kan see nogen Udvei til at rive 

mig løs derfra i de første 3 Maaneder. – Ved den foreløbige Prøve som jeg foretog ved udmaaling 

paa Marken i Efteraaret 1833 viste det sig at Kortet over Rold Sogn ikke kan bruges til denne 

attraaede Forretning uden efter en meget vidtløftig og bekostelig Prøve der ville blive omtrent det 

samme som en nye Opmaaling, det ville derfor i høi Grad fremskynde Forretningen om Deres 

Høivelbaarenhed ville bekoste og tilveiebringe en Copie af Matriculeringskortet, da megen Tid og 

Assistance derved ville spares. – Jeg tillader mig at yttre det Ønske at vorde beæret med et Par Ord 

fra Deres Høivelbaarenhed til Efterretning herom. 

Vadumtorp den 7
de

 Juli 1836, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker de Mylius i Kjøbenhavn. Store Kongensgade N
o
 234 

 

 

Nr. 621 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Efter at have modtaget det af det Høikongelige Rentekammer mig tilstillede Kort over Møldrup Bye 

m.m. i Astrup Sogn under Willestrup Gods, ilede jeg hertil for at indhente de fornødne Oplysninger 

om de Forandringer i Jordernes Inddeling som kunne have Indflydelse paa den mig overdragne 

Hartkorns Regulering for Villestrup Hovedgaard og en Deel af dens underliggende Bøndergods. – 

Men da jeg kom hertil erfarede jeg at Kammerjunker Overførster Jessen har seet sig foranlediget til 

at indsende Korterne over Willestrup Hovedgaard, Axelterp Bye og Møldrup Kjerbjerg Skov samt 

Horsmosegaard og Thisted Nørskov m.m. til det høie Collegium, og da jeg ikke kan fuldføre den 

underhændehavende Hartkornsberegning førend disse Korter kommer mig til hænde, ligesom jeg 

ogsaa savner Korterne over Brøndbjerg og Borup Byer, hvilke Korter Forvalter Wegener foregiver 

at have indsendt til det Kongelige Rentekammer gjennem Amtet, det første for over 2 og det andet 

for over et Aar siden, saa tillader jeg mig herved underdanigst at andrage paa, at disse 5 Korter 

hvoraf mueligt maatte vorde mig tilstillet, da jeg nødvendigviis maae udsætte Forretningens 

Fuldførelse derefter. 

Villestrup den 11
te
 Juli 1836, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 622 

 

Høistærede Hr. Forvalter 

Det gjør mig virkelig meget ondt at jeg ikke har været istand til at komme til Børglumcloster for 

længe siden. – De underhændehavende befalede Forretninger som jeg ikke har kunnet og ikke kan 

opsætte har været af den Beskaffenhed at jeg hidindtil ikke har været istand til at see til Enden af 

nogle af dem. – Den vigtigste af disse Forretninger og paa hvilken et heelt Godses Vee og Vel 

beroer, er, efter at jeg har endt den foreløbige Undersøgelse i disse Dage, bestemt til at foretages til 

Endelig behandling paa Aagaard paa førstkommende Fredag den 15
de

 dennes hvor jeg til den Tid 

skal træffe sammen med Justitsraad og Kongelig Godsinspecteur Bindesbøl som efter Rentekam-

merets Ordre skal i Forening med mig fuldføre den omhandlede undersøgelses Forretning Aagaard 

Gods betreffende, og da jeg ikke kan forudsee hvor mange Dage denne vidtløftige Forretnings 

endelige Fuldførelse ved foreenet Anstrængelse kan medtage, saa er jeg ikke endnu istand til at 

kunne bestemme Dagen da jeg kan komme til Børglumcloster, men jeg skal enten skrive med 
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Posten fra Aagaard eller sende en Express til Dem efter Befordring saa hastig som jeg kommer 

hjem og De kan saaledes være forvisset om at jeg skal anvende den yderste Anstrængelse der staar i 

min Magt for at komme snart. 

Vadumtorp den 12
te
 Juli 1836. Deres med sand Agtelse hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Würtz 

 

 

Nr. 623 

Gode Fader 

Jeg ønsker ret gjerne at faae den unge Høgsted til Assistent som Hr. Lycke som hand har skreven 

Dig til om, men om de Vilkaar paa hvilke jeg vil antage ham kan jeg ikke sige andet end dette; at 

det vil væsentlig komme an paa hvor vidt han har Lyst og Stædighed  til mine Forretninger og vil 

udføre det der anbetroes ham med den strænge Orden og Nøiagtighed som mit Arbeide i alle Dele 

nødvendigviis udkræver og da dette ikke kan vides førend saa er jeg ikke istand til nu at foreskrive 

bestemte Vilkaar. – men dersom hans Fader ønsker det da er jeg villig til at modtage ham, det første 

i nogen Tid, paa Prøve. Som bekjendt har min tidligere Assistenter betalt 100 rbd. aarlig for deres 

Ophold hos mig i de 3 første Aar. – Den sidste derimod – som til mine Forretninger strax viste sig 

som et sandt Genie, den bedste af alle dem jeg nogensinde har havt, og som nu har været hos mig i 

6 Aar – har imidlertiid intet betalt men heller intet faaet videre end Kost, Logie og Vask, i de første 

3 Aar, men siden den Tid har jeg givet ham en passende aarlig Løn i Forhold til den Fliid hvormed 

han har fremmet mit Arbeide. – Jeg er villig til at modtage den unge Høgsted paa samme Vilkaar 

som jeg har havt min sidste Assistent, dog uden at forbinde mig til at beholde ham for nogen 

bestemt Tid forinden jeg erfarer hvorvidt han er skikket til at tage Deel i mine Forretninger. – 

Dersom hans Fader ønsker at sætte ham til mig paa saadanne Vilkaar da er jeg villig til at modtage 

ham strax eller saasnart som det ønskes;  dog maae jeg udbede mig det allersnareste mueligt 

foreløbigen underrettet om enten han kommer eller ei, og i første Tilfælde da til hvilken Tid jeg kan 

vente ham. 

Denne min Bestemmelse er De vel saa god at underrette Hr. Lyckegaard om det snarest mueligt.  

p.t. Bjørnsholm den 28
de

 Juli 1836. Din hengivne Svigersøn P.L. Birk. 

 

 

Nr. 624 

 

Deres Velædelhed har I Skrivelse af Dag Dato forlangt at erfare min Formening om hvorvidt 

Landinspecteur Møller, efter den ved Proprietair Weinschenck til Gunderupgaard indgaaede 

mundtlige Accordt om Tamdrup Byes udskiftning, som vedheftede Declaration fra de Accordten 

overværende Vidner omhandler, saavelsom efter de om Udskiftnings Sager gjeldende Lovbestem-

melser, kan være pligtig til at afgive nye Korter, eller hvilke Documenter med videre han, for at 

kunne siges at have fuldført den Udskiftning han har paataget sig, er pligtig at afgive imod den 

bestemte Betaling. I Anledning heraf tillader jeg mig at bemærke: at til en fuldstændig Udskiftning 

hører efter Forordningen af 23
de

 April 1781 først og fornemmelig et Kort over Eiendommen 

dernæst en Delingsplan og en Taxationsforretning. – Kortet med paategnede Delingslinier, 

Loddernes Størrelse og Nummere samt enhver Lodseiers og enkelt Jordbrugers Navn, skal 

udfærdiges in duplo, og af disse Korter skal Originalen leveres til største Lodseier og Copien til 

Amtmanden, for at ham at indsendes til Rentekammeret. – De gjeldende Lovbestemmelser herom 

findes i bemeldte Forordning af 23
de

 April 1781 § 29 og 33, og da dem Udskifteren ved disse 

Lovsteder paalagte Forpligtelse i Henseende til Kortets eller Korternes Aflevering hører under den 

for en fuldstændig udskiftning betingede Betaling, saa skjønner jeg ikke at – Udskiftningen kan 

siges at være aldeles færdig forinden Kort og øvrige Udskiftningsdocumenter tillige paa Anfordring 

kan afleveres. 

p.t. Bjørnsholm den 8
de

 August 1836, ærbødigst P.L. Birk. 
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S:T: Hr. Forvalter Wulff. 

 

 

Nr. 625 

 

Foruden det af S:T: Hr. Forvalter Wulff under 29
de

 November forrige Aar mig udbetalte Forskud af 

80 rbd. Sedler paa min underhændehavende Magelægs og Omdelings Forretning over Borregaard 

Byes Jorder m.m. under Bjørnsholms Gaard og Gods hvorfor jeg til den Tid meddelte Qvittering, 

har jeg i Dag endvidere af ham modtaget som Forskud paa samme Forretning 70 rbd. siger Halv-

fjerdsindstyve Rigsbankdaler, saa at jeg i det Hele nu har medtaget paa denne Forretning 150 rbd. 

siger Et Hundrede og Halvtredsindstyve Rigsbankdaler Sedler, det tilstaaes herved. 

Bjørnsholm den 9
de

 August 1836, P.L. Birk.  

 

 

Nr. 626 

 

Deres Velædelhed modtage herved min skyldigste Tak for de i Deres meget ærede Skrivelse af 2
den

 

forige Maaned, mig meddelte Efterretninger den Polytechniske Læreanstalt betreffende; men endnu 

mere takker jeg Dem for den Glæde de har skiænket min Søn og mig i Beskuelsen af de forbavsen-

de Virkninger som det lille interessante electromagnetiske Instrument kan frembringe som De har 

været saa god at forære min Søn – Saameget jeg end havde ønsket det, i løbet af denne Sommer at 

gjøre en Reise til Kjøbenhavn med min Søn, saa er det mig dog aldeles umueligt at rive mig løs fra 

mine Embedsforretninger; men da jeg dog alligevel gjerne ville unde min Søn den Fornøielse at 

komme derover en lille Tour medens De endnu er der, saa har jeg bestemt mig til at lade ham reise 

ene, og for at benytte den gode Aarstid til Reisen, har jeg tilbudt ham at reise saa hastig som jeg kan 

faae Sikkerhed for at De er kommen tilbage fra Deres Reise til Fyen, hvilket jeg efter Deres ærede 

Skrivelse maae formode allerede ar være Tilfældet, men for at have fuld Vished derom forinden jeg 

tillader ham at reise, beder jeg De ville være af den Godhed derom at tilmelde mig et Par Ord med 

næste Post, da jeg saa agter strax at lade ham reise med næste Dagvogns Befordring – Jeg har endnu 

ikke været i Thy og ikke talt med nogen som kjender til Landets Beskaffenhed der i Henseende til 

det forefindende Leerarter og Tørvemoser naar jeg skal ikke forsømme nogen Leilighed til derom at 

indsamle Kundskab, uden derhos at lade Vedkommende (?) af det forefindende kan antage hver 

nogen særegen Værdi. 

Vadumtorp den 12
te
 August 1836. Med sand Agtelse. Deres forbundne Ven P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Candidat Rasmussen 

 

 

Nr. 627 

 

Sognefogden for Østerhassing Sogn anmodes herved om at besørge en Vogn til at møde her paa 

Vadumtorp i Morgen tidlig for at befordre mig til Østerhassing i anledning af den mig overdragne 
Udskiftning af Byens Fælleds Gadejord, og da jeg agter at foretage Taxation over Eiendommene i 

Morgen Eftermiddag saa ville Sognefogden ufortøvet faae de udmeldte Taxationsmænd N.N. og 

N.N: varslet til at møde i Østerhassing i Morgen Eftermiddag Kl. 3, og tilvarsle Byens samtlige 

Beboere om at være tilstæde til den Tid for at overvære taxationen. 

Vadumtorp den 12
te
 August 1836, P.L. Birk. 

 

Til Sognefogden for Østerhassing Sogn. 
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Nr. 628 

 

Høistærede Hr. Forvalter. 

Det var min Agt at have anmodet dem om Befordring til Børglumcloster paa førstkommende 

Søndag, men da jeg af Avisen seer at De møder i en Skiftesamling I Aalborg paa førstkommende 

Mandag saa har jeg forandret min Bestemmelse derhen at jeg vil bede Dem om at lade Befordringen 

møde her paa Mandag Aften at jeg kan reise til Børglumcloster om Tirsdagen da jeg saa haaber at 

kunne indtreffe der til den Tid De kommer tilbage fra Aalborg – Skulle De imidlertid nu ønske 

Forretningen udsat til efter Høst, fordi jeg ikke har været istand til at komme tidligere, da hav den 

Godhed derom at underrette mig. – Imidlertid vil jeg tillade mig at bemærke: at Afsætningen i 

Marken ikke kan blive saa meget vidtløftig; men jeg skal arbeide inde, paa Børglumcloster nogle 

Dage forinden jeg kan blive færdig til afsætningen – maaskee at Bønderne kan imidlertid blive 

færdig med Høsten. 

Vadumtorp den 16
de

 August 1836. Med sand Agtelse. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Würtz 

 

 

Nr. 629 

 

Høistærede Hr. Ven 

Mange Tak for Deres 2
de

 mig meget kjerkomne Breve af 6
te
 denne og 28

de
 forige Maaned og for 

Deres for mig havde Uleilighed . Jeg har nu opsat en Calcul over en Taxtmæssig Betaling for min 

nivellerings Forretning ved Aagaard , hvilken jeg herved tillader mig at fremsende, og beder derhos 

at De Godhedsfuld ville behage at besørge det videre fornødne i denne Sag. – Det ville komme mig 

særdeles vel tilpas for mine fortiden meget forfalden Finanser om mit Tilgodekommende noget 

snart kunne vorde mig anviist. – Jeg beder fortient min ærbødige Respect for Justitsraaden og mig 

anbefalet i Hans Bevaagenhed. Med sand Agtelse stedse.  

Vadumtorp den 18
de

 August 1836. Deres hengivne P.L. Birk. 

Woetmann har tilmeldt mig at Carøe nok vil sælge Nørbjerggaard men ikke under 5000 rbd. der 

bliver følgelig intet af den paatænkte Handel. 

  

S:T: Hr. Fuldmægtig Toft. 

 

 

Nr. 630 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbyrdigheds meget ærede Skrivelse af 16
de

 denne Maaned meldes: at 

jeg er som sædvanlig villig til at deltage i Bestyrelsen af de tænkte Præmiepløininger. Der er sikkert 

ingen Tvivl om at Propr. Nyeholm paa Sohngaardsholm jo vistnok vil overlade et passende Stykke 

Jord til Præmiepløining i Aar igien, Thi ved Afreisen derfra i Fjor yttrede jeg at man maatte vel ikke 

gjøre ham Uleilighed igjen til næste Aar, hvortil han svarede jo, det maatte vi meget gjerne. – Først 

i Juni Maaned dette Aar spurgte jeg Justitsraad Koefoed i Hjørring om han ikke i sin Jurisdiction 

kunde sige mig en passende Leilighed til en Præmiepløining for i Aar; Han gav Anvisning paa 

Proprietair Jørgensen fra Aastrup var netop tilstede, men denne yttrede saavidt jeg mindes, at han 

gjerne ville overlade Jord til Præmiepløining men at han ikke troede at den Jord som han i Aar 

kunne overlade dertil ville være saa vel passende som det kunne ønskes /: hvori dens Ubeqvemhed 

bestod mindes jeg ikke :/ men han yttrede derhos at han havde hørt det omtalt som afgjort at Propr. 

Lassen paa Rønnovsholm var betænkt paa at overlade et Stykke Jord til Præmiepløining for i Aar. – 

Da jeg forlod Hæstrupgaard i Fjor bad jeg Aabel om at tale med Lassen derom, og derefter at lade 

mig det vide, men jeg har siden den Tid ikke modtaget nogen Efterretning derom, imidlertid lod jeg 
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nu for at vinde Tid en Express gaae til Rønnovsholm i Søndag; men endskjønt jeg paalagde Budet 

at bringe Svar med tilbage, er den desuden dog i dette Øieblik kommen tilbage igien uden at have 

medtaget noget Svar, fordi Lassen uheldigviis var reist til Odden, og han først var ventende hjem 

der fra i gaar Aftes. Imidlertid bragte han den Besked at der skulle komme et ridende Bud hertil i 

Dag med Svar fra Hr. Lassen, hvilket Bud Jomfruen og Kokkepigen skal have (?) paa. Det vil nu 

vise sig om disse Damer virkelig har den Myndighed, som mit Bud tiltroer Dem; men hvordan end 

Udfaldet bliver da skal jeg ufortøvet derom meddele Underretning saa hastig som det er mig mue-

ligt, og dersom der ikke kommer Bud fra Lassen i Dag da vil jeg atter sende ham en Expresse i 

Morgen – De er maaskee saa god imidlertid at skrive til Hr. Nyeholm. - I Henseende til Tiden har 

jeg alene dette at bemærke at jeg skal møde paa Raadstuen i Aalborg den 23
de

 Sept. i Anledning af 

den bekjendte Sag om Vildmosen, og det er mueligt at Mødet kan vare i flere Dage, og maaskee i 

en af de næst paafølgende Dage blive henflyttet til selve Vildmosen, det ville derfor efter Omstæn-

dighederne meest convenere mig om Tiden blev bestemt til de første Dage af October Maaned, og 

maaskee i de sidste dage af September, ifald eller Præmiepløininger i Aarhus At maatte blive 

bestemt saa tidlig at Justitsraaden kunne komme til Præmiepløiningen her inden September 

Maaneds udgang. – At blive færdig med de 2
de

 Præmiepløininger her inden den 23 saaledes at jeg 

kunne være i Aalborg den 23
de

 om Morgenen, ville maaskee blive noget knap taget for Bekjendt-

gjørelserne; Thi ellers er jeg ligesaa villig dertil. Pløietiden maatte vel i saa Fald bestemmes til den 

19
de

 paa Rønnovsholm og den 22
de

 paa Sohngaardsholm. Overalt naar blot der gives mig Leilighed 

til at kunne møde i Aalborg den 23
de

 Sept. og et Par af de paafølgende Dage da er jeg villig til at 

indrette min Tid saaledes at jeg kan møde ved Præmiepløiningen til hvilken Tid det ønskes, naar jeg 

blot saa betimmelig som mueligt kan erholde Efterretning om Bestemmelsen. Hvad Betingelserne 

angaar da ved jeg ikke om der skulle være Anledning til deri at gjøre nogen Forandring.. 

Vadumtorp den 23
de

 August 1836, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair v. Stocken. 

 

 

Nr. 631 

 

Høistærede Hr. Ven 

Ifølge Deres meget ærede Skrivelse af Dags Dato skal jeg efter yderste Evne bestræbe mig for at 

kunne komme til Børglumcloster om en 3 Ugers Tid; dog kan jeg aldeles ikke endnu bestemme 

Dagen, men skal nærmere derom give Underretning enten med Posten eller ved Expresse. 

Vadumtorp den 21
de

 August 1836. Med sand Agtelse Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Würtz 

 

 

Nr. 632 

 

Høistærede Hr. Ven 

Endelig er jeg da nu engang bleven færdig med den gamle Undersøgelses Forretning om 

Inddelingen af de under Aagaards Hovedgaardstaxt henhørende Jorder og fremsender samme 

herved. – Korterne har jeg indleveret til Hr. Consul Pagh med Anmodning om at forsende dem med 

første Leilighed til Kjøbmand Bertelsen i Løgstør om der ikke skulle gives Leilighed directe til 

Aagaard. 

Den forlangte Tiendeact følger tillige herved, hvorhos jeg skal hilse Dem fra min Svigerfader. – Jeg 

er uheldigviis næsten Bankerot for Penge i Øieblikket – Dersom Deres Kasse er i den Forfatning at 

De uden uleilighed kan og vil med Posten sende mig en halv eller hel Snes Daler da gjør De mig en 

sand Tjeneste. 

Vadumtorp den 24
de

 August 1836. Med sand Agtelse. Deres hengivne P.L. Birk. 
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S:T: Hr. Forvalter Simonsen. 

 

 

Nr. 633 

 

Hermed er jeg saa frie at tilstille Deres Velbyrdighed omtrent 2 Td. 5 Skp. god Vinterraps som De 

vel er saa god at modtage i Forhold til Vahrens Værdie, ville De behage selv at bestemme Prisen. – 

Vel har jeg noget større Regningsgjeld hos Dem end dette ubetydelige Partie Raps kan betale, men 

da jeg uheldigviis er slet pr. Kasse for Øieblikket ønsker jeg dog De ville være af den Godhed at 

sende mig omtrent det halve Beløb i Penge og afskrive det øvrige paa min Terminsregning, da jeg 

siden snarest mueligt enten med min Raps eller med rede Penge skal afgjøre Resten. 

Vadumtorp den 24
de

 August 1836, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Consul Pagh  - Hermed omtrent 2 Td. 5 Skp. Raps. 

 

 

Nr. 634 

 

I dette Øieblik kom mit Bud anden Gang tilbage fra Rønnovsholm og bragte nu den Besked: at Jord 

til Præmiepløining kan faaes paa Rønnovsholm Mark. hvilket Hr. Lassen skriver at han allerede i 

afvigte Foraar har sagt til Proprietair Kabel efter dennes Forlangende derom paa mine Vegne; men 

Hr. Kabel har formodentlig glemt at lade mig  det vide. – Lassen tilføier vel at han den Gang yttrede 

til Kabel at han mente det var rigtigst at jeg først tog Terrainet i Øiesyn; men dette kan Tiden nu 

ikke tillade. – Der kan vel heller ikke være Tvivl om at der joe nok maae kunne findes et Passende 

Stykke Jord til Præmiepløining paa Rønnovsholms Mark. 

Vadumtorp den 25
de

 August 1836, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair v. Støcken. 

 

 

Nr. 635 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Overensstemmende med Forordningen af 3 Dec. 1819 § 13 tillader jeg mig herved underdanigst at 

tilstille Deres Høivelbaarenhed tillagte 2
de

 udstyknings Forretninger over Bertel Nielsens Gaard i 

Horsens og Thomas Corfitsens Gaard paa Egholm, bedende at Deres Høivelbaarenhed høigunstigst 

ville anbefale dem til det Kongelige Rentekammer. 

Vadumtorp den 26
de

 August 1836, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Castenskjold, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 636 

 

Høistærede Hr. Ven. 

Dersom De vil være af den Godhed at lade en rummelig Reisevogn eller 2
de

 Bøndervogne møde ved 

Aalborg Færgebroe paa førstkommende Mandag Morgen Kl. 8 for a befordre mig til Bjørnsholm da 

er jeg til den Tid belovet paa at komme til Dem for at fuldføre Forretningen i Borregaard – Dersom 

Befordringen ikke holder ved Færgebroen da ønsker jeg det maatte paalægges den eller de kjørende 
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enten at være tilstæde ved Broen eller i al Fald at melde i Kjøbmand Raffels Boutik hvor de have 

staldet ind. 

Det skulle vel ikke være mueligt ved denne Leilighed at faae min Planeerplov sendt til Aalborg, 

hvorom Hr. Fischer veed Besked. 

Vadumtorp den 30
te
 August 1836. Med sand Agtelse og Venskab. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wulff. 

 

 

Nr. 637 

 

Da jeg ved Eftersyn har befunden at Vandløbet gammel Aae kaldet fra Refsgaards Eiendom til 

Lindholms Aae atter trænger til Opgravning saa maa Jeg herved i Kraft af den af Øvrigheden mig 

tillagte Bemyndigelse opfordres Sognefogden for Vadum Sogn til ufortøvet at tilvarsle alle de 

Lodseiere og Jordbrugere i Vadum Sogn over hvis Grund bemeldte Vandløb gaar, at de uden 

Ophold oprenser og udgraver bemeldte Vandløb, enhver over sin Grund til den af Øvrigheden 

forhen bestemte Brede og Dybde nemlig igjennem Vadum Sogn til en Dybde af 2 alen i lodret maal 

regnet fra Grundens naturlige Overflade ved Siderne af Vandløbet og ikke efter de ved Opkastnin-

gen forhøiede Brinkker – Dette Oprensnings Arbeide skal være forsvarligen udført inden den 8
de

 

October dette Aar til hvilken Tid det af mig vil blive taget i Øiesyn, og hvad der da befindes at være 

efterladt vil uden videre Varsel blive udført ved leiede Folk for de Forsømmeliges Regning. 

Efter at have forkyndet dette for alle Vedkommende ville Sognefogden herpaa tegnet meddele mig 

Tilstaaelse om Forkyndelsen og dernæst ufortøvet indlevere dette paa min Bopæl Vadumtorp. 

p.t. Bjørnsholm den 7
de

 September 1836, P.L. Birk 

 

Til Sognefogden for Vadum Sogn. 

 

 

Nr. 638 

 

Hoslagte 2
de

 Ansøgninger med tilhørende Udstykningsdocumenter fra Thomas Christian 

Lyckegaard i Vellingshøi og Søren Andersen i Østertirup, tillader jeg mig underdanigst at bede at 

Deres Høivelbaarenhed høigunstigst ville anbefale til det Kongelige Rentekammer. 

Vadumtorp den 5
te
 Sept. 1836, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 639 

 

Vadumtorp den 24
de

 Sept. 1836 

Efter Deres Velbyrdigheds Begjæring i ærede Skrivelse af 14
de

 d. M. agter jeg at komme til Restrup 

i Morgen Aften for at afsætte de forlangte Hovmaal, og ønsker derfor at en Befordring maatte hente 
mig ved Vesteraae Færgebroe i Aalborg i Morgen Eftermiddag Kl. 5. Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Velbyrdige Hr. Auditeur Roulund 

 

 

Nr. 640 
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Efter Deres Velbyrdighed har været af den Godhed atter at tillade at der holdes Præmiepløining paa 

Sohngaardsholm i aar igjen, saa agter jeg at være saa frie at komme til Sohngaardsholm i den 

Anledning paa førstkommende Mandag Formiddag Kl. 9 for at inddele og afsætte Pløielodderne, og 

beder derfor at det indvilgede Terrain til den Tid maatte vorde mig anviist. – Fremdeles ønskede jeg 

at maatte bebyrde Deres Velbhed. med at forskaffe mig 2
de

 kyndige Bønder til at bedømme 

Pløiningen, ligesom ifjor. En 3
de

 Mand Møder her fra Sognet. - Et Par Ord er jeg saa frie at udbede 

mig med Budet. 

Vadumtorp den 30
de

 September 1836. Med megen Agtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T. Hr. Proprietair Nyeholm 

 

 

Nr. 641 

 

Efter rentekammerpas af 14
de

 Februar f. A. ville Sognefogden for Vadum Sogn tilsige 2
de

 Vogne at 

møde her paa Gaarden førstkommende Tirsdag Formiddag Kl. 8½ for at befordre mig og min 

Assistent i Kongelig Tjeneste herfra til Aabyebroe – Vognene bør være forsynede med Agestole, 

Pudehynder, Reeb og Pakfoder. 

Vadumtorp den 16
de

 October 1836, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

Til Sognefogden for Vadum Sogn 

 

 

Nr. 642 

 

Efter Rentekammerpas af 14
de

 Februar f. A. ville Sognefogden for Aabye Sogn tilsige 2
de

 Vogne 

forsynede med Agestol, Pudehynder, Reeb og Pakfoder at møde ved Aabyebroe førstkommende 

Tirsdag Eftermiddag Kl. 2, for at befordre mig og min Assistent i Kongelig Tjeneste derfra til 

Lundgaard i Jetsmark Sogn. 

Vadumtorp den 16
de

 October 1836, P.L. Birk Stiftslandinspecteur 

 

Til Sognefogden for Aabye Sogn. 

 

 

Nr. 643 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 4
de

 f. M. meldes: at Bagterp Byes Kort 

er her, og da jeg har modtaget det af Deres salig Fader under det Løvte selv at bringe ham det igjen, 

saa er jeg villig til at udlevere det til enhver Tid, men Deres Velædelhed vil ved Budet som afhenter 

det, meddele mig Deres skrivtlige Tilstaaelse for Modtagelsen, saaledes at jeg kan vorde sikkret for 

videre Ansvar for samme til vedkommende Lodseier – Det bemærkes at Kortet er skrøbeligt, og da 

jeg har modtaget det uden Kasse og det ikke kan føres sikkert uden en Kasse, saa er det nødvendigt 

at Budet som afhenter det her, skal medbringe en Kortkasse og det bemærkes til den Ende at Kortet 
er 33 Tommer langt og at Kassen derfor ingenlunde bør være kortere indvendig men helst noget 

længere. 

Vadumtorp den 17
de

 August 1836, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kjøbmand Chr. N. Nielsen i Hjørring 

 

 

Nr. 644 
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Deres Velbaarenheds har i ærede Skrivelse af 11
te
 d. M. communiceret mig det Kongelige Rente-

kammers Skrivelse af 11 f. M. angaaende en Græsholm under Skjørping Bye som skal være 

overdraget i Fæste til Lars Christensen i Volsted, og derhos anmodet mig om at meddele de af 

Kammeret forlangte Oplysninger denne Græsholm betreffende, under den Forudsætning at Kortet 

over Skjørping Bye antages at være i mit Værge. I Anledning heraf tillader jeg mig ærbødigst at 

bemærke, at Skjørping Byes Kort blev under 24 April dette Aar in duplo sendt til Deres Velbaaren-

hed tilligemed Kortet over Skovene i Skjørping Sogn samt Teglgaardens Jorder, for ar indsendes til 

det Kongelige Rentekammer i Anledning af Hartkorns Reguleringen i Skjørping Sogn, og siden den 

Tid har jeg ikke seet disse Korter, og har saaledes fortiden intet Kort over Skjørping Byes Jorder. – 

Jeg har efterseet min Conceptberegning over Skjørping Byes Jorder og finder ikke den indeholder 

noget om en saadan Græsholm, og jeg erindrer ret vel at under Taxationen af bemeldte Byes Jorder 

paaviiste Bymændene som dem tilhørende, ei allene ald den Grund som den mig tilstillede Copie af 

Matriculskortet udviste, men endog derforuden en Deel Tilvext i Aaen mod Volsted Byes Grund, 

som tilhørende Fæsterne i Skjørping enhver ud for sin Lod, hvilken Tilvext  jeg under Taxationen 

mærkede paa Kortet; men om der i samme Aaeløb fandtes en Holm som bruges under Volsted kan 

jeg ikke ret mindre, imidlertid den i saa Fald ligge uden for de Grændser som det af mig brugte Kort 

betegner; thi det blev ikke anmeldt for mig at nogen Deel af Skjørping Sogns Jorder brugtes under 

Volsted Bye. – Det er saaledes sandsynligt at Skjørping Byes Beboere maae have anseet den om-

skrevne Holm for at henhøre til Volsted Sogn. – Nøiere Oplysninger herom er jeg ikke istand til at 

meddeles forinden jeg erholder Skjørping Byes Kort tilbagesendt, og jeg da kan foretage nærmere 

Undersøgelse paa Stedet selv, hvilket formentlig vil kunne skee naar Korterne sendes mig i Anled-

ning af de Forandringer ved Fredskovens Grændser som skal udføres efter det Kongelige Rente-

kammers Skrivelse til mig af 17
de

 October forige Aar, og kan derefter skeete Aftale med Kammer-

junker og Overførster Jessen.  

Vadumtorp den 19
de

 August 1836, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad og Kongelig Godsinspecteur Bindesbøll.  

 

 

Nr. 645 

 

I Henhold til det af det Kongelige Landhuusholdnings Selskab mig overdragne Hverv at have 

Tilsyn med hvorledes Selveier Gaardmand Mads Nielsen udflytter fra Østerhassing Kjær Herred 

Aalborg Amt og Kirkesanger Henricksen i Vadum Sogn samme Herred behandle deres Agerbrug 

samt derom at gjøre Indberetning, giver jeg mig herved den ærbødige Frihed at indberette: at jeg har 

i Aar ligesom de forgaaende Aar gjentagende efterseet Mads Nielsens Avlsbrug og funden Planen at 

være fulgt i enhver Henseende og Brakfrugterne at være holdt tilbørlig rene og samtlige Korn og 

Foderafgrøder at være gode, med undtagelse af de sildigst saaede Vikkehavre som Foraars Kulden 

havde forknyttet  og som derfor gjorde det umueligt for dette Aar at fortsætte Sommerstaldforingen 

længere end til Medio Juli; - Kløverne, som paa det nær der skulle henstaae til Foder nu er bleven 

opfodret paa Stald, befandtes at være særdeles udmærket god, Besætningen som i det sidste Aar har 

været 4 Heste og 18 Fæehøveder og som overensstemmende med Planen har været holdt paa 

Sommerstaldfordring, som meldt indtil Midten af f.M. befandtes at være i god Stand – Men jeg 

maae beklage at denne særdeles virksomme duelige retsindig fornuftige opfordringer  Selveier 

Bonde i sin beste Alder blev et Rov for den her paa Egnen greserende Koppe Epidemi  den 18
de

 

Juni dette Aar – Hans eksempel har imidlertid kjendelig begyndt at virke paa flere af Sognets 

Beboere, i det de nu begynder at erkjende Nytten af den Markfred som han strængeligen har 

overholdt og som flere af Byens Beboere især i de første Aar var ham saare meget imod. – Der som 

ommeldte Planer i alle Dele befandtes at være fulgt i Forbindelse med Sommerstaldforing, og 

Betingelserne for den belovede Understyttelse saaledes er opfyldt og Enken for mig har erklæret at 

det er hands Bestemte Agt at følge den samme Plan for Fremtiden, da Han nu indseer at det er først 
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nu han kan begynde at Høste Frugten af hendes afdøde Mands Flid, saa tillader jeg mig herved 

allerærbødigst at indstille til det høistærede Selskab, om ikke Mads Nielsens Enke om hun for 

Fremtiden opfylde Betingelsen kan vedblive at nyde den hendes afdøde Mand belovede understyt-

telse, og om denne i alt Fald dog ikke i det mindste for dette Aar maatte forundes hende. 

Fremdeles har jeg ogsaa iaar havt Tilsyn med Skolelærer Henriksens Avlsbrug, og befunden at 

Planen for Sædeskiftet er fulgt nøiagtig. Korn og Foderafgrøderne vare gode, dog er brakfrugten 

ikke saa gode i Aar som i de foregaaende Aar der er opfodret paa Stald det Qvantum afgrøde af 

Grøntfoder fra Skolelodden som dertil er bestemte efter Planen; men jeg kan ikke angive nøiagtig 

hvor stor Besætning dermed er bleven underholdt; thi Skolelærer Henriksen har tillige en Selveier-

gaard som han selv driver, og naar der har været Overflødighed af Grøntfoder ved Skolelodden har 

han i nogen Tid sadt baade Heste og Fækreature fra Selveiergaarden paa Stald ved Skolen og af den 

Aarsag har der ikke været holdt mere end to Køer paa Stald ved Skolen for bestandig. – Skolelærer 

Henriksen er en meget virksom Landmand, som foruden Skolelodder driver sin Selveiergaard med 

megen Flid; Men hans Virksomhed har været henvendt paa en større Bedrift forekommer mig for en 

Deel at have havt til Følge at Skolelodden tilsyneladende neppe er bleven dyrket med aldeles saa 

megen Flid eller Omhu, som forhen; men da Planen er fulgt og Skolelærer Henrichsen i det Hele 

viser sig som en særdeles virksom og duelig Landmand, og viser er følgværdig Eksempel i en langt 

større Maalestok end Skolelodden aleene saa kan jeg ikke undlade at anbefale ham som værdig til 

den ham tiltænkte Understyttelse. 

Vadumtorp den 20
de

 August 1836. Ærbødigst P.L. Birk 

 

Til det Høikongelige Landhuusholdnings Selskab. 

 

 

Nr. 646 

 

Det Kongelige Landhuusholdnings Selskab har besluttet i aar ligesom i de foregaaende Aar at 

foranstalte en Præmiepløining afholdt i Hjørring Amt. I Anledning heraf tillader jeg mig ærbødigst 

at forespørge om Deres Velædelhed kan og vil være af den Godhed at overlade et passende Stykke 

Land til at foretage en Præmiepløining paa i dette Efteraar. De vil af Præmie Pløiningen ved 

Hæstrupgaard i Fjor have erfaret den omtrentlige Størrelse og Beskaffenhed af et saadant Terrain, 

og jeg haaber at De for den gode Sags Skyld ikke vil afslaa min Begjæring saafremt det er dem 

mueligt at indvilge deri. – Et Par Ord til Efterretning udbedes med Overbringeren. 

Vadumtorp den 21
de

 August 1836, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Lassen til Rønnovsholm. 

 

 

Nr. 647 

 

I skyldigst Svar paa Deres Høivelbaarenheds meget ærede Skrivelse af 17
de

 denne Maaned meldes: 

at det for Hans Ladefoged anførte Skovskylds Hartkorn 4 Skp. 1 Fr. er beregnet paa den hele ham 

tilhørende Skov som findes deels paa Grunden til den Gaard han selv beboer, deels paa hans 2
de

 

Fæstegaardes Grund, og efter Forordningen af 27
de

 September 1810 har jeg anseet mig forpligtet til 

ved Udskiftningen at behandle Skoven paa disse 3
de

 Gaardes Grund under Eet fordi de tilhørte een 

Eier, og da Skoven er behandlet saaledes at enhver af Fæsterne er tildelt anordningsmæssig 

Vederlag for Græsningen paa den Deel af dens Gaardes Grund som er indtaget til Fredskov saa 

maae Fredskoven nu betragtes som en særskilt Eiendom hvori Eieren Hans Christensen Ladefoged 

baade har Eiendoms og Brugsret og som er Fæsteren aldeles uvedkommende – Jeg anseer det 

derfor, efter Omstændighederne for rettest at Skovskylden 4 Skp. 1 Fk. anføres ene for den Grund 

Hans Christensen Ladefoged selv bruger:; Thi eftersom Fredskoven  udlagt under Eet og 

Skovskylden beregnet under Eet, saa kan nu hverken Fredskove eller Skovskylden dels anderledes 
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end efter en formelig Hartkornsberegning der maatte indsendes til det Kongelige Rentekammers 

Approbation. 

Den under den sidste Række af Løbenummere i Skovskylds fordelingen under N
o
 65 anførte Jens 

Nielsen med Skovskyld 1 Skp. 1 Fkr. ¾ alb., er et Huus paa Asaae Byes Mark som forhen har 

tilhørt Selveier Christen Clemensen men som senere er bleven anmeldt at være solgt til Jens 

Nielsen. Det er beliggende nordvestlig i eller ved Asaae Bye. 

Vadumtorp den 21
de

 August 1836, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad, Amtsforvalter Brinck Seidelin. 

 

 

Nr. 648 

 

Efter Begjæring af Forvalter Simonsen grundet paa det Kongelig Rentekammers Skrivelse til den 

Kongelige Gods Inspecteur af 4
de

 Januar 1834, har jeg undersøgt Inddelingen af Aagaards 

Hovedgaards Taxt henhørende Jorder, i Henseende til at udfinde og optegne hvilke Dele der 

henhører under enhver især af de særskilte Forpagtninger  i hvilke disse Jorder ere inddeelt; og 

befunden samme at være saaledes. 

N
o
 1A – Aagaard Hovedgaard, Brugeren Forpagter Dieckmann – anført i Jordbogen saavelsom i  

Forpagtnings Contracten for Hartkorn paa Hovedgaarden 44 Tdr. 7 Skp. og for Enhver 

Thenlaggaard kaldet 5 Td. 3 Skp. 3 Fk. 2 al. alt  frie Hovedgaardstaxten. Under denne 

Forpagtning henhører. 

 a) all de Jorder som findes betegnede paa Hovedgaardens Kort, med Undtagelse af: 

Lodderne Matr. N
o
 1 B ved Aagaards Vandmølle: et Stykke som er udlagt til 

Aagaards Veir Mølle, og Heden samt den østre Deel af Agerlandet som ved Magelæg 

er forvandlet til Bondeskyld og bestemt til Skovs Opelskning. 

 b) Sop Engen, beliggende i Kollerup Sogn under Fjerritslev Bye – anført paa et 

medfølgende særskilt Kort. 

 c) Den søndre Deel af Sop Engen, beliggende i Gjøttrup Sogn anført paa et 

medfølgende særskilt Kort, paa hvilket tillige findes afbygningsstæderne Rimmen og 

Hermannsholm 

 og d) Thenlaug Eng, saaledes som denne findes udmærket paa hosfølgende Kort efter 

det af mig i Aaret 1833 udførte Magelæg. 

 

 NB – De Jorder som ved nys nævnte Magelæg er inddragen under Hovedgaardstaxten, 

fra Fjerritslev Bye, findes udmærkede saavel paa Hovedgaardens Kort som paa et 

særskilt hermed følgende Kort, og i Beskrivelsen her foran ere de indbefattede i de 

under Lit. a. anførte samlet omkring Gaarden beliggende Jorder. 

 

N
o
 1B Aagaards Vand Mølle – Brugeren Forpagter Friis Hartkorn efter Jordebogen 1 Td. 3 

Fk. frie Hovedgaardstaxt samt Mølleskyld 6 Td. 3 Skp. Under denne Forpagtning 

henhører allene den samlede Jordlod ved Møllen vesten for Hovedgaarden, som paa 

Kortet findes udmærket med sort Skygge og paategnet Matr. N
o
 1B og forige Brugers 

Navn, Søren Grauen. 

 

N
o
 1C Aagaards Veirmølle – Brugeren Forpagter Friis – Hartkorn efter Jordbogen 2 Td. 2 

Skp. 3 Fr. 2 alb. alle fra Hovedgaards Taxt, samt Mølleskyld 2 Td. 1 Skp. 

 Til denne Mølle er blot henlagt en samlet Jordlod omkring Møllen, paa omtrent 6 

Tønder Land eller neppe 2 Tønder Land boniteret Jord beliggende i det sydøstlige 

Hjørne af Hovedgaardens Mark – Denne Lod er paa Kortet begrændset med stærke 

sorte Linier, udmærkede med Blyants Skygge og paategnet med Blyant N
o
 1C, samt 

med Sort den Paategning: ”Til Aagaards Veiermølle” 
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 De paa Marken fundne Længdemaal ere paa Kortet paategnede ved alle Sider af denne 

Lod. 

N
o
 1D Thenlaug Møllested i Kliim Sogn – Brugeren Forpagter Christen Christensen – 

Hartkorn efter Jordbogen 4 Skp. 2 Fr. frie Hovedgaardstaxt samt Mølleskyld 2 Td. 1 

Skp. 

 Under denne Forpagtning henhører af Hovedgaardsjorderne en samlet Lod omkring 

Stedet saaledes som denne findes udmærket paa det hermed følgende af mig i Aaret 

1833 forfattede Kort over det til den Tid udførte Magelæg. 

 

N
o
 1E Afbyggerstedet Rimmen i Gjøttrup Sogn, Brugeren Forpagter Simon Nielsen – 

Hartkorn efter Jordbogen 2 Td. 6 Skp. 2 Fk. 1 alb., frie Hovedgaardstaxt, under denne 

Forpagtning henhører en samlet Lod omkring Stedet, betegnet paa et medfølgende 

Kort der tillige indbefatter den søndre Deel af Sop Engen og Afbyggerstedet 

Hermansholm. 

 

N
o
 1F Afbyggerstedet Hermansholm i Gjøttrup Sogn – Brugeren Forpagter eller Eier 

Christen Jensen, der ved Contract er forbunden til at betale Skatter af 4 Skp. Ager og 

Engs Hartkorn, Hovedgaardstaxt. 

 Under dette Jordbrug henhører en samlet Lod omkring Stedet, betegnet paa et hermed 

følgende Kort som tillige indbefatter den søndre Deel af Sop Engen samt 

afbyggerstedet Rimmen. 

 

N
o
 1G Afbyggerstedet Grønnestrandshuus – Brugeren Forpagter Søren Hansen Rønninge, 

som ved Forpagtnings Contract er forpligtet til at svare Skatter af 1 Td. Ager og Engs 

Hartkorn frie Hovedgaardstaxt.  

Under dette Jordbrug henhører en samlet Klitlod under Andrup Bye i Kollerup Sogn betegnet paa et  

hermed følgende særskilt Kort. 

 

Med denne Undersøgelses Forretning følger efterskrevne Korter: 

a) Aagaard Hovedgaard i Kjettrup Sogn 

b) 2
de

 øde Gaards Jorder under Aagaards Gods i Fjerritslev Bye Kollerup Sogn 

c) Sop Engen paa Fjerritslev Byes Mark i Kollerup Sogn. 

d) Den søndre Deel af Sop Engen, Hermansholm og Stedet Remmen i Gjøttrup Sogn 

e) Thenlauggaards og Mølles Jorder i Kliim Sogn. 

f) en Klitlod paa Andrup Byes Mark i Kollerup Sogn. 

 

Vadumtorp den 24
de

 August 1836, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 649 

 

Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 25
de

 d. M. har jeg modtaget og i skyldigst Gjensvar meldes: 

at De er saa God at sende mig Deres Søn efter Aftale om Kortere eller længere Tid ligesom det er 

Dem bedst beleiligt. 

Vadumtorp den 30
de

 August 1836, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kjøbmand Høgsted. 

 

 

Nr. 650 

 

Underdanigst Indberetning 
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I underdanig Følge det Høikongelige Rentekammers Ordre af 3
de

 denne Maaned indberettes herved: 

at fra den 19
de

 Februar til 25
de

 Juli dette Aar har jeg næsten udelukkende arbeidet paa den under 7
de

 

Marts forige Aar af det Høikongelige Rentekammer mig overdragne Undersøgelses Forretning for 

Aagaards Gods og af de faae Dage, som jeg i dette lange Tidsrum har vovet at løsrive mig fra 

derom befalede Forretning, er de fleste anvendte paa Tilendebringelsen af de i Matriculerings 

Forretningen for Øster og Vesterhan Herrederne som bleve indsendte i April Maaned dette Aar – 

Siden den Tid har jeg fremmet det mig overdragne Matriculeringsarbeide saavidt at jeg er bleven 

aldeles færdig med Markarbeidet for Hune Sogn, men det staar endnu tilbage at ordne Matriculs-

nummer og at forfatte Beskrivelsesprotocollen saavelsom og at afsætte en Deel af Lodder paa 

Kortet over den søndre Deel af Sognet efter de paa Marken optagne Maal; hvilket Arbeide ikke har 

kunne lade sig udføre efterhaanden som Udmaalingen paa Marken skred frem, fordi Korterne over 

den mellemste og søndre Deel af Sognet befandtes at være saa sjudsket maalt at aldeles ingen 

Opmaalings Puncter indvendig i Kortet kunne ansees som paalidelig faste Puncter, og hele Partier 

befandtes saaledes (?) at det blev aldeles nødvendigt at fordele Indlyngningen i noget  forskjellige 

Forhold og af den Aarsag har jeg været nødsaget til at udmaale den hele Udskiftning med Kjæden i 

fuldstændig Skeletform forinden det var mueligt at overføre den paa Korterne. – Denne Vidtløf-

tighed uagtet ville dog Hune Sogn for længst have været færdig naar jeg ikke havde været nødsaget 

til samtidig at fremme en af det høie Collegium under 4
de

 April forige Aar mig overdragne 

Magelægs og Omdelingsforretning ved Bjørnsholms og Lundgaards Godser, saasom jeg efter 

Omstændighederne maa ansee det for en Velfærds Sag for Beboerne i Borregaard Bye at denne 

Byes Omskiftning kan blive færdig saa betids at Rugsæden i rette Tid kan blive nedlagt i de nye 

Lodder i dette Efteraar, hvortil jeg endydermere er opfordret ved det høie Collegii Skrivelse til den 

Kongelige Godsinspecteur af 14
de

 Mai dette Aar. Denne Forretning er jeg nu saa nær færdig med at 

jeg venter aldeles at faae den tilendebragt i løbet af en halv Snes Dag fra Dato; og det Manglende 

Matriculeringsarbeide for Hune Sogn skal da ufortøvet blive fuldført og sikkert indsendt ved 

Slutningen af denne Maaned; ligesom og de øvrige mig overdragne Matriculeringsforretninger 

derefter snart skal følge. 

p.t. Bjørnsholm den 7
de

 September 1836, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 651 

 

Deres Velbaarenhed ville gunstigst tilgive at jeg tillader mig den Frihed at sende hoslagte 2
de

 

Udstykningsforretninger til Dem, da jeg formoder at de vedkommende Eiere Thomas Christensen 

Lyckegaard i Vellinghøi og Søren Andersen i Østertirup ikke endnu have indløst de disse udstyk-

ningsforretninger tilhørende Taxationsforretninger – Jeg beder derfor at Deres Velærvær-dighed 

godhedsfuld ville være uleiliget med at lade disse Forretninger bringe hen paa Amtscontoret efter at 

de er forsynede med de manglende Taxationsforretninger, og at De ligeledes godhedsfuld ville 

undskylde at (jeg) dermed gjør Dem Uleilighed. 

p.t. Bjørnsholm den 8
de

 September 1836, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høyædle og velbaarne Hr. Justitsraad Bye og Herredsfoged Koefoed. 

 

 

Nr. 652 

 

 

For Deres Velbaarenheds gode Indstilling, efter hvilken det Kongelig Rentekammer har tilstaaet 

mig et Honorar af 350 rbd. for undersøgelses Forretninger med videre ved Aagaards Gods aflægger 

jeg herved min pligtskyldigste og forbindtligste Taksigelse. 
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p.t. Bjørnsholm den 19
de

 Sept. 1836. Med sand Høiagtelse Deres Velbaarenheds ærbødigste 

hengivne P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad og Kongelig Godsinspecteur Bindesbøll. 

 

 

Nr. 653 

 

At Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 15
de

 denne Maaned er mig tilhændekommen samt at 

jeg derefter møder i det berammede Landvæsenscommissionsmøde i Pilegaards Mølle i Hellum 

Sogn den 13
de

 October førstkommende Kl. 9 Formiddag, tillader jeg mig efter Pligt herved 

underdanigst at indberette. 

p.t. Bjørnsholm den 19
de

 September 1836, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 654 

 

Underdanigst Indberetning 

Efter det Høikongelige Rentekammers Ordre til mig af 8
de

 August forige Aar og 3
die

 denne Maaned 

tillader jeg mig herved underdanigst at indberette: at den af det Høie Collegium mig overdragne 

Magelægs og Omdelings Forretning ved Bjørnsholm og Lundgaard Hovedgaard med underliggende 

Bøndergods i Borregaard og Overlade Bye har jeg nu fremmet saavidt, at jeg under 2
den

 denne 

Maaned er bleven færdig med at afsætte Delingslinierne paa Marken; men da Korternes Afsætning 

og sammes endelige Fuldførelse med N
o
 og Navnes Paaskrifter samt videre fornødne Oplysninger 

saavelsom og Beregningernes Reenskrivning vil modtage endnu en halv Snes Dage, saa har jeg 

indtil videre standset denne Forretning for at fremskynde Tilendebringelsen af det mig overdragne 

Matriculeringsarbeide, hvormed jeg iiler af alle Kræfter. – Al anvendt Flid uagtet vil det dog endnu 

vare en 4 á 5 Dage forinden jeg kan blive gandske færdig med at construere Lodskielslinierne paa 

Hune Sogns Korter efter de paa Marken optagne Maal, og det staar  da ogsaa endnu tilbage at ordne 

Matricul Nummerene og at skrive Lodseiernes Navne paa Korterne samt at affatte Beskrivelses 

Protocollen, hvilket alt skal vorde fremmet og fuldført uopholdelig, saavelsom de øvrige mig 

overdragne Forretninger. 

Vadumtorp den 30
de

 September 1836, underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 655 

 

Gode Hr. Rasmussen 

For al den Velvillie og Omsorg De har viist min Søn under hans korte Ophold i Kjøbenhavn er jeg 
Dem særdeles meget forbunden, og det skal være mig inderlig Kjert om jeg nogensinde kan faa 

Leilighed til at vise Dem Gjentjeneste, hvortil jeg stedse er beredtvillig. – At disse Linier saa snart 

kommer Dem til Hænde er foraarsaget af min lange Fraværelse ved Forretninger i lang afstand fra 

mit Hjem. De hilses venskabeligst fra os alle her ved Deres med sand Agtelse hengivne P.L. Birk. 

Vadumtorp den 11
te
 October 1836. 

 

S:T: Hr. Candidat Rasmussen. 
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Nr. 656 

 

Deres Velærværdigheds meget ærede Skrivelse af 29
de

 f. M. modtog jeg først den 8
de

 ds. hvis aarsag 

det var mig aldeles umueligt at sinde Dem den bestilte Plov inden 8 Dage. – Min lange Fraværelse 

ved Embedsforretninger er Skyld i De formedelst mine Folks uefterettelighed ikke har faaet den til 

den Tid de havde ønske den. – At De imidlertid ikke kan modtage den nu er saa langt fra at 

foraarsage mig nogen Uleilighed at jeg endog der ved er bleven istand til desto før at opfylde et 

Løfte jeg har gjort til en Anden. 

Vadumtorp den 10
de

 October 1836, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Pastor Damkier. 

 

 

Nr. 657 

 

Ærbødigst Pro Memoria 

Da jeg har bragt i Erfaring at andre Creditorer I Dødsboet efter afgangne Proprietair Møller paa 

Dronninglund have faaet Deres Forretninger paa Boet udbetalt, og jeg endnu intet har faaet af mit 

Tilgodehavende, saa tillader jeg mig herved ærbødigst at bede den ærede Skifteret at drage Omsorg 

for, at mit Tilgodehavende 92 rbd. efter det i Skifteretten fremlagte, af afgangne Proprietair Møller 

egenhændig udstædte Beviis, snarest mueligt maatte vorde mig udbetalt; ligesom jeg og, i Henhold 

til min ærbødige Skrivelse til den ærede Skifteret af 23
de

 Marts dette Aar, forventer mit Tilgodeha-

vende for Skovskyldsfordelingen i Dronninglund Sogn nemlig for Opmaaling, Taxation og 

Hartkornsfordeling over de af Skovgrund opdyrkede Steders Jorder 303 rbd. 86 sk. Sølv og for 

Hartkornsfordeling paa Fredskovene og Skovfremme 30 rbd. Sølv, det allersnareste mueligt mig 

tilstillet. 

Vadumtorp den 11
te
 October 1836, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til den respective Skifteret i Dødsboet efter afgangne Proprietair Møller paa Dronninglund. 

 

 

Nr. 658 

 

Hoslagt har jeg den Ære underdanigst at tilstille Deres Høivelbaarenhed den i Piilgaards Mølle i 

Hellum Sogn den 13
de

 denne Maaned afholdt Landvæsenscommissionsforretning – Bilaget N
o
 3 

som mangler vil blive Deres Høivelbaarenhed tilstillet for Kammerraad Theilmann. Det tillades mig 

at bemærke: at Justitsraad Landinspecteur Juel har forlangt Forretningen beskreven. 

Vadumtorp den 15
de

 October 1836, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 
Nr. 659 

 

Til Fuldendelse af Matriculeringsarbeidet for Hune Sogn ville Sognefogden tilsige Sognets samtlige 

Beboere at møde hos Sognefogden selv paa førstkommende Onsdag Formiddag Kl. 8 for at give 

den fornødne Oplysning om Eiendoms og Brugsretten for enhver som helst Jordlod i hele Sognet – 

Det er nødvendigt at enhver Jordbruger medbringer sit Skjøde eller Fæstebrev saavelsom deres 

Skatteqvitteringsbøger for at man deraf kan faa fornøden Sikkerhed for enhver Jordbrugers 

Hartkorn. – De Herr Lodseiere eller Forvaltere ville Sognefogden ligeledes anmode om behageligen 
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at give Møde til samme Tid og Sted for at tilsvare Rigtigheden af de Oplysninger om Hartkornet 

som Fæsterne afgiver – Fremdeles ville Sognefogden tilsige en Vogn at møde paa Lundgaard i 

Jetsmark Sogn samme Dags Morgen Kl. 7 for at befordre mig og min Assistent til Stedet og om 

Aftenen tilbage igien. 

Vadumtorp den 16
de

 October 1836, P.L. Birk. Stiftslandinspecteur. 

 

Til Sognefogden for Hune Sogn 

 

 

Nr. 660 

 

At Jens Andersen og Christen Markussen af Borregaard have assisteret mig ved Udmaaling og 

Afsætning paa Marken af de udførte  Magelæg og Omdelinger mellem Hovedgaarden Bjørnsholm 

og Lundgaard samt Bønderbyerne Borregaard og Overlade, hver i 7 Dage det attesteres herved efter 

Forlangende. 

Vadumtorp den 16
de

 October 1836, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 661 

 

Høistærede Hr. Ven. 

For at faae Markarbeidet udført inden Vinter for det mig paahvilende Matriculeringsarbeide har jeg 

seet mig aldeles nødsaget til at stille den Bjørnsholmske Forretning i beroe en Kort Tid saa som 

Documenternes fuldførelse endnu vil medtage en halv Snes Dage eller maaske endog noget mere og 

Vinteren synes at nærme sig med stærke Skridt; og jeg har derom under 30
de

 f. M. gjort Indberet-

ning til det kongelige Rentekammer. 

Saa hastig som jeg kan faae Markarbeidet ved det befalede Matriculeringsarbeide fra Haanden, skal 

jeg ufortøvet Fuldføre Magelægs og Omdelings Documenterne, og jeg skal da ikke forsømme at 

andrage det Fornødne om skadeligt Vands Afledning fra Bjørnkjæret, saavelsom fra Nørkjæret m.v. 

– Saa inderlig gjerne jeg end havde ønsket ved denne Leilighed at kunne meddele Dem min Erfa-

ring om Beenknusning(?) saa har det dog endnu ikke været mig mueligt til dette Øieblik at faae 

noget tilfredsstillende Forsøg anstillet og det kan end ikke blive mig mueligt førend jeg kommer 

tilbage fra en Embeds Reise som jeg tiltræder i Morgen. – Imidlertid kan De være forvisset om at 

jeg ikke skal forsømme at gjøre min Flid og saa snart mueligt meddele Dem Resultatet. 

Vadumtorp den 16
de

 October 1836. Deres ned sand Høiagtelse, hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wulff. 

 

 

Nr. 662 

 

Til at taxere Selveier Morten Jensens Gaards Jorder i Hunetorp i Hune Sogn til Udstykning tillader 

jeg mig paa bemeldte Morten Jensens Vegne ærbødigst at anmode Deres Velbyrdighed om behage-
lig at ville paa første Retsdag udmelde 2

de
 kyndige Mænd. – Saafremt Retten, som jeg formoder 

ikke har noget derimod at erindre da ønskede jeg særdeles gjerne at faae udmeldt Sognefoged 

Jesper Jacobsen og Selveier gaardmand Knud Jensen Vestergaard, begge af Hune Bye. 

p.t. Lundgaard den 21
de

 October 1836, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overauditeur Herredsfoged Lange. 
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Nr. 663 

 

I anledning af Matriculeringsarbeidet i Hune Sogn maa jeg paa Embeds Vegne have Deres Velædel-

hed anmodet om, som Forvalter for Lundgaards Gods om mueligt ved Overbringeren heraf at 

meddele mig fuldstændig Oplysning om de nuværende Fæsteres Navne og Hartkorn i Hune som 

forhen hver hørt under Lundgaard, og derhos Oplysning om hvilke af disse der nu tilhøre Lund-

gaard samt hvilke der tilhører Proprietair Glerup til Vang, eller hvilken som helst anden af den 

Glerupske Familie de mueligen nu maatte tilhøre, saasom een af Fæsteren for mig have andraget at 

han nu tilhørte Proprietair Glerup paa Vang endskjønt Fæstebrevet tilkjendegiver at han er af 

Lundgaards Gods. – Om de umatriculerede Huse under Lundgaards Gods i Hune Sogn maae jeg 

ligeledes udbede mig Oplysning, ligesom ogsaa om Stedet Ulvholm og Stedet Holmen, disses 

Hartkorn samt om de for bestandig drives under Hovedgaarden, eller om de blot skal anføres som 

fortiden fæsteledige Steder. – Paa Søndag Morgen Kl. 8 reiser jeg herfra til Kjettrupgaard, hvorhen 

jeg udbeder mig Svar paa det Omspurgte inden Mandag Middag i Tilfælde af det ikke kan bringes 

mig ved Budet som overbringer dette. – Mandag Eftermiddag agter jeg at fortsætte min Reise til 

Børglumcloster. 

p.t. Lundergaard den 21
de

 October 1836, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Hasselbalk. 

 

 

Nr. 664 

 

Lundergaard i Jetsmark Sogn den 21
de

 Oct. 1836. 

Den i Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 7
de

 d. M. forlangte Attest har jeg herved den 

Fornøielse at fremsende min Fraværelse ved Forretninger er Aarsag i at Den kommer saa sent – 

Attesten har jeg affattet alene i mit eget Navn for ikke at betage Hr. Deickmann Leiligheder til at 

sige hvad mere han som Landmand mueligen maatte kunne tilføie. – Er den efter Deres Ønske da 

vil det være mig særdeles Kjert Dersom Hr. Dieckmann intet har at tilføie da kan han jo ligefrem 

underskrive min Attest i det han blot ved et Par Ord tilkjendegiver at den i alle Dele stemmer 

overens med hans Anskuelse af og Mening om Sagen – og vil han hellere give sin Attest særskilt da 

kan dette jo ogsaa lige saa godt gaa an. Med Agtelse. Deres Velædelheds ærbødige P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Bang. 

 

 

Nr. 665 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Da jeg har bragt I Erfaring at Kortet over Kjettrup Søe, Ingstrup Sogn er affordret Lodseierne efter 

Deres Høivelbaarenheds Skrivelse til Overauditeur Herredsfoged Lange af 6
te
 Januar forrige Aar 

saa maae jeg formode at dette Kort er beroende paa Amtscontoret, og da jeg i Dag er kommen hertil 

for at overføre udskiftningen af benævnte Søe paa Matriculeringskorterne, saa tillader jeg mig 

herved underdanigst at udbede mig bemeldte Kort tilstillet ved Overbringeren heraf. 

p.t. Kjettrupgaard den 23
de

 October 1836, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 666 
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Høistærede. 

De har som jeg er kommen til Kiendskab om, en Fæstegaard af forige Bjørnkiers i Biersted som 

beboes af Fæster Peder Nielsen Pilen og som staar for Hartkorn 3 Td., denne Gaard er jeg bleven 

anmodet om at forhøre om De vil sælge, og i saa Fald hvad den allerhøieste Priis er som De vil 

sælge den for. – Et bestemt Svar herpaa beder jeg De godhedsfuld ville behage at meddele mig det 

allersnarest mueligt. – Svaret beder jeg De ville behage at adressere til Børglumcloster hvor jeg 

venter at forblive ved Forretninger en 14 Dages Tid. 

p.t. Børglumcloster den 25
de

 Oct. 1836. Deres Velædelheds forbundne P.L. Birk. 

 

P.S. De har vel i sin Tid faaet Magister Kuhns (?), som jeg bad Deres Broder paa Bjørnsholm at 

sende Dem. 

 

S:T: Hr. Forvalter Fischer paa Voergaard pr. Sæbye. 

 

 

Nr. 667 

 

Deres Høivelbaarenhed ombedes gunstbehageligen at ville meddele mig en Attest for Jerslev Sogns 

Tiendeydende Hartkorn enkeltviis for hver Mand saaledes som det findes specificeret i Amtstuen, 

nemlig forsaavidt som Kongetienden med Tiende Hartkorn 38 Td. 3 Skp. 1 Fr. 1 alb. endnu tilhører 

Proprietair Lycke, som har anmodet mig om at fordele Tiende Hartkornet paa samtlige Tiendeydere 

til hvilken han agter at afhænde Tienden. Til den Ende maa jeg ligeledes udbede mig attest for den 

Hr. Lÿcke tilhørende Deel af Tiende Hartk. gunstbehageligen meddelt. Fremdeles tillader jeg mig, 

til Brug ved underhændehavende Udstykninger, allerærbødigst at udbede mig Hartkorns attester 

meddelte for efterskrevne Steder: 

a) for den saakaldte Kongegaarde i Hellevad Sogn og Bye nu tilhørende Proprietair Hastrup – 

Hartkornet skal være netop 3 Td. 

b) for Selveier Morten Jensens Gaard i Hunetorp i Hune Sogn, Htk. 1 Td. 1 Skp. 1 Fr 

c) for den Selveier Søren Andersen Uhrmager sidst beboede vistnok endnu staar anført for i 

Amtstuen med Htk. 2 Td. 1 Skp. 3 Fr. 1 alb. 

d) for Øster Sterup Mølle i Jerslev Sogn, tilhørende Thomas Christian Lyckegaard, bortfæstet til A 

Anders Nielsen – Ager og Engs Hartkorn 5 Skp. 2 Fr. 2 alb. og Mølleskyld 2 Td. 1 Skp. 

og e) for Bertel Hansens Gaard i Ørsøe i Dronninglund Sogn – Hartkorn Ager og Eng 2 Td. 1 Skp. 

2 Fr. 1 alb. og Skovskyld 1 Fr. 1 alb. 

Den under Lit. e ommeldte Attest ønskede jeg ret gjerne om mueligst at erholde ved Overbringeren 

heraf. 

p.t. Børglumcloster den 2
den

 November 1836, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin. 

 

 

Nr. 668 

 

Efter Rentekammerpas af 14
de

 Februar forige Aar, som ved min Ankomst skal blive foreviist til 

behagelig Paategning, tillader jeg mig herved ærbødigst at udbede mig 2
de

 Vogne med Agestole, 

Pudehynde samt Reeb og Pakfoder, tilsagte at møde ved Kjøbmand Høgsteds Gaard i Hjørring paa 

førstkommende Løverdag Eftermiddag Kl. 1 for at befordre mig og min Assistent med Instrumenter 

og Reisetøi derfra til Asdal i Anledning af Matriculeringen. 

p.t. Børglumcloster den 2
den

 November 1836, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Kongelige Amtstue i Hjørring. 
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Nr. 669 

 

Til brug ved underhændehavende Matriculeringsarbeide tillader jeg mig underdanigst at udbede 

mig efterskrevne Udstyknings Korter som formentlig beroer ved Amtscontoret, gunstbehageligen 

udleverede ved Overbringeren heraf, nemlig: 

a) Kortet over Friistrup og Mariegaarde i Børglum Sogn. 

b) Kortet over Horne Sogns Fælled. 

p.t. Børglumcloster den 2
den

 November 1836, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 670 

 

Underdanigst Indberetning 

Grundet paa det Høikongelige Rentekammers Ordre til mig af 8
de

 August forrige Aar Af Frygt for 

den truende Vinter har jeg iilet af alle Kræfter med at faae Markarbeidet fuldført ved det mig over-

dragne Matriculeringsarbeide og er derfor endnu ikke bleven gandske færdig med Korterne og 

Beskrivelses Protocoller over Hune Sogn. – Vinteren har og allerede begyndt at vise sig, da Jorden 

her paa Egnen aldeles har været bedækket med Smaa under et Par Graders vedholdende Frost, i de 

sidste Dage af October Maaned; og den første November, men nu er det atter Tørveir og Jorden er 

bar, og jeg haaber nu sikkert at blive færdig med den sidste Rest af Markarbeidet ved det hele mig 

overdragne Matriculeringsarbeide inden 8 Dages Forløb, og samtlige Korter og beskrivelser 

protocolleret m.v. skal da ufortøvet blive fuldførte, og saa hastig som mueligt vorde indsendt alt 

sammen paa een Gang. 

p.t. Asdal den 5
te
 November 1836, Underdanigst (ingen underskrift) 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 671 

 

At Gaarden Steilbjerg I Asdal Sogn som staar for Ager og Engs Hartkorn 8 Td. 1 Skp. 3 Fr. 1 ¼ alb. 

af Asdal Hovedgaardstaxt, har til dette Hartkorn et Areal af 207 Tdl. siger To Hundrede og Syv 

Tønder Land geometrisk Maal, det attesteres herved. 

Vadumtorp den 18
de

 November 1836, P.L. Birk. Stiftslandinspecteur (L:S) 

 

 

Nr. 672 

 

At Selveier Huusmand Jeppe Sørensen Høyerup som efter Skjøde af 15
de

 Juni 1835 eier og beboer 

et Huus paa Snevre Byes Mark, i Biergby Sogn, Hjørring Amt, af Hartkorn 3 Skp. 1 Fr. 2½ alb. har 

et Areal af 15 Tønder Land siger Femten Tønder Land geometrisk Maal, det attesteres herved. 

Vadumtorp den 16
de

 November 1836, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 673 

 

Børglum Closter den 19
de

 November Aften Kl. 10. 
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Høistærede Hr. Ven. 

Deres meget ærede Skrivelse af 3
die

 denne Maaned modtog jeg først i dette Øieblik ved min 

Tilbagekomst fra Asdal og Horne Sogne. – Den ankom hertil netop Dagen efter at jeg var afreist 

herhen. – De 600 rbd. som De forlanger for Peder Nielsens Gaard i Biersted netop er den Sum som 

min Mandant har bestemt sig til at ville give for den, saa anseer jeg ifølge Deres ærede Skrivelse 

Handelen for afgjort. – Udbetalingen af Kjøbesummen kan finde Sted efter Deres Ønske; thi 

Kjøberen, som er min Assistent A. H. Lund er gift med en Jomfrue Damkjer – har en Capital af 

2200 rbd. staaende i Tornbye Kirke som af Overformynderiet er opsagt til udbetaling i Juni Termin 

1837 og saafremt denne Capital kommer ind uden Søgsmaal til den Tid den er opsagt, da ønsker 

han helst ar udbetale hele Kjøbesummen til første Juni Termin men i andet Fald ønsker han 

Henstand med i det mindste den halve Kjøbesum indtil den i bemeldte Kirke indestaaende Capital 

kan blive inddreven paa lovlig Maade. – For ydermere Sikkerhed ønskede han jo helst Henstand 

med Kjøbesummens udbetaling indtil Pantet kunne blive realiseret., om saadant - som næsten 

formodes - skulle blive nødvendig saasom Tornbye Kirke tilhører den umyndige Svend Lund i 

Tornbye – Dog dersom saadan Henstand ikke kan gives, da indestaar jeg Dem for Udbetalingen af 

den halve Kjøbesum til Juni Termin 1837 og Resten til 11 December samme Aar – Jeg anseer 

saaledes Handelen for aldeles afgjort og udbeder mig derom Deres yderligere Tilstaaelse saasom 

det er den yderste Termin som De har lovet at vedstaae Deres Tilbud. – imidlertid haaber jeg dog at 

mit Bud skal komme til Dem inden den 20
de

 om Aftenen. Med Agtelse Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Fischer. 

 

 

Nr. 674 

 

Høistærede Hr. Ven. 

For Deres meget ærede Skrivelse af 12
de

 denne Maaned takker jeg Dem mange Gange. – For de 170 

rbd. som De anmelder at De har været saa god at sende til mit hjem, saavelsom for de tidligere 

modtagne Afdrag, skal en fuldstændig Qvittering blive Dem tilstillet saa hastig som jeg kommer 

hjem herfra. – at det ikke vel kan skee førend om en 14 Dage fra i Dag at regne haaber jeg ikke 

skulle gjøre noget til Sagen. – Hvad udskiftningen i Tranum Sogn angaar da kan De være forvisset 

om at jeg skal fremme den saa hastig som det paa nogen Maade kan blive mig mueligt – men jeg 

slider endnu i de gamle Matriculspapirer og førend jeg bliver gandske færdig med dem er det mig 

aldeles umueligt at begynde paa den – Imidlertid er jeg dog nu kommen til Ende med alt 

Markarbeidet ved Matriculeringsforretningerne og kan tilendebringe Resten paa en Maanedstid. 

Børglumcloster den 21
de

 Nov. 1836. Deres med sand Høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

 

Dersom Vinteren vil holde hen, da agter jeg endnu om mueligt at sætte Forsøg paa at faa Tranum 

Sogns Klitter taxeret i Efteraaret eller i alt Fald meget tidlig i Foraaret. 

 

S:T: Hr. Forvalter Simonsen. 

 

 

Nr. 675 

 

(Det følgende dokument er overstreget, men da jeg ikke kender årsagen har jeg valgt at gengive 

det) 

S:T: Madme Hasselbalk til Vestrupgaard. 

Under de u Anledning af Matriculeringen i Hune Sogn indhentede Oplysninger er De velædle 

Madame bleven ommeldte som Eier af 2
de

 umatriculerede Huse i Hune Sogn af hvilke det ene 

beliggende i Pierup er bortfæstet til Jordan Sørensen og det andet beliggende i Røde Huse er 

bortfæstet til Jens Pedersen Krat, samt af en fæsteledig Engparcel fra Søren Jensens Gaard i Pierup 
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staaende for Ager og Engs Hartkorn 2 Fr. 2 alb. beliggende i Voldkier Enge i Jetsmark Sogn. – Om 

denne Angivelse er punktlig rigtig eller om Vestrupgaard imod Formodning skulle have mere Gods 

i Hune Sogn, derom maae jeg ærbødigst udbede mig Efterretning meddelt til mit Hjem, Vadumtorp 

i det allersnareste mueligt. 

p.t. Børglumcloster den 22
de

 November 1836, ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 676 

 

Underdanigst Forestilling 

I Anledning af det Høikongelige Rentekammers Skrivelse til Amtet af 19
de

 Mai forige Aar, hvori 

det høie Collegium nægter at approbere Delingen af nogle Budolph Christensen og Niels Jacobsen 

tilhørende Jorder paa Nørreharritslev Byes Mark i Venneberg Sogn, saaledes som denne deling 

findes affattet paa de af mig forfattede hermed følgende Korter, haaber jeg at det høigunstigst 

maatte tillades mig, som den der har forfattet den hosfølgende Hartkornsberegning, underdanigst at 

fremstille følgende Bemærkninger til Sagens nærmere Oplysning: 

Dersom de var Delingen af Jorderne der søgtes om approbation paa, da maatte det ansees for en 

tilregnelig Pligtsforsømmelse at jeg i min Hartkornsberegning havde efterladt hvad Forordningen af 

3
de

 Dec. 1819 i dens 12 § foreskriver – Men dette er nu ingenlunde Tilfældet; thi Budolph Christen-

sen og Niels Jacobsen ere hver for sig i fuldkommen lovlig Besiddelse af de Jordlodder som findes 

afsatte paa Kortet og naar de vil vedblive hver især ar svare Skatter af de 6 Skp. Hartkorn som har 

paalagt ethvert af Husene medens de vare bortfæstede og som de endnu staar anført for i Amtstuen, 

da behøve de ingen Approbation paa Delingen – At Retten ligeledes har anseet disse Huses afhæn-

delse fra Willerup Hovedgaard for fuldkommen lovlig er aldeles klart af den Omstændighed: at det 

af Proprietair Bruun til Budolph Christensens Formand Christen Christensen under 13
de

 Marts 1833 

udstædte Skjøde er læst i Retten den 18
de

 samme Maaned, uden nogen som helst Anmærkning. – 

Og endnu maa bestyrkes min Mening om Handelens fuldkomne Lovmæssighed, ved den Omstæn-

dighed: at det af Proprietair Bruun til Niels Jacobsen udstædte Skjøde har under 9
de

 October 

forinden det er taget til Tinglæsning, faaet følgende Paategning af Amtet: ”Da det Kongelige 

Rentekammer ved Skrivelse af 4
de

 d. M. har meddelt mig Underretning om at til samme har været 

indsendt de ved Fr. 25
de

 Juni 1810 § 12 befalede Beviser og efter samme alt Husets Tilliggende, 

saaledes som dette var den Tid det blev bekjendtgjort at Matriculerings Taxeringen var fuldført og 

at Forordningens § 12 kunde træde i Kraft, nemlig: to Lodder af hvilke den østre er bebygget, 

sydvestlig for Harritslev Bye, ansat til Ager og Engs Hartkorn 6 Skjepper, ved dette Skjøde sælges 

og overdrages, saa kan samme antages til Tinglæsning ved Retten” det er derefter læst i Retten den 

3
die

 Nov. 1834 – Christen Christensens Skjøde til Budolph Christensen ligeledes er læst i Retten den 

16
de

 Marts 1835. 

Da det saaledes formentlig er udenfor al Tvivl at Budolph Christensen og Niels Jacobsen hver for 

sig ere i fuldkommen lovlig Besiddelse af de Lodder som for enhver af dem findes udmærkede paa 

Kortet og i Beregningen, saa kan jeg ikke skiønne at det lovmedholdelig kan paatvinges dem at lade 

disse Lodder omdele, hvortil de begge ere uvillige; men paa den anden Side finder jeg: at det maae 

være i det Offentliges Interesse at disse Jordlodder bliver skilte ved den Deel af Hartkornet som det 

ved min Forretning omstændigen er oplyst at de uretteligen er bleven paalagte, i det at en Englod, 

nemlig Parcellen N
o
 4, hidtil har været uden Hartkorn, skjønt det saavel ved det originale Udskift-

nings Kort over Nørre Harritslev Bye som ved de udstædte Skjøder er fuldkommen oplyst at den 

henhører under det samme Hartkorn, 1 Td. 6 sk., som har været fordelt paa de 3
de

 i min Forretning 

omhandlede Huse, medens disse existerede som Fæstehuse under Hovedgaarden Willerup. – Er det 

nu Tilfældet – som jeg troer tilstrækkeligen at have oplyst – at Delingen af Budolph Christensen og 

Niels Jacobsens Jordlodder ikke imod disse Mænds Villie kan omgjøres, fordi enhver af dem er i 

fuldkommen lovlig Besiddelse af sine Lodder saaledes som disse ere; og det derhos formeenes at 

Delingen ikke er saa fordelagtig eller saa hensigtsmæssig som den kunne være skjønt Eieren finde 

sig bedst tjent med den som den er, og derfor ikke har kunnet beqvemme sig til at lade den omgjøre, 
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saa maae det saameget destomere interessere det Offentlige i Henseende til Sikkerhed for Skatter og 

Afgifter, at disse Jordlodder vorde befriede for den Deel af Hartkornet som uretteligen er bleven 

dem paalagt og at Englodden som hidindtil har været uden Hartkorn faar sin forholdsmæssige 

Andeel af samme da det ellene er denne Berigtigelse af Hartkornet der er tilsigtet ved min 

Forretning, saa anseer jeg mig paa Embeds Vegne beføiet til, i det Offentliges Interesse underda-

nigst at indstille Hartkorns Fordelingen til det Høikongelige Rentekammers høigunstige 

Approbation – De her foran paaberaabte 3
de

 Skjøder tillader jeg mig underdanigst at lade følge til 

Oplysning i Sagen. 

Vadumtorp den 26
de

 November 1836, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 677 

 

Underdanigst Promemoria 

Hosfølgende underdanige Forestilling til det Kongelige Rentekammer med vedfølgende Hartkorns-

beregning og øvrige Bilage i alt 6 Stykker, angaaende en Sag der efter min Anskuelse, maae 

interessere det Offentlige I Henseende til Sikkerhed for Skatter og Afgifter af de vedkommende 

Eiendomme, tillader jeg mig herved underdanigst at tilstille Deres Høivelbaarenhed til gunstbe-

hagelig Betænkning og Indsendelse, I det jeg derhos lige underdanigst tillader mig at bemærke: at 

da denne Sag i Slutningen af Aaret 1834 første Gang blev indsendt var den ledsaget med under-

danigst Ansøgning for Budolph Christensen og Niels Jacobsen, skreven paa behørig stemplet Papir 

– At den medfølgende Hartkornsberegning uretteligen er bleven anseet for en Udstykning, troer jeg 

tilstrækkeligen at have oplyst I medfølgende underdanige Forestilling til Collegiet, det er, efter min 

Anskuelse, ingenlunde en Udstykning, men allene en Hartkornsberigtigelse paa lovligen adskilt 

Jordlodder, og som er saadan man den ligesaavel interesserer det Offentlige, som de Grundeiere for 

hvis Regning den er bleven udført. 

Vadumtorp den 26
de

 November 1836, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 678 

 

Deres Velbyrdighed ville behageligen undskylde at jeg herved uleiliger Dem med Anmodning om 

Svar paa mit Brev af Dags Dato – jeg er først i Forgaars Aftes kommen hjem fra en vidtløftig Reise 

paa Forretninger i den nordre Deel af Hjørring Amt, og da jeg har lovet at udføre den omskrevne 

Forretning ved Sigsgaard endnu i dette Efteraar saa er der ingen Tid at spilde. – Deres Velbyrdighed 

vil derfor let indsee at det maae interessere mig noget at faae Kortet over Sigsgaards Jorder det 

snarest mueligt for derefter at kunne bestemme Tiden til Taxations Forretningens Foretagelse, som 

jeg af flere Grunde ønsker udført i denne Uge. – Kortet saavelsom Deres ærede Svar om De attraaer 

at overvære Taxationen ønsker og haaber jeg De er saa god at sende mig ved Overbringeren heraf. 

Vadumtorp den 5
te
 December 1836, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Lieutnant og Landmaaler v. Satterup. 

 

 

Nr. 679 

 

Underdanigst Indberetning 
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Grundet paa det Høikongelige Rentekammers Ordre til mig af 8
de

 August forige Aar. – Det ustadige 

Veirlig og øvrige med Markarbeide paa denne Aarstid forbundne Vanskeligheder har i høi Grad 

forsinket de mig overdragne Matriculeringsforretninger, imidlertid er jeg dog med disse Hindringer 

uagtet for nogle Dage siden – bleven gandske færdig med den sidste rest af Markarbeidet og jeg 

iiler nu saameget som det staae i min Magt med at fuldføre Afsætningen med videre paa Korterne 

og at ordne og renskrive de indhentede Oplysninger og Bemærkninger til Beskrivelses Protocollen 

og Journalen – og det hele skal nu om gandske kort Tid vorde indsendt. 

Vadumtorp den 5
te
 Dec. 1836, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 680 

 

Indkaldelse 

Den af Selveier Gaardmand Erik Christensen i Sigsgaard begjærte Overtaxation over hans Gaards 

Jorder til attraaede Udstykning er berammet at foretages paa førstkommende Fredag den 8
de

 denne 

Maaned om Formiddagen Kl. 10 dette ville Erik Christensen ufortøvet besørge forkyndt for de 

udmeldte Taxationsmænd saavelsom for Parcellister paa Kjærlodden – hvilke ville anmodes om 

herpaa at tegne Deres Tilstaaelse for Indvarslingen 

Vadumtorp den 6
te
 December 1836, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 681 

 

Da jeg nu har bestemt mig til at foretage Overtaxation over Sigsgaards Jorder paa førstkommende 

Fredag Formiddag Kl. 10, saa ville De nu ufortøvet besørge Taxationsmændene saavelsom 

Parcellister varslede til at møde i Sigsgaard til fornævnte Tid, ved at foreviise dem indlagte 

Indkaldelse som jeg ønsker at de ville tegne paa til Sikkerhed for at de er lovligen varslede – 

Dernæst maae de sørge for at en Vogn møder her hos mig i Morgen Aften for at befordre mig til 

Sigsgaard Fredag Morgen tidlig. – Kortet har jeg faaet af Lieutnant Sattrup. 

Vadumtorp den 6
te
 Dec. 1836, P.L. Birk. 

 

Til Selveiergaardmand Erik Christensen i Sigsgaard. 

 

 

Nr. 682 

 

Sognefogden for Hune Sogn anmodes herved om at opgive hvor mange Huse der findes I bemeldte 

Hune Sogn, som tilhører Præsteembedet og hvilke disse er; thi efter de Oplysninger som jeg har 

modtaget paa Stedet, har jeg kuns 4 Huse som er Præsteembedet tilhørende nemlig: 

Christen Slot i Pirup med Hartkorn 1 Skp. 3 Fk. 

Thomas Pedersen i Hune (med Hartkorn) 1 Skp. 1 Fk. 
Christen Jensen i Kirkehusene uden Hartkorn 

og Mads Christian Svendsen sammesteds – ligeledes uden Hartkorn. 

 

Derimod finder jeg i den ældre Matriculeringsprotocol fra 1819 der har været 7 Huse til Præste 

Embedet, nemlig: 

i Hune Bye, Niels Løth – med Hkorn 1 Skp. 1 Fr. 

Kirkehusene Christen Axel (med Hkorn) 1 Skp. 2 Fr. 

(Kirkehusene) Svend Madsen uden Hartkorn 
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(Kirkehusene) Kirsten Mortens uden Hartkorn 

(Kirkehusene) Ane Jensdatter uden Hartkorn 

(Kirkehusene) Christen Jensen uden Hartkorn 

Pirup – Christen Slot Hartkorn 1 Skp. 3 Fk. 

 

For at faae den fornødne Oplysning maae jeg bede Sognefogden at skaffe mig sikker Underretning 

om hvem der fortiden er Fæster af ethvert af disse 7 Huse eller om nogle af dem maatte være 

nedlagte, og i saa Fald hvilke. – Da jeg vel neppe kan vente at faae disse Efterretninger fuldstændig  

med Budet, da dette skal tilbage hertil i Morgen Aften, saa beder jeg Sognefogden at indhente de 

fornødne Oplysninger og at bringe disse med til Sigsgaard paa Fredag Formiddag, hvor vi Kl. 10 

skal samles til Overtaxation. 

Vadumtorp den 6
te
 Dec. 1836, P.L. Birk. 

 

Til Sognefoged Jesper Jacobsen i Hune. 

 

 

Nr. 683 

 

Af Hr. Forvalter Simonsen paa Aagaard har jeg modtaget det ved det Kongelige Rentekammers 

Skrivelse af 10
de

 September dette Aar for undersøgelse af Aagaards Godses Tilstand mig tilstaaede 

Honorar af 350 rbd. for hvilke Tre Hundrede og Halvtredsindstyve Rigsbankdaler herved qvitteres. 

Vadumtorp den 12
te
 December 1836, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 684 

 

Høitærede Hr. Ven. 

Jeg forglemte aldeles at tale med Hr. Rottbøll om den øde Huusplads paa Grydbæks Mark eller 

rettere paa sammes Hede, og da det er mig magtpaaliggende at faae at vide om han gjør nogen 

Paastand paa Eiendomsret til denne aldeles intet betydende Eiendom /: som der iøvrigt, efter min 

Formeening, er tabt ethvert som helst retmæssigt Krav paa, saasom den bevisligen i mere en(d) 30 

Aar har været brugt under Stedet Grydbæk som en Deel af dettes retmæssige Eiendom :/ eftersom 

jeg ikke vel kan fuldføre udstykningen af Grydbæks Jorder forinden denne Sag er afgjort, saa maa 

jeg indstændig bede Dem at være af den Godhed det allersnareste mueligt derom at meddele mig 

Underretning. Den øde Huusplads som der endnu findes Spor af paa Grydbæks Hede er neppe ½ 

Skp. Land geometrisk Maal. og følgelig paa det Sted som aldeles uden Værdi. 

Vadumtorp den 6
te
 December 1836. Med sand Agtelse. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Würtz 

 

 

Nr. 685 

 
Høistærede Hr. Ven. 

Ved min Hjemkomst i Forgaards aftes, efter en 7 Ugers udflugt omkring I den nordre Deel af 

Hjørring Amt, kan indlagte Brev tilligemed Mad. Winges Udstyknings Document mig atter 

tilhænde, hvoraf jeg med Fortrydelse erfarer at udstyknings approbationen endnu skal opholdes 

fordi der i sin Tid er givet mangelfulde Efterretninger til Matriculeringen – Den næste Omstæn-

dighed er vistnok den, at det synes som at Christian Christensens parcel, med Hartkorn 2 Skp. 2 Fr. 

1 ¼ alb., ikke i sin Tid er bleven lovligen skilt fra den øvrige Deel af Eiendommen. Det ville sikkert 

være af Vigtighed ja endog aldeles nødvendigt enten in originali eller i Udskrift fra Retten faae 
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Christian Christensens Skjøde at sende med ind, til Oplysning i Sagen. – Ligeledes maae jeg bede 

Dem at sende mig Madame Winges Skjøde paa de 4 Skp. Hartkorn samt derhos Oplysning om, om 

alle de Jordlodder som i indlagte Skrivelse omtales som forbigaaende virkeligen endnu henhører 

under disse 4 Skp. Hartkorn. – Og endelig maae jeg bede Dem være af den Godhed at sende mig det 

gamle Kort over Madame Winges Jorder saavelsom og det gamle Udskiftnings Kort over Byens 

Jorder; samt endelig om De imod Formodning skulle være istand til at skaffe Oplysning om, til 

hvilken Tid Kammeret har approberet Afhændelsen af den til Christian Christensen solgte Parcel. – 

Rentekammeret har tilbageholdt det med Forretningen indsendte Skjøde. Det indlagte Brev beder 

jeg ogsaa tilbagesendt. Jeg kommer til Aalborg den 16
de

 hvor jeg skal med paa Raadstuen (?) i 

Sagen. 

Vadumtorp den 6
te
 December 1836. Med sand Høiagtelse. Deres Velædelheds hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wulff. 

 

 

Nr. 686 

 

Høistærede Hr. Ven. 

De ville godhedsfuld undskylde at General Qvitteringen for de til forskjellige Tider mig udbetalte 

350 rbd. først nu kommer Dem til hænde. – jeg er først kommen hjem i disse Dage efter en 7 Ugers 

Fraværelse i den nordre Deel af Hjørring Amt. – Jeg er endnu ikke færdig med mit Matriculs Arbei-

de men det skrider dog mod Enden – og De kan da være forvisset om, at jeg skal bestræbe mig for 

ufortøvet at fremme Tranum Klitters udskiftning saa hastig som Aarstiden vil tillade det. 

Vadumtorp den 12
te
 Dec. 1836. Med sand Agtelse. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Simonsen. 

 

 

Nr. 687 

 

S:T: Hr. Proprietair Thielemann. 

Det ved sidst ærede Samtale med Deres Velædelhed omtalte Kort over Kjølskegaards Jorder ville 

De behage at modtage hos S:T: Hr. Kjøbmand Raffel ved Vesteraae i Aalborg. – Den for Kortet 

akkorderede Betaling 20 rbd. ombedes De behageligen at udbetale til bemeldte Hr. Kjøbmand 

Raffel, hvis Qvittering derfor validerer. 

Vadumtorp den 14
de

 Dec. 1836, ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 688 

 

Hosfølgende Kort over Kjølskegaards Jorder ombedes Deres Velædelhed behageligen at ville paa 

Anfordring udlevere til S:T: Hr. Proprietair Thielemann paa Kjølskegaard, ligesom De og ombedes 

behageligen at ville modtage den mig for samme Kort tilkommende Betaling 20 rbd. til afdrag paa 
vort Mellemværende. – Fremdeles beder jeg Dem godhedsfuld at modtage hoslagte Udstyknings-

forretning over en Gaard af forige Kjølskegaards Gods og paa Anfordring at udlevere den til Hr. 

Proprietair Hastrup. Den mig for samme tilkommende Betaling 25 rbd. ville De ligeledes behage at 

modtage til Afdrag paa vort Mellemværende. 

Vadumtorp den 15
de

 December 1836, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kjøbmand Raffel. 
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Nr. 689 

 

Deres Velædelhed har formodentlig glemt at det ved sidste ærede Samtale paa Børglumcloster blev 

bestemt at De skulle besørge Taxationsforretningen over Kongsgaarden i Hellevad mig tilstillet for 

at sætte mig istand til efter Deres forlangende at indsende Forretningen i Deres Navn. – Da jeg 

imidlertid ikke har seet Taxationsforretningen, har jeg ikke været istand til at indsende Forretningen 

– Jeg har henlagt de fuldførte Udstykningsdocumenter hos Hr. Kjøbmand Raffel ved Vesteraae i 

Aalborg, hvor de behageligen kunne modtages til videre Besørgelse – Min heri indlagte Regnings 

Beløb beder jeg behageligen udbetalt til bemeldte Hr. Kjøbmand Raffel. – Da jeg forglemte at faa 

Deres Fornavn at vide, og dette i Regelen skal staae en Ansøgning til Kongen for at kunne indføres 

i den ansøgte Bevilling, saa har jeg ikke villet reenskrive Ansøgningen, men tillader mig her at 

sende en Concept, saaledes som jeg troer den kunne være. 

Vadumtorp den 15
de

 Dec. 1836, Med megen Agtelse, Deres Velædelheds hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Hastrup. 

 

 

Nr. 690 

 

S:T: Hr. Proprietair Hastrup 

For en Udstyknings Forretning over Kongsgaards Jorder i Hellevad Sogn, Kjølskegaards Gods, er 

mit Tilgodekommende 25 rbd. Sedler. Den Sum bedes behageligen udbetalt til S:T: Hr. Kjøbmand 

Raffel ved Vesteraae i Aalborg, hvis Qvittering derfor validerer. 

Vadumtorp den 15
de

 November 1836, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 691 

 

Velædle Madame 

De ville Godhedsfukd undskylde at hosfølgende Heibergs Skrifter som De var saa god at laane mig 

da jeg sidst var paa Vestrupgaard, først nu efter saa lang Tids Forløb herved tilbagesendes. For 

Laanet af samme takker jeg ret mange Gange. 

Vadumtorp den 21
de

 December 1836. Med megen Agtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Madame Hasselbalk til Vestrupgaard. 

 

 

Nr. 692 

 

Underdanigst Pro Memoria 

I Anledning af det Høikongelige Rentekammers Skrivelse til mig af 17
de

 denne Maaned hvori 

Høisamme har erindret mig om at indsende de Hartkornsberegninger over Willestrup Hovedgaard-
staxt med videre som det under 7

de
 Nov. forige Aar er overdraget til mig at forfatte, tillader jeg mig 

underdanigst at bemærke: at for 5 Maaneder siden var jeg paa Villestrup for at indhente de fornødne 

nærmere Oplysninger og at have fuldført Forretningen, men da en Deel af de til Forretningens 

udførelse fornødne Korter ikke fandtes paa Gaarden saa jeg mig nødsaget til indtil at videre at 

standse Forretningen og tillod mig under 11
te
 Juli dette Aar derom underdanigst at gjøre Indberet-

ning og Forestilling til det høie Collegium saaledes: 

Efter at have modtaget det af det Høikongelige Rentekammer mig tilstillede Kort etc. etc. 
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”Villestrup den 11
te
 Juli 1836” 

Siden den Tid har jeg endnu ikke modtaget nogen Efterretning om de manglende 5 Korter, og maae 

derfor underdanigst  udbede mig disse tilstillet eller Underretning om hvor de forefindes, da jeg 

ikke med Sikkerhed kan fuldføre Forretningen efter den mig tillagte Ordre, forinden bemeldte 

Korter kommer mig tilhænde. 

Vadumtorp den 21
de

 December 1836, underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 693 

 

De ved det Kongelige Landhuusholdnings Selskabs ærede Skrivelse af 2
den

 denne Maaned til 

Stiftslandinspecteur Birk paa Vadumtorp for planmæssig Drift mig tilstaaede Understyttelse, 40 

rbd., siger Fyrgetyve Rigsbankdaler Sedler, har jeg i Dag faaet udbetalt af Stiftslandinspecteur Birk 

hvorfor herved qvitteres.  

Østerhassing i Kjær Herred Aalborg Amt den 22
de

 Dec. 1836, Paa min Svigermoder Mads Nielsens 

Enkes Vegne, Jens Christian Espersen. Gaardmand i Østerhassing. 

 

 

Nr. 694 

 

Nota 

For 4 Qvartaler af Bladet Fædrelandet er Betalingen med Porto incl. 10 mk. qvartalen. – hele Aaret 

1836. 

Deraf efter aftale mig tilgode hos S:T: Hr. Overauditeur Herredsfoged Lange 1/5  6 rbd. 4 mk. 

Vadumtorp den 31
de

 Dec. 1836, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 695 

 

De ved det Kongelige Landhuusholdnings Selskabs ærede Skrivelse af 2
den

 denne Maaned mig 

tilstillede 55 rbd. til Gaardmand Mads Nielsens Enke i Østerhassing og Skolelærer Henriksen i 

Vadum har jeg udbetalt til disse imod deres Qvittering som jeg er saa frie herved at fremsende. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 31
de

 December 1836, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Det Kongelige Landhuusholdnings Selskab - NB Inden i Brevet blev af en Feiltagelse skrevet 

Høikongelig men uden paa blot Kongelig. 
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Nr. 696 

 

Underdanigst Indberetning 

Grundet paa det Høikongelige Rentekammers Ordre til mig af 8
de

 August 1835. 

I Continuation af min underdanige Indberetning af 5
te
 forrige Maaned tillader jeg mig herved 

underdanigst at indberette at af det mig overdragne Matriculerings Arbeide er  jeg nu er gandske 

færdig med Hune Sogn, men da jeg endnu har en Deel tilbage ved Korterne og Beskrivelses 

Protocollerne for de øvrige mig overdragne Forretninger, i Særdeleshed for Asdal og Horne Sogn, 

saa vil det endnu vare en kort Tid forinden jeg kan blive gandske færdig med det Hele. 

Vadumtorp den 2
den

 Januari 1837, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 697 

 

Gode Hr. Kyllesbeck. 

Saa gjerne som jeg ville være Dem til Tjeneste med at give Concept til den attraaede Forestilling 

eller Ansøgning til Rentekammeret, men jeg destoværre beklage at jeg ikke har opfattet Sagen saa 

klart, at jeg er istand til at kunne skrive noget Sammenhængende derom uden at komme i Besiddel-

se af flere Oplysninger end jeg fortiden har. – Imidlertid vil jeg her fremsætte min Mening om 

Sagen, hvorefter De saare let vil være i stand til /: ved Deres nøie Kjendskab til de flere speciele 

Omstændigheder som jeg fortiden mangler Kundskab om :/ Selv at forfatte Indstillingen. – Af den 

mig tilstillede Uddelings Beregning over Hals Byes Mark, af Ager, Eng, Hede og Skov dat. 25
de

 

Juni 1799 seer jeg ret vel at Hals Ladegaards Gods, er tildelt Lodder i Nørre Skoven, men om dette 

er inden eller udenfor den Grændse efter hvilken Skoven er solgt til Proprietair Thygesen dette kan 

jeg aldeles ikke see af Beregningen, og da jeg veed at der findes mangfoldige Skovlodder udenfor 

Fredskovgrændsen, bør jeg, som rimeligt antage at Hals Ladegaards Bønders Lodder maae findes 
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der imellem, indtil det ved en autentisk Undersøgelse bliver oplyst og beviist at de virkelig ligger 

inden for den Grændse hvor efter Skoven er solgt til Thygesen – Jeg kan saaledes ikke indse at der 

kan gjøres nogen bestemt Forestilling til Rentekammeret forinden Sagens rette Sammenhæng bliver 

oplyst ved en formelig Undersøgelses Forretning, og da – som jeg synes at De fortalte mig – 

Kammeret har givet Ordre til Thygesen om at indhegne Fredskoven, saa mener jeg at der maatte for 

det første gjøres Indstilling til Rentekammeret om at faae en Landinspecteur beordret til at undersø-

ge hvorvidt den Græsningsret som Hals Sogns Beboere bestandig siden Udskiftningen have udøvet 

i Hals Nørskov er grundet paa lovlige Rettigheder efter Udskiftnings Documenterne, og i Fald dette 

befindes at være Tilfældet da tillige at gjøre Forslag om hvorledes dette Fælledskab efter den 

bestaaende Lovgivning paa den mindst Bekostelig Maade kunne vorde ophævet og endelig at  

Indskovens Indhegning saalænge maatte stilles i bero. Jeg veed ikke til hvilken Tid Hals Nørreskov 

er solgt til Thygesen – men er det som jeg formoder, skeet siden 1805 saa er det sandsynligt at han 

ved Skjødet er bleven forpligtet til at frede hele Skoven efter den paa Kortet afsatte Grændse, og at 

Hals Ladegaards Eier mueligen kan have forbunden sig til at Vederlægge sine Bønder deres 

Græsningsret i Skoven enten med Penge eller med anden Jord, overensstemmende med Anordnin-

gerne – At udlægge Græsningslodder inden for Fredskovsgrændsen efter en Taxation fra 1798 eller 

97 er det aldeles unyttigt at søge om Rentekammerets Tilladelse til; thi en saadan Tilladelse veed 

jeg med fuldkommen Vished at der under nogen som helst Omstændigheder vorde meddelt. 

Hals Ladegaards Kort og de øvrige mig tilstillede Documenter følger herhos tilbage. 

Et Glædeligt Nytaar tilønskes Dem og ærede Familie fra os alle her ved. 

Vadumtorp den 5
te
 Januar 1837, Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Kyllesbeck. 

 

 

Nr. 698 

 

Gode Hr. Justitsraad 

Det er mig særdeles magtpaaliggende at faae at vide hvor stor en Deel af min Assistents I 

Venneberg Herreds Overformynderie indestaaende Capital der er indkommen i den afvigte 

December Termin, ligesom og til hvilken Tid han og jeg som hans Curator maae møde hos Deres 

Velbaarenhed for at modtage samme – Et Par Ord herom udbedes ved Overbringeren. 

Et glædeligt nytaar tilønskes Dem og ærede Familie ved Deres med høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

Vadumtorp den 6
te
 Januar 1837 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Koefoed. 

 

 

Nr. 699 

 

Gode Hr. Krigsraad 

Af det Rørtag som min Svigerfader har bestilt hos Dem, ønsker min Assistent Lund at faae 250 

Traver som afhentes ved Søegaard og betales i forestaaende Juni Termin med 2 mk. 4 sk. pr. Trave. 

– For Betalingens prompte Erlæggelse til Terminen indestaaer jeg. 

Vadumtorp den 18
de

 Januar 1837. Med Høiagtelse Deres Velbyrdigheds ærbødige P.L. Birk. 

 

Velbyrdige Hr. Krigsraad Nielsen. 

 

 

Nr. 700 
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Høistærede Hr. Ven. 

Ved hoslagt at tilbagesende Dem Holmgaards Kort og Fæsteforestillinger angaaende Anders 

Madsens Enkes Gaard i bemeldte Holmgaard ville De tillige modtage min Anskuelse af Sagen 

angaaende det af Collegiet paapegede Magelæg med Hans Andersens Gaard. Kammeret har nu 

engang fattet den Ide at Holmgaards Udskiftning skal kaldes ufordelagtig og dog har det ikke 

hidindtil villet lykkes at fremkomme med nogen Plan til Forandringer der i Virkeligheden kunne 

blive bedre end den der er udført naar alle Parters Tarv tages i Betragtning som det sig bør. – 

Madame Winges Forretning er forlænge siden indsendt til Kammeret, jeg leverede den selv til 

Stiftsfuldmægtig Ostenfeldt den 6te denne Maaned og bad ham indstændig at sørge for at den kunne 

vorde hurtig expederet, og han lovede mig saafremt at den skulle vorde indsendt den paafølgende 

Mandag, nemlig den 9
de

 d. M. Den har saaledes i dette Øieblik allene været i Collegiet i omtrent en 

halv Snes Dage. – Jeg har i en halv Snes Dage været uleiliget med lav-Grippe eller Influensa; men 

nu er jeg dog Gud skee Lov atter ved at være restitueret. – Jeg er desværre endnu ikke gandske 

færdig med det Kiedsommelige Matriculs Arbeide som har opholdt mig fra at fuldføre Udskiftnings 

og magelægs Documenterne for Borregaard m. videre; men De kan være forvisset om at jeg skal til 

af alle Kræfter med at faae samtlige Magelægs og Udskiftnings Documenter fuldførte det 

allersnarest mueligt, og ret længe skal det ikke vare. – Christen Christensens Skjøde kan jeg ikke 

sende Dem fortiden; thi det er indsendt til Rentekammeret med Madame Winges Udstyknings 

Documenter – En Gjenpart af min Erklæring i Madame Winges Udstyknings Sag tillader jeg mig 

herved at lade følge tilligemed de 2
de

 Breve fra Landinspecteur Møller til Madame Winge. – Det 

glæder mig at erfare at det med Beenknusninger gaaer saa godt efter Ønske. Jeg har endnu ikke 

været istand til at faa anstillet saadanne afgjørende Forsøg der kunne lede til noget bestemt Resultat; 

men jeg synes at holde mig forvisset om at en stærk Mølle i tilstækkelig stor Format, indrettet efter 

samme Theori som kaffeqværnen, ufeilbarligen maa føre til et afgjørende Resultat, og at en saadan 

sikkert vil opfylde enhver billig Fordring. – men det støbte jern til en saadan Maskine, vil 

formeentlig løbe temmelig høit op, jeg tænker vel hen imod 50 rbd. saa at den hele Indretning 

anbragt i Mølleværket let kunne løbe op til henimod et heelt Hundrede Rigsbankdaler; men jeg troer 

ogsaa paa den anden Side at der kunde udrettes store Ting med en saadan Maskine. 

De og ærede Familie hilses venskabeligst fra Mine og mig, som ønsker Dem og Deres al Lykke og 

Velsignelse i det nye begyndte og mange paafølgende Aar. 

Vadumtorp den 22
de

 Januar 1837. Anbefalende mig i Deres Venskab henlever jeg med sand 

Høiagtelse. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wulff. 

 

 

Nr. 701 

 

At det Skovskylds Hartkorn 3 Fk. 2 ¼ alb. og 3 Fk. 2 alb. i alt 1 Skp. 3 Fk. 1 ¾ alb. som efter min 

Hartkorns Repartitions Beregning over Skovskylden i Dronninglund Sogn dat. 24
de

 Dec. 1835 er 

tildelt Anders Christensens Enke paa hendes 2
de

 med allernaadigst bevilling sammenlagte Gaarde 

Tidselbak og Ørsøegaard ikke for nogen som helst Deel Vedkommer Parcellerne No 4 og 5 i min 

udskiftningsberegning af 5
te
 Februar 1835, af hvilke den førstnævnte har Ager og Engs Hartkorn 2 

Skp. 3 Fk. 2½ alb. og den sidstnævnte 1 Skp. 2 Fk. 2 ¾ alb. – men at den hele Skovskyld 1 Skp. 3 

fr. 1 ¾ alb., ene hviler paa Hovedparcellen og paa noget af de øvrige Parceller samt paa nogle 

Parceller fra Gaardene Lunden og Ringstedbrønd  det attesteres herved. 

Vadumtorp den 24
de

 Januar 1837, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 702 
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Deres Høivelbaarenhed ombedes gunstbehageligen at ville meddele mig en Hartkorns Attest for 

Stedet Grydbæk i Jerslev Sogn som eie af Niels Stephansen og som efter hans Skjøde staar for Ager 

og Engs Hartkorn 2 Td. 6 Skp. 3 Fr. 2 alb. og Skovskyld 1 Fr. 1 alb. 

Vadumtorp den 25
de

 Januar 1837, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Amtsforvalter Brinck Seidelin. 

 

 

Nr. 703 

 

Efter Begjæring af Selveier Gaardmand Jens Christensen af Nyegaard i Aistrup Sogn erklæres 

herved at da jeg i Aaret 1820 udstykkede Peder Larsens Gaard i Ultved og blev anmodet om tillige 

at udskifte en Hedestrækning Land af Tylstrup Hede, indhentede jeg Oplysning om hvem der 

retteligen havde Deel i den fælleds Hedestrækning, og det blev blandt andet af samtlige 

Vedkommende erklæret at Udflytter Gaarden Nyegaard havde Deel i fornævnte Fælledsskab efter 

sit Hartkorn 2 Td. 4 Skp. Efter nuværende Eier Jens Christensens Andragende vil de øvrige 

Medlodseiere nu udelukke ham fra at faa Deel i benævnte Fælledsskab /:som han efter hans udsagn 

hidindtil har benyttet aldeles ubehindret ligesom enhver anden af de Lodtagende:/ fordi – som han 

siger – hans Gaard ikke findes anmeldt til Matriculeringen som Lodtager i dette Fælledsfang og han 

har derhos begjært min Mening at vide om eller hvorvidt Medlodseier kunne være berettiget til at 

udelukke ham. I den Anledning tillader jeg mig her at bemærke: at efter mit Skjønnende kan den 

Omstændighed at Nyegaard ikke er bleven anmeldt ved Matriculeringen som Lodtager i oftnævnte 

Fælledskab eller Fælledsfang, ingenlunde betage dens nuværende Eier Jens Christensen hans 

lovlige Ret til Lod i Fælledsfanget med mindre det af lovlige Udskiftningsdocumenter kan 

bevisliggjøres paa andre Steder; men saadanne Beviser kan, saavidt mig bekjendt ikke tilveiebrin-

ges. – Og hvad Anmeldelse af de Lodtagende angaaer da maae den Anmeldelse som i Aaret 1820 

blev af daværende Lodseier givet til mig, som den der blev forlangt til at fremme den attraaede 

Udskiftning være ligesaa paalidelig som den der 6 á 8 Aar tilbage blev givet til Matriculerings 

Arbeider – Det vil sige: ingen af disse Anmeldelser kan afgjøre nogen som helst Eiendoms 

Disputte. 

Vadumtorp den 27
de

 Januar 1837, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 704 

 

Underdanigst Pro Memoria¨ 

I den forløbne Maaned har Sygdoms Tilfælde opholdt mig saaledes i mine Forretninger, at jeg 

endnu har en Deel Contor Arbeide tilbage ved Korterne og Beskrivelses Protocollerne for Asdal og 

Horne Sogne, jeg har derfor  troet det ville være rigtigst strax at indsende de fuldførte Forretninger 

for at disse ikke længere skulle blive opholdt og tillader mig saaledes herved underdanigst at 

indsende: 

A Matriculs Korter 

Hvetboe Herred 

Hune Sogn  Sognets sydvestlige Deel 

  (Sognets) mellemste (Deel) 

  (Sognets) nordøstlige (Deel) 

Ingstrup Sogn Kjettrupgaard 

  Trudslev og Rolighed 

 

Børglum Herred 

Børglum Sogn Fristrup og Mariegaarde 
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B. af de mig tilstillede udskiftnings Korter og Documenter 

Kort over Mariegaardene og Fristrup i Børglum Sogn og Herred. 

 

C. 3 gamle Beskrivelses Protocoller, en for hvert Sogn, en nye Beskrivelses Protocol for Hune 

Sogn, og med samme et Kort over Sognets Voldkjær Enge beliggende nordøstlig i Jetsmark Sogn; 

og et Tillæg til Beskrivelses Protocollen over Ingstrup Sogn indeholdende en nye Beskrivelses 

Protocol over Trudslev Bye. 

 

D. Journal for det af mig udførte Matriculerings Arbeide i Hvetboe Herred i 1835 og 1836, og et 

Bidrag til Journalen for Matriculerings Arbeidet i Børglum Herred til Aaret 1836. 

 

Asdal og Horne Sogne skal blive eftersendt saa hastig som det er mig mueligt. 

Vadumtorp den 30
de

 Januar 1837, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer.  

 

 

Nr. 705 

 

Deres Velædelhed modtage herved min skyldigste Tak for den Opmærksomhed De har vist mig ved 

I ærede Skrivelse af 10
de

 f. M. at underrette mig om at Kortet over Horne og Terp Fælleder henlig-

ger paa Byefoged Contoret i Hjørring. I Anledning heraf er jeg nu ved nøiere Eftertanke kommen til 

fuldkommen Erkjendelse af at det var en Feiltagelse af mig at jeg troede at have afleveret bemeldte 

Kort paa Amtscontoret; thi jeg erindrer nu ret vel at Sognefogden i Horne Terp foreviste mig i 

Marts 1835 en Skrivelse, hvorefter dette Kort var indkaldt; men ikke som jeg for nogen Tid siden 

troede, directe fra Amtet, men fra Herredsfogden efter Amtets Ordre og dette var Aarsagen hvorfor 

jeg – som jeg nu ret tydeligt mindes – leverede Kortet paa Herredscontoret for at det derfra skal 

have været indleveret til Amtscontoret ifølge den derfra udstædte Ordre. Da jeg inden trænger til at 

faa bemeldte Kort til Brug ved Afslutningen af de underhændehavende Matriculeringsforretninger 

for Horne Sogn, saa tillader jeg mig ærbødigst at bedet at Deres Velædelhed godhedsfuld ville være 

uleiliget med at besørge mig det tilsendt med de allerførste fra Hjørring afgaaende Pakkepost. 

Vadumtorp den 30
de

 Januar 1837, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Amtsfuldmægtig Hesbeck 

 

 

Nr. 706 

 

I Skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 4
de

 d. M. meldes: at jeg venter at 

komme til Dronninglund Sogn tidlig i anstundende Foraar og da skal jeg see til om mueligt at 

indrette min Tid saaledes at jeg kunne faae en Dag tilovers til at reise her til Qvisselholt for at 

udvise det omtvistede Skjel i Agersted Mose – At dette Skjel ikke er bleven udviist under Udstyk-

ningen grunder sig derpaa at saadant ikke er bleven forlangt; thi det kan ingenlunde ansees at 

henhøre under Udstykningen selv; at paavise Eiendommens yderste Grændser det ligger ligefrem i 

Sagens Natur; at Vedkommende, som forlanger en Eiendom udstykket maa forud være vidende om 

dens Grændser og  pligtig til at paavise disse, og kan de ikke det, da maae de finde Dem i at betale 

særskilt for at faa Eiendommens ydre Grændser udviist, hvor saadant maatte være fornødent. Under 

Begrebet ”at udstykke en Eiendom” forstaar jeg ligefrem at dele et eller flere Grundstykker i mindre 

Dele efter et vist Forhold, men det ligger i Sagens Natur, at den Ting som skal deles maa forud være 

begrændset og kan ikke vedkomme den egentlige deling. 

Vadumtorp den 30
de

 Januar 1837. Deres Velædelheds ærbødige P.L. Birk. 
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S:T: Hr. Proprietair Nielsen til Clausholm 

 

 

Nr. 707 

 

Gode Hr. Doctor. 

Jeg har en Huusmand boende paa min Eiendom som blev syg i Tirsdags i forige Uge – Sygdommen 

begyndte med Hovedpine og tiltagende Mathed saaledes at han hele Tiden har maatte holde sengen. 

I de første Dage af Sygdommen spist han meget lidet og havde da ogsaa naturlig Aabning, men der 

siges at han aldeles ikke har havt Aabning hvad (?) angaar i de sidste 5 á 6 Dage, ligesom der og 

siges at han i samme Tid aldeles ikke har sovet – og han skal i samme Tid ikke have nydt andet end 

tynde Drikkevare, Øl og deslige. I de sidste 3 dage har Sygdommen virket saaledes paa ham at han 

stedse og gandske har været berøvet Fornuftens Brug og stundom været i heftig Raseri. Jeg har ikke 

selv havt Leilighed til enten at see ham eller at tale med hans Kobe. Er det mueligt efter denne 

ufuldstændige Beskrivelse af Sygdommen at ordinere noget for ham der kunne skaffe ham Lindring 

og Ro. Da beder jeg meget at Deres Velbyrdighed ville være af den Godhed at Meddele mig et godt 

Raad for ham. – Efter sigende har der ikke været brugt andet Middel hidindtil end, at der i den 

sidste Dages Tid har været lagt Surdei med Sennep under hans Fødder. 

Vadumtorp den 1
st
 Februar 1836 (1837) Deres Velædelheds, med sand Høiagtelse hengivne P.L. 

Birk. 

 

S:T: Hr. Doctor Vahl. 

 

 

Nr. 708 

 

Hoslagte Ansøgning fra Søren Nielsen I Trudslev om Approbation paa hans Gaards Udstykning 

tillader jeg underdanigst at tilstille Deres Høivelbaarenhed til udbedende høigunstigst Anbefaling, 

hvornæst den ønskes gunstbehageligen indsendt paa Posthuset til Afgang for min Regning. 

Vadumtorp den 8
de

 Februar 1837. Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 709 

 

Høistærede Hr. Ven. 

I skyldigst Svar paa deres meget ærede Skrivelse af 14
de

 f. M. meldes at jeg skal gjøre min Flid for 

at inddele min Tid saaledes at jeg kan komme til Børglumcloster og foretage den forlangte 

Omdeling af Hovmarken saa tidlig som Aarstiden vil tillade det. 

Vadumtorp den 8
de

 Februar 1837. Med sand Agtelse Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Würtz. 

 

 

Nr. 710 

 

I Anledning f Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 10
de

 Marts forige Aar hvorved De behagede 

at communicere mig det Kongelige Rentekammers Skrivelse af 5
te
 samme Maaned, har jeg under 

10
de

 April forige Aar tilstillet Deres Velbaarenhed min Hartkornsberegning med tilhørende Korter 

og øvrige Documenter, angaaende Skjørping Bye og Teglgaarden samt Buderupholms Skov i 
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Skjørping Sogn. Ved denne Forretning staaer endnu tilbage at udføre hvad der blev mig overdraget 

ved det Kongelige Rentekammers Skrivelse af 17
de

 October 1835 efter at den egentlige Hartkorns-

beregning; hvilket det imidlertid ikke staaer i min Magt at fuldføre forinden Korterne og øvrige 

udstykningsdocumenter atter sendes mig; og da Beboerne i Skjørping som længes meget efter at 

faae denne Hartkorns Sag tilendebragt, have ved Forvalter Wegener opfordret mig til at fuldføre 

Forretningen, i den Tanke at den henlaae hos mig, og den dog med Hensyn til at bestemme Hart-

kornet for Skjørping Bye og Teglgaarden er indsendt som færdig fra min Haand for omtrent 10 

Maaneder siden, saa tillader jeg mig ærbødigst at anmode Deres Velbaarenhed om at gjøre 

Forestilling til det Kongelige Rentekammer om vedkommende Fæsteres yttrede Længsel efter at see 

Hartkorns Fordelingen for Skjørping Sogn approberet. 

Vadumtorp den 8
de

 Februar 1836 (1837) Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og Velbaarne Hr. Justitsraad og Kongelig Gods Inspecteur Bindesbøll. 

 

 

Nr. 711 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbyrdigheds meget ærede Skrivelse af 3
die

 d. M. tillader jeg mig 

ærbødigst at bemærke, at jeg har neppe nogensinde tilforn været mere betrængt med rigelige og 

hastende Landmaalingsforretninger end jeg er til anstundende Foraar, saa det vil falde mig meget 

vanskeligt at inddele min Tid saaledes at jeg kan møde ved alle de Tiendeforretninger der er 

anmeldte, og jeg troer slet ikke at det kan blive mig mueligt at møde ved nogen Tiendeforretning 

tidligere end i Løbet af Mai Maaned. – Uheldigviis har jeg forlagt Deres Velbyrdigheds tidligere 

Anmeldelse om begjærte Tiendeforretninger, og da jeg aldeles ikke kan erindre hvilke Sogne, Byer 

eller Steder det var, saa beder jeg De Godhedsfuld ville være uleiliget med atter at opgive mig de 

tidligere begjærte Forretninger med Bemærkning om den omtrentlige Vidtløftige af samme, samt i 

hvilken Orden de ønskes formaaet og er det Dem beleiligt ønskede jeg ret gjerne at faae samme 

med Overbringeren heraf; jeg skal da om et Par Dage nærmere give mig den Frihed at meddele 

bestemt Erklæring, om, til hvilken Tid jeg troer at kunne møde ved Tiendeforretningerne. 

Vadumtorp den 8
de

 Februar 1837, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Lund. 

 

 

Nr. 712 

 

Deres Velærværdighed ombedes gunstbehageligen at ville paa hoslagte Ansøgning for Niels 

Stephensen I Grydbæk attestere Mandens Uformuenhed til at løse Bevilling til Gaardens 

Nedlæggelse, og om det maatte stemme overens med Deres Anskuelse, ønsker jeg De tillige ville 

være af den Godhed ved et Par Ord, at bekræfte hvor jeg i Ansøgningen har fremført om 

Hensigtsmæssigheden af Grydbæks Udstykning. 

De ombedes dernæst behageligen at ville forsegle Couverten om samtlige Documenter og levere 

dem til Hovedparcellisten Jens Christensen som besørger dem udleveret til Amtmanden. 

Vadumtorp den 8
de

 Februar 1837. Med sand Høiagtelse. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Pastor Riiber 

 

 

Nr. 713 

 

Underdanigst Pro Memoria 
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Hoslagte Ansøgning for Selveier Niels Stephensen om Approbation udstykning (af) Stedet 

Grydbæks Jorder i Jerslev Sogn, tillader jeg mig underdanigst at tilstille Deres Høivelbaarenhed til 

udbedende høigunstigst Anbefaling til det Kongelige Rentekammer, hvortil den ønskes indsendt; 

dog ikke for min men for Parcellisternes egen Regning. 

Vadumtorp den 8
de

 Februar 1837, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 714 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Den ved Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 10
de

 September 1835 grundet paa det 

Kongelige Rentekammers Skrivelse af 5
te
 samme Maaned, mig tilstillede Udstykningsforretning 

over Lars Andersens og Peder Larsens Gaards Jorder i Gjølstrup Bye, har jeg herved den Ære at 

tilbagesende. – Jeg har nu været paa Stedet for at søge om Aarsagen til de Uoverensstemmelser som 

ved Revisionen i det Kongelige Rentekammer er funden at være imellem mit Udstyknings Kort og 

det til Matriculeringen brugte Hovedkort over Gjølstrup Bye. – Jeg har været paa ethvert af de 

Steder hvor Revisionen har bemærket at uoverensstemmelserne finder Sted og jeg har ved nye 

Undersøgelser befunden: at de Skjel som mit Udstyknings Kort viser, stemmer paa ethvert Sted 

nøiagtig overens med de Skjel som findes paa Marken og som der ellers ere tydeligen udmærkede. 

Paa Englodden sydvestlig for Gaarden ved Aaen, mod Hundelev Byes Grændse har jeg havt 

Gaardens forrige Eier tilstæde og som forsikkrede mig, at Grændsen for vestre Side af denne Lod 

ingensinde siden Byens Udskiftning har været anderledes end den findes afsat paa mit Udstyknings 

Kort. Da Grunden her er opdyrket paa begge Sider staar dette Skjel saa tydeligt udmærket paa 

Marken ved en høi Bakke, at der aldeles ikke kan være mindste Tvivl om Paaviisningens Nøiagtig-

hed. Ved Tørvelodden sydvestlig for Gaarden /: som jeg ligeledes har eftermaalet og funden nøiag-

tig stemmende med de Maal som mit Kort udviste :/ er Skjellet udmærket med faste Skjelsteen. Ved 

Hede og Kjærlodden sydvestlig for Gaarden stemmer de Skjel som fortiden findes paa Marken 

nøiagtig overens med de Skjel som findes paa Udstyknings Kortet; men formedelst Eiendommens 

ringe Beskaffenhed ser Vedkommende ikke altid har været saa omhyggelig for at vedligeholde 

Skjellene som de nu er; efter at Sands for raa Jorders Opdyrkning er bleven almindelig end forhen, 

det er derfor gjerne mueligt at Skjellet for den søndre Deel af denne Lod kan have været anderledes 

paaviist i ældre Tid end det nu er, men derom kan aldeles ingen Oplysning gives, da det gamle 

Udskiftnings Kort ikke mere er til. – eller om der endnu maatte være nogle Levninger tilbage af det, 

da har disse ikke været at opspørge. – Hvad endelig den Afvigelse angaar som er forefunden i 

Hovedlodden nordvest for Gaarden, da er jeg efter alle Vedkommendes enstemmige Forklaring 

kommen til Kundskab om: at Gaardens forige Eier for en Deel Aar siden har gjort et Magelæg med 

Eieren af Nabogaarden, hvorved han har afstaaet til Naboen Thomas Pedersen et Stykke 

Grønningsjord vesten for Gaarden /: som jeg paa Kortet har udmærket med Blyant og betegnet med 

Lit. a :/ og har til Vederlag derfor faaet det Stykke Grønningsjord nordvest for Gaarden som jeg 

ligeledes medløbende har udmærket paa Kortet med Lit. b. – Stykket Lit. a har forhen været en 

Græshave til den her omhandlede Gaard, men da Hegnet omkring samme, som var en Jordvold, er 

bortført siden Magelægget, og det originale Udskiftnings Kort ikke mere er til, saa kan Grændse for 

denne fordums Græshave ikke mere med Bestemthed paavises; Men eftersom det gamle Skjel 

nordvest for gaarden efter Hvad Revisor har bemærket, findes paa Matriculerings Hovedkortet, saa 

maae det være en Feil i Opmaalingen til Matriculeringen, om den af mig med Blyant markerede 

Græshave, vesten for gaarden ikke tillige findes udmærket paa Matriculerings Kortet som Gaarden 

tilhørende; thi at den virkelig har været der, derom har jeg hørt begge Parters, og endnu efter at 

Bymændene eenstemmige Forklaring. Skjellet staar nøiagtig saaledes paa Marken som mit Kort 

udviser, og jeg kan af de anførte Grunde, nemlig fordi udskiftningskortet er borte og Skjellene for 

den Magelagte Græshave ikke kan paavises med Bestemthed, hverken indlade mig der at undersøge 
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Magelæggets Rigtighed ei heller paa at bringe Skjellet tilbage i sin oprindelige Form. Jeg maa 

saaledes efter Omstændighederne nødvendigviis være saa frie at sende min Forretning tilbage igjen 

aldeles uforandret. 

Vadumtorp den 8
de

 Februar 1837, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 715 

  

Underdanigst Pro Memoria 

Hoslagt Ansøgning fra Morten Jensen i Hunetorp om Approbation paa hans Gaards Udstykning 

tillader jeg mig underdanigst at tilstille Deres Høivelbaarenhed til udbedende høigunstigst 

Anbefaling, hvornæst den ønskes gunstbehageligen indsendt paa Postcontoret til afgang for min 

Regning. 

Vadumtorp den 9
de

 Februar 1837, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 716 

 

At jeg nu endelig er i færd med at fuldføre den sidste Rest af de mig overdragne Matriculerings-

forretninger som hidtil have afholdt mig fra at tage fat paa Udskiftningen af Tranum Sogns Klitter, 

og at det nu er min Agt at paabegynde denne Udskiftning tidlig i anstundende Foraar dette skulle 

jeg ei undlade foreløbigen at tilkjendegive Deres Velædelhed. 

Vadumtorp den 9
de

 Februar 1837, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Møller til Tranum Strandgaard. 

 

 

Nr. 717 

 

Efter Deres Velædelheds Begjæring i Skrivelse af 29
de

 Nov. f. A. tilkjendegives Dem herved: at det 

Kjettrupgaards Gods tilhørende Hartkorn 2 Skp. 1 alb., som efter Godsarchivets Documenter hviler 

paa de 2
de

 Huse som findes i Fæste a Morten Christensen og Arent Arentsen, er efter min 

Hartkornsberegning af 16
de

 f. M. fordeelt saaledes: 

Morten Christensen tilkommer  1 Skp. 1 Fk. ¼ alb. 

og Arent Arentsen             3 Fk. ¾ alb. 

Udgjør foranførte  2 Skp.           1 alb. 

Vadumtorp den 9
de

 Februar 1837, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Willadsen. 

 

 

Nr. 718 

 

i Anledning af Hr. Baronens meget ærede Skrivelse af 12
te
 d. M. tillader jeg mig allerærbødigst at 

melde: at formedelst nogle hastende befalede Forretninger som jeg fortiden har under Hænde er jeg 

ikke istand til endnu at bestemme til hvilken Tid jeg kan paabegynde undersøgelsesforretningen  

angaaende Hoveriet til Hovedgaarden Lundbek. – Jeg skal imidlertid bestræbe mig for at kunne 
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komme til Lundbek i den anledning om en halv Snes Dage og før om det er mig mueligt; men da 

jeg ikke inden kan faa bestemt hvor mange Dage de underhændehaven uopsættelige Forretninger  

vil medtage, skal jeg tillade mig den Frihed nærmere at angive Tiden til hvilken jeg ønsker at 

Befordring maatte afhente mig i Aalborg. 

Vadumtorp den 22
de

 Februar 1837, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Her. Baron Major Juel Herre til Lundbek. 

 

 

Nr. 719 

 

Gode Hr. Doctor. 

Min Huusmand som jeg var saa frie at skrive Dem til om under 1
st
 denne Maaned er endnu meget 

syg. – Den Medicin De var saa god at ordinere for ham har han opbrugt for længere Tid siden og da 

han var en Deel i Bedring troede hans Kone at han skulle have kommet sig uden at bruge mere 

Medicin, men i de sidste 5 Dage siger hun at has Sygdom har forværret sig i saa høi Grad at han 

næsten uophørlig hoster, og at han hoster meget Blod op. – Hosten er i de sidste dage bleven ham 

saa yderst besværlig med ligesom Sting i den venstre Side der tillige besværliggjør Aandedrættet i  

den Grad at han er nær ved at blive kvalt i Hosten – han mangler ikke for god naturlig Aabning en 

gang daglig – han har i de to sidste Dage slet ingen Appetit havt til at nyde noget men føler stedse 

Qvalme, men han vil prøve paa at nyde noget, han er yderst Mat og kan slet ikke komme af Sengen 

i Særdeleshed i de sidste 5 Dage siden Sygdommen satte sig saa fast i hans venstre Side. – Den 

Aandsforvirrelse der viiste sig i Begyndelsen af Sygdommen forlod ham efter Brugen af Iglerne og 

har ikke anfægtet han siden. Er det mueligt efter denne ufuldkomne Beskrivelse at skaffe ham 

Lindring, da beder jeg at Deres Velbyrdighed godhedsfuld ville hjelpe ham. 

Jeg har en Søn – 10 á 11 aar gammel – den samme som Deres Velbyrdighed i hans tidligst Alder 

curerede for en Skade i det ene Knæ. – Han fik for en 8 Dages Tid siden en lille Dims eller Kÿn paa 

det ene Øielaag – den gik imidlertid bort efter nogle faae Dages Forløb; men i de sidste Par Dag er 

begge Øienlaagene bleven noget ophævede og røde, og det hvide i Øinene er ogsaa lidet angreben 

af Betændelsen, iøvrigt befinder Drengen sig meget vel; men jeg tør ikke vove mig ved at bruge 

noget Middel paa min egen Haand og beder derfor at Deres Velbyrdighed godhedsfuld ville sige 

mig hvad jeg skal gjøre i den Henseende. 

Vadumtorp den 23
de

 Februar 1837. Med sand Høiagtelse. Deres Velbyrdigheds hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Doctor Vahl. 

 

 

Nr. 720 

 Ved nøie at overveie hvor megen Tid jeg nødvendig behøver til at fuldføre nogle havende befalede 

Forretninger som jeg ikke tør opsætte seer jeg klarligen at det ikke kan blive mig mueligt at deltage 

i Tiendecommissionsforretninger tidligere end efter Midten af Mai Maaned; jeg ønsker derfor at 

Deres Velbyrdighed ville være af den Godhed at faae Amtet til at constituere en anden i mit Sted 

ved de 2
de

 Forretninger i Gislum Herred, som agtes udført sidst i Marts og først i April. 

Vadumtorp den 24
de

 Februar 1837, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Lund. 

 

 

Nr. 721 
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Deres Høivelbaarenhed ombedes gunstbehageligen at ville til Oplysning ved noget underhænde-

havende Matriculerings Arbeide for Asdahl og Horne Sogne, meddele mig Underretning om, hvor 

meget Ager og Engs Hartkorn samt Skovskyld Christen Pedersen Høyer i Horne Mølle staar anført 

for i Amtstuen som henhørende under Asdahl Sogn og dersom det befindes at bestaae af flere 

sammenlagte Parceller da ønsker jeg at faae det opgivet saa speciel som det fortiden findes i 

Amtstuens Hovedbøger. De Jorder hvorom her tales er beliggende deels omkring Møllen og deels i 

Hornedam, og Ved min undersøgelse paa Stedet i afvigte Efteraar blev Hartkornet anmeldt at være i 

det Hele Ager og Engs Hartkorn 6 Skp. 2½ (alb.) og Skovskyld ¾ alb.; men i en Bemærkning i den 

gamle Beskrivelses Protocol, som forhen var undgaaet min Opmærksomhed, finder jeg Jorden 

omkring Møllen særskilt anført for Ager og Engs Hartkorn 4 Skp. 1 Fr. 1 alb. og jeg mangler nu 

tilstrækkelig viished for om dette skal være inclusive eller exclusive det her foran anførte Hartkorn. 

– Dersom det maatte convennere Deres Høivelbaarenhed, da ønskede jeg særdeles meget at faa de 

forlangte Oplysninger med første Post. 

Vadumtorp den 12
te
 Marts 1837, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brink Seidelin. 

 

 

Nr. 722 

 

Høivelbaarne Hr. Baron. 

Endelig er jeg da nu kommen til Ende med noget hastende befalede Forretninger, som jeg ikke har 

tordet opsætte, og er nu parat til at foretage den befalede undersøgelse angaaende Hoveriet for 

Hovedgaarden Lundbæk, og ønsker til den Ende at en Vogn maatte hente mig ved Vesteraae 

Færgebroe i Aalborg paa førstkommende Mandag Formiddag Kl. 10. 

Vadumtorp den 18
de

 Marts 1837, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Baron Major v. Juel. 

 

 

Nr. 723 

 

Høistærede Hr. Ven. 

Endelig og endelig er jeg da nu bleven færdig med de temmelig vidtløftige Magelægs og Udskift-

nings Documenter m. v. og for ikke at tabe nogen Tid sendes de her directe ved Expresse. – Med 

Documenterne følger en Indberetning til det Kongelige Rentekammer hvori jeg har fremført en 

Deel angaaende de paatænkte Vandløb, og hvad jeg i den Henseende maatte have overseet eller 

forglemt er De vel saa god at supplere i Deres Betænkning om Sagen. – Dersom De ikke allerede 

har erhvervet Bøndernes Tilstaaelse om at de er tilfreds med de udførte Magelæg imellem Hoved-

gaardstaxt og Bondejord saaledes som Skjellene er afsatte paa Marken, da kunne denne Tilstaaelse 

formentlig affattes omtrent efter vedlagte Concept – Det er egentlig kuns da absolut  Magelæg 

imellem Hovedgaardstaxt og Bønderjorder, for hvilke det er befalet at Bonden skal erklære dem 

inden Tinge; men dersom man kunne faae deres Erklæring in extenso for den hele Forretning var 

det saameget desto bedre. – Efter min hoslagte Regning har jeg tilgode 59 rbd. 20 sk. Dersom De 

ville være af den Godhed at udbetale mig denne Rest, under den sædvanlige Reservation, da gjør de 

mig en stor Tjeneste. – Imidlertid tør jeg dog ikke betroe Budet saa mange Penge at gaa med, men 

jeg ønsker at De ville være af den Godhed at sende Regningen til Deres Hr. Broder i Aalborg, og at 

jeg der kunne hæve Pengene og qvitterer Regningen. 

Hermed følger alene de Korter og Documenter som skal indsendes; hvornæst de øvrige hos mig 

beroende Korter skal blive dem tilstillet ved første Leilighed. 

De og ærede Familie hilses venskabeligst fra Deres med sand høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

Vadumtorp den 18
de

 Marts 1837. 
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S:T: Hr. Forvalter Wulff. 

 

 

Nr. 724 

 

Underdanigst Promemoria 

Hoslagte Ansøgning med tilhørende Udstykningsdocumenter tillader jeg mig underdanigst at 

tilstille Deres Høivelbaarenhed, udbedende samme høigunstigst anbefalet til det Kongelige 

Rentekammer. 

Vadumtorp den 18
de

 Marts 1837, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 725 

 

Underdanigst Pro Memoria 

I underdanigst Følge det Høikongelige Rentekammers Ordre af 18
de

 denne Maaned, som først i Dag 

er mig tilhændekommen, tillader jeg mig underdanigst at indberettet at jeg under 17
de

 denne Maa-

ned har affattet en underdanig Indberetning til det Høikongelige Rentekammer angaaende de af mig 

udførte Magelæg og Omdelinger ved Bjørnsholm og Lundgaard Hovedgaarder samt Borregaard og 

Overlade Byes Jorder, hvilken underdanig Indberetning jeg lod følge med samtlige til Forretningen 

henhørende Korter og Beregninger samt øvrige Documenter som jeg Dagen derpaa  /: den 18
de

 

denne Maaned :/ afsendte ved Expresse til Forvalter Wulff paa Bjørnsholm, med Anmodning om at 

besørge det snarest mueligt afsendt til Godsinspecteur Justitsraad Bindesbøll ledsaget med 

Bøndernes Erklæring i Tingsvidneform om Tilfredshed med Magelæggene.  

Afsætningen paa Marken blev fuldført den 21
de

 September forrige Aar og under 30
te
 samme 

Maaned tillod jeg underdanigst at gjøre Indberetning til det Høie Collegium om Aarsagen hvorfor 

jeg saae mig nødsaget til indtil videre at stille det i beroe med Documenternes Udfærdigelse, da 

nemlig: at jeg ellers ikke kunne have seet mig istand til at faae Markarbeidet ved det mig samtidig 

med denne Forretning overdragne Matriculerings Forretninger fuldført inden Vinteren – Min 

yttrede Frygt var heller ikke uden Grund; thi jeg blev først færdig med Markarbeidet ved de mig 

overdragne Matriculeringsforretninger efter at Vinteren var begyndt. – I løbet af Vinteren har 

Sygdoms Tilfælde forhindret mine Forretningers Fremskriden, eller havde de her omhandlede 

Korter g Beregninger for lang Tid siden været indsendte. 

Vadumtorp den 25
de

 Marts 1837, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 726 

 
Høistærede Hr. Ven. 

Jeg har i Dag modtaget Erindring fra Kammeret dat. 18
de

 d. M. om Indsendelsen af de under samme 

Datum Dem tilstillede Korter og Beregninger Magelægget og Omreguleringen imellem Bjørnsholm 

Lundgaard og Borregaard med videre, og jeg har derpaa under Dags Dato svaret: at jeg under 18
de

 

d. M. har sendt Dem Sagens samtlige Documenter til videre snarest muelig Besørgelse. 

Vadumtorp den 25
de

 Marts 1837. Deres med sand Høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wulff. 
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Nr. 727 

 

Deres Velbaarenhed modtager herved min pligtskyldigste og forbindtligste Tak for Deres mod mig 

viste Opmærksomhed ved at paaminde mig om at indsende min Regning – Det var sandelig fortiden 

gaaet mig i Forglemmelse. 

Vadumtorp den 25
de

 Marts 1837. Med sand Agtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Juel. 

 

 

Nr. 728 

 

Regning 

over mit Tilgodekommende som Landvæsenscommissair for Møde i Piilgaards Mølle i Hellum 

Sogn den 13
de

 October 1836. 

For 1 Forretningsdag og 1 Reisedag á 3 rbd. Sølv, er  6 rbd. 

For Befordring fra Vadumtorp til Piilgaards Mølle og tilbage  

igjen 9 Mile á 4 mk. er    6 rbd. 

Tilsammen                        12 rbd. 

Vadumtorp den 28
de

 Marts 1837, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 729 

 

Høivelbaarne Hr. Baron 

Til yderligere Oplysning om det Spørgsmaal hvor stor en Deel af Lundbek Hovedgaards Jorder der 

kan opdyrkes uden for Hoveriet, og i Henseende til Tærskning og Gjødnings Kjørsel træde isteden 

for de bortakkorderede Tiender, maae jeg endnu være saa frie at udbede mig opgivet, hvor stort et 

Qvantum Korn af et hvert Slags de bortakkorderede Tiender hver for sig nu beløbes sig til, og om 

Kornet leveres af Tiendeyderen paa Lundbæk eller de i Nibe. – Dette sidste Spørgsmaal har natur-

ligviis Hensyn til at faae oplyst om Hoveriebønderne endnu skal gjøre Ægter med Tiendekornet 

eller om de er befriede derfor. 

Disse Spørgsmaal ønsker jeg ret gjerne besvaret det første mueligt i et Brev aflagt paa Aalborg 

Postcontor. 

Vadumtorp den 28
de

 Marts 1837, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Baron Major v. Juel. 

 

 

Nr. 730 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Paa hoslagte Ansøgning fra Jens Nielsen i Sønder Tornbye om approbation paa hans Gaards 

udstykning tillader jeg mig underdanigst at udbede mig Deres Høivelbaarenheds Høigunstige 

Anbefaling og samme dernæst gunstbehageligen mig tilstillede til Indsendelse. 

Vadumtorp den 9
de

 April 1837, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 
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Nr. 731 

 

Til Overbringeren heraf ombedes Deres Velbaarenhed gunstbehageligen at ville udlevere 

Taxationsforretningen over Jens Nielsens Gaards Jorder i Sønder Tornbye for at han kan bringe den 

med de øvrige udstyknings Documenter hen paa Amts Contoret. – Hoved Forretningen skal koste er 

De vel saa gos at notere indtil jeg kommer der paa Egnen hvilket da af mig skal vorde betalt. 

Vadumtorp den 9
de

 April 1837, Ærbødigst P.L. Birk 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Bye- og Herredsfoged Koefoed. 

 

 

Nr. 732 

 

Deres Velædelhed ville vel tilgive at jeg er saa frie at tage min Tilflugt til Dem for at faae paalidelig 

Oplysning om følgende: Vesten for Horne Kirke norden for Veien til Tornbye næste vesten for 

Peder Mikkelsens Lod, blev for 43 Aar siden, nemlig ved Udskiftningen af Horne Byes Jorder 

udlagt 2
de

 smaa Huuslodder, nemlig en til Peder Bentsens Enke og en til Niels Smed. – Den Lod der 

har tilhørt Peder Bendtsens Enke er anmeldt nu at tilhøre Niels Nielsen Sort, den samme som har 

Lod vesten for den Lod som er udlagt til Niels Smed; men hvem der fortiden har den Lod som har 

tilhørt Niels Smed, om denne nu ligeledes tilhører Niels Nielsen Sort eller om den tilhørere Christen 

Christensen eller Anders Ottesen eller nogen anden, derom mangler jeg paalidelig Oplysning. – Da 

jeg af Erfaring ved at Deres Velædelhed kjender Kortet og kan sammenligne det med Marken, saa 

er min venskabelige begjæring denne: at De ville være uleiliget med at gaae hen til Stedet med 

indlagte Kort i Haanden og i Forening med et Par af de ældste og fornuftige Mænd af Byen som 

kjender Eiendommen tage Stedet i Øiesyn for at skaffe mig paalidelig Efterretning om, hvem der 

fortiden har det Stykke Jord norden for Veien til Tornbye som i sin Tid har tilhørt Niels Smed og 

om jeg endydermere paa Kortet har betegnet med Bogstavet X. Det omspurgte Stykke er beliggende 

omtrent mi(d)t for nordre Ende af Anders Ottesens Lod og er af brede omtrent 50 Alen og af 

Størrelse 6 á 7 Skp. Bygsæd Land eller 8 á 9000 kvadrat Alen.  

For desto lettere at kunne finde Stedet paa Marken med fuldkommen Sikkerhed har jeg skreven de 

nuværende Eieres Navne paa alle de omliggende Lodder. 

Deres Velædelhed gjør mig en sand Tjeneste ved at meddele mig den forlangte Oplysning, og De 

skal stedse finde mig beredt til Gientjeneste 

Vadumtorp den 9
de

 April 1837, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kirkesanger og Skolelærer Mikkelsen 

 

 

Nr. 733 

 

Høistærede 

Det Kongelige Rentekammer har paalagt mig i Anledning af Matriculeringen at undersøge 

hvorledes det retteligen forholder sig med den Englod som De eier af Mikkel Jensens Gaard i 

Meelholt nemlig Parcellen N
o
 5 efter min Udstyknings Beregning over bemeldte Mikkel Jensens 

Gaards Jorder. – Denne Parcel, som forhen laa sydligst i Lodden ved nordre Side af Skoven, er 

nemlig i Aaret 1818 af Capitain Kretzshamer bleven indtaget under Udstykningen af Niels Eriksens 

Gaards Jorder, som Parcellen N
o
 3, hvor den forekommer under Navn af Voldbek Engen. – Er det 

mueligt De kan, da have den Godhed at meddele mig fuldstændig underretning om hvad der kan 

have foranlediget at denne Parcel er bleven inddraget under udstykningen af Niels Eriksens Gaards 

Jorder, hvad Hartkorn den ved den Leilighed blev ansat for af Niels Eriksens Gaard og hvor dette 

Hartkorn siden er bleven af? thi efter de Oplysninger jeg har faaet ved min undersøgelse i 
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Anledning af Mikkel Jensens Gaards udstykning, skal bemeldte Parcel have tilhørt Kjeller siden 23 

April 1809 med Hartkorn 1 Skp. 1 Fr. af Mikkel Jensens Gaards Hartkorn, men med hvilken som 

helst Hjemmel om det er efter Skjøde eller blot Kjøbecontract og fra hvem det er solgt fik jeg ikke 

at vide. – De Oplysninger som Deres Velædelhed kan og vil meddele mig i denne Sag ønsker jeg 

De ville være af den Godhed at meddele mig med Budet, samt at Budet tillige maatte bringe mig 

Udskiftnings Kortet over Meelholt til Eftersyn i den Anledning. – Skulle jeg efter at have modtaget 

de Oplysninger som De er saa god at meddele mig, imod Formodning, endnu behøve at foretage 

videre undersøgelse paa Stedet, da ønskede jeg tillige at vide om Deres Velædelhed er hjemme i de 

første Dage af indkommende Uge. – Søndag eller Tirsdag, og om de ville være af Godhed at varsle 

nuværende Eier af Niels Eriksens Gaard om at være tilstæde i Meelholt med sine 

Adkomstdocumenter de nævnte 2de Dage bed Middagstid. 

Vadumtorp den 14
de

 April 1837, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Lose. 

 

 

Nr. 734 

 

Deres Velædelhed modtage herved min forbindtligste Tak for de mig meddelte Oplysninger i ærede 

Skrivelse af 15
de

 d. M. hvilke jeg anseer for fyldestgjørende til det opkastede Spørgsmaals Besva-

relse. – Jeg er netop i Dag bleven færdig med noget mig for 2 Aar siden overdraget Matriculerings 

Arbeide og dersom jeg kan blive frie for mere af det Slags da tænker jeg sikkert at faae fat paa 

Udskiftningen af Meelholt og Hou Skove i forestaaende Sommer, men da jeg endnu har en Deel 

andre befalede Forretninger tilbage for det Offentlige er jeg endnu aldeles ikke istand til at kunne 

bestemme til hvilken Tid det kan blive. – Hvad det angaar at faae Tilladelse til at nedlægge den 

omtalte Gaard i Hals da kan jeg vel ikke sige det bestemt om der kan faaes, men jeg tænker vel det 

lader sig gjøre naar der er saadanne gyldige Grunde som De anfører; saameget synes imidlertid at 

være vist: at det er mindre vanskeligt nu at erholde Tilladelse til Gaardens Nedlæggelse end det var 

for nogle Aar siden. 

Vadumtorp den 18
de

 April 1837, Deres Velædelheds ærbødigste P.L. Birk. 

 

S:T: Proprietair Lose p.t.i Hals. 

 

 

Nr. 735 

 

Deres Høivelbaarenheds meget ærede Skrivelse af 17
de

 forige Maaned modtog jeg I dette Øieblik 

ved min Hjemkomst fra en Reise og med stor Forundring og utilfredshed seer jeg at Bagtalelse har 

bragt Dem et aldeles grundfalsk Rygte for Øre mig angaaende – Jeg har ingensinde hverken yttret 

eller næret den Tanke at de 100 rbd. som Deres Høivelbaarenhed var saa god at betale mig forud 

paa Forretningen ved Rold skulle blot være Vederlag for mine Reiser fra Villestrup til Rold ved 

Landvæsenscommissions Mødet, lige lidet som jeg nogensinde enten har yttret eller havt mindste 

Fortrydelse over at Deres Høivelbaarenhed havde begjært en forstkyndig Embedsmands Overvæ-

relse ved Forretningen, hvilket jeg endog tvertimod ansaae for at være aldeles i sin Orden, ja vel 

endog en Nødvendighed; jeg kan saaledes ingenlunde begribe hvorfra et saadant grundfalsk Rygte 

kan være udgaaet. – Da jeg hverken har Kortet Landvæsenscommissionsforretningen eller Rente-

kammerets Kjendelse ved Haanden saa er jeg aldeles ikke istand til at bedømme Forretningens 

Omfang og kan derhos umueligen for Øieblikket sige hvad den kan beløbe sig til, kuns saameget 

kan jeg sige derom: at det har aldrig været i mine Tanker at ville forlange en høiere Betaling end 

hvad der efter Ret og Billighed kan tilkomme mig i Medhold af den bestaaende Lovgivning. – I 

Efteraaret 1833 anvendte jeg 4 Dage til at undersøge Kortets Beskaffenhed, nemlig den 22, 23, 24 

og 25 October, og siden den Tid har jeg gjort en Dags Reise til et forgiæves Landvæsenscommis-
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sions Møde i Rold og 2
de

 Dage til det virkelige Forretnings Møde, er i alt 7 Dage for hvilke jeg 

anseer mig berettiget til Diætpenge 3 rbd. daglig er 21 rbd.; Resten af de modtagne 100 rbd. har jeg 

stedse anseet som Forskud paa det forestaaende Arbeide, og jeg kan heller ikke indsee hvorledes det 

Beviis som Deres Høivelbaarne har fra mig for modtagelse af disse 100 rbd. skulle kunne udtydes 

anderledes end i Overensstemmelse hermed. – Paa Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 25
de

 

Juni forige Aar tillader jeg mig ærbødigst at svare under 7
de

 Juli dernæst, nemlig: saa hastig samme 

kom mig tilhænde og forklarende Aarsagen hvorfor jeg ikke strax paa den Tid kunne tage fat paa 

Forretningen ved Rold; jeg tillod mig derhos for at vinde Tid og at fremskynde Forretningen, at 

gjøre Forslag om, at Deres Høivelbaarenhed ville bekoste Gjenpart af Matriculeringskorterne, men 

derpaa har jeg endnu til Datum ikke erholdt noget Svar, og da jeg saaledes ikke for Øieblikket kan 

kjende Forretningens Omfang særdeles fordi jeg ikke veed om jeg faar brugbare Korter meddelt 

eller jeg skal opmaale og berigtige det gamle Kort saaledes at jeg derefter kan construere et nyt, saa 

er jeg heller ikke fortiden istand til at kunne bedømme hvor hastig jeg kan fremme og fuldføre 

Forretningen. Da saadan aldeles vil bero paa hvorvidt jeg efter Omstændighederne kan blive udsøgt 

til at søge og i saa Fald om jeg da bruger fremmed Hjelp til Opmaaling i Fald ikke benytte Korter 

(der) overleveres mig. Det vil saaledes være klart at jeg forinden videre kan foretages maa ærbø-

digst udbede mig Underretning om, hvor  det eller de fortiden havende Korter saavelsom de øvrig 

til Sagen henhørende Documenter forefindes, og kan erholde  udleveret, samt til hvem jeg har at 

henvende mig om Befordring, Logie og assistance ved Forretningens Udførelse. – Saa hastig som 

Deres Høivelbaarenhed ved behageligen besvarelse af disse Spørgsmaal vil sætte mig istand til at 

bedømme Forretningens Omfang m. v. skal jeg ufortøvet tillade mig den Frihed nærmere at 

bestemme Tiden paa hvilken jeg ville være istand til at fortsætte og efter Omstændighederne at 

fuldføre. Mit Ønske er at Kort og Landvæsenscommissionsacten samt Rentekammerets Resolution  

eller Kjendelse maatte sendes mig til Aalborg Postcontor med adresse til mit Hjem Vadumtorp pr. 

Aalborg – eller directe. Forinden videre foretages tillader jeg mig saaledes at forvente et Par Ord fra 

Deres Høivelbaarenhed til Efterretning. 

Vadumtorp den 14
de

 Mai 1837, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker de Mylius 

 

 

Nr. 736 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Den sidste Rest af det mig overdragne Matriculeringsarbeide tillader jeg mig herved underdanigst at 

fremsende, nemlig: 

 

A Matriculs Korter 

Venneberg Herred 

Asdahl Sogn 

 Asdahls Jorder 

 Horne og Terp Jorder /:en Deel:/ 

Horne Sogn 

 Høÿrup Bye 

 Horne og Terp Fælled 

 (Horne og Terp) Marker 

 (Horne og Terp) Klitter 

B Udskiftnings Korter og Documenter 

Kort over Horne Sogns Klit (den vestre Deel) i Venneberg Herred 

Kort over Horne Sogns Klit i Venneberg Herred 

Kort over Asdahl Sogns Klit i Venneberg Herred med eet Document. 
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2
de

 Documenter henhørende til Udskiftnings Kortet over Mariegaarde og Fristrup i Børglum Sogn 

og Herred. 

 

C. 4 Beskrivelses Protocoller, nemlig en gammel og en nye for hver af de 2
de

 Sogne 

 

D. Journal angaaende det af mig udførte Matriculer Arbeide i Asdahl og Horne Sogns Fremdeles 

tillader jeg mig underdanigst lade medfølge Regning over alt formeentlige Tilgodekommende for 

det af mig udførte Matriculerings Arbeide paa hvilken jeg underdanigst beder at det høie Collegium 

høigunstigst ville forunde mig snarest mueligt anviist et Afdrag af 100 rbd. udbetalt af Aalborg 

Amtstue. Endelig tillader jeg mig underdanigst at lade følge nogle Bemærkninger angaaende de mig 

tilstillede Afregninger for mit tidligere Matriculerings Arbeide i underdanig følge det høie Collegies 

Skrivelse af 7
de

 mai forige Aar. 

Vadumtorp den 18
de

 April 1837, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Det høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 737 

 

Fuldmægtig Toft har for nogen Tid siden tilmeldt mig at der ikke bliver udmeldt mænd til at tage 

Syn over Aaløbet fra Gravlev Søe til Flodmaals Bestemmelse for Aalegaarden ved Haalsbroe 

førend Deres Velædelhed derom har samtalet med mig; det er imod min Villie at denne Sag har 

havt saa lang Henstand, men andre paatrængende Forretninger har ikke tilladt mig at komme før, 

men saafremt det nu maatte være Dem beleiligt at være tilstæde paa Buderupholm førstkommende 

Søndag ved Middagstid da ønskede jeg De ville være af den Godhed at lade en Vogn hente mig ved 

Aalborg Færgebroe Søndag Formiddag Kl. 9, for at vi kunne faae Leilighed til at aftale det Fornød-

ne angaaende Mændenes udmeldelse m. v. Naar jeg da kommer til Buderupholm ønsker jeg til 

samme Tid at tage Aaeløbet i Øiesyn og paa en Maade at nivellere det ved Vandet Selv, til hvilken 

Ende jeg da maae udbede mig en Snes Stykker Pæle af omtrent en Alens Længde, til at nedslaa paa 

forskjellige Steder langs med Aaen i Vandspeilet samt den fornødne Assistance til dette Arbeides 

Udførelse hvorom det videre Fornødne kan bestemmes bed ærede Samtale. 

Vadumtorp den 28
de

 April 1837. Deres Velædelheds hengivne P.L. Birk. 

 

P.S. jeg kom i dette Øieblik hjem fra en Reise derfor beder jeg mig undskyldt for den korte Varsel. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wegener. 

 

 

Nr. 738 

 

S:T: Hr. By- og Herredsfoged Heiberg. 

At jeg har modtaget ovenstaaende af Deres Velbyrdighed som Skifteforvalter i afgangne Proprietair 

Møllers Bo før mig indcasserede Summer til Beløb 48 rbd. 5 mk. 12 ¾ sk. siger otteogfyrgetyve 

Rigsbankdaler Fem Mark det tilstaaes herved ligesom og at den Deel af Betalingen der, som Listen 

viser er udbetalt af Møllers Bo, nemlig 28 rbd. 3 mk. 12 sk. er udbetalt med den Reservation at jeg 

erkjender mig forpligtet til at refundere samme forsaavidt Møllers Boe ved en lovlig Opgjørelse og 

Skifterepartition ikke kan fyldestgjøre den Art Fordringer hvorunder mit Krav henhører. 

Vadumtorp den 27
de

 April 1837, P. L. Birk. 

 

 

Nr. 739 
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Efter Beviis af 6te Februar 1833 har jeg tilgode i afdøde Proprietair Møllers Boe den Summa 92 

rbd. siger To og halvfemsindstyve Rigsbankdaler Sedler hvilket Beløb Skifteforvalteren S:T: Bye 

og Herredsfoged Heiberg har udbetalt mig, dog med den Reservation at jeg erkjender mig forpligtet 

til at refundere ham samme forsaavidt Møllers Boe ved den lovlig Opgjørelse og Skifterepartition 

ikke kan fyldestgjøre den Art Fordringer herunder mit Krav henhører. 

Vadumtorp den 27
de

 April 1837, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 740 

 

For det af Deres Velbyrdighed under 1st denne Maaned mig tilstillede Pengebeløb har jeg herved 

den Ære at fremsende Qvitteringer i den forlangte Form, og beder jeg undskyldt at samme først saa 

seent indløber som er foranlediget af min Fraværelse ved Embedsforretninger. 

Vadumtorp den 27
de

 April 1837, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

PS. Beløbet for en Taxationsforretning over Jørgen Jensens Huus i Ørsøe i Dronninglund Sogn, 

hvilket jeg sal betale, skal blive Deres Velbyrdighed tilstillet inden 14 Dages Forløb. 

 

S:T: Bye og Herredsfoged Heiberg. 

 

 

Nr. 741 

 

Høistærede 

I skyldigst Svar paa Deres ærede Skrivelse af 23
de

 f. M. meldes at der skal, næst Guds Hjelp, ikke 

være noget i Veien for at Kjøbesummen for Peder Nielsens Gaard i Biersted jo sikkert skal blive 

Dem betalt i de 2
de

 fastsatte Terminer. Kjøberen har 2300 rbd. staaende i Tornbye Kirke, som er 

lovlig opsagt til Udbetaling i forestaaende Juni Termin dette Aar, og Kjøbmand Poul Christian 

Nielsen i Hjørring har givet mig et aldeles bestemt Løvte om at skaffe Capitalen tilstæde i Termi-

nen. – De 300 rbd. som skal betales i 11
te
 December Termin ønskede Kjøberen mueligen at beholde 

noget længere imod 1
st
 Prioritet i Eiendommen, men dersom saadant ikke kan skee da skal disse 

ogsaa nok blive betalt til Forfaldstiden. 

Vadumtorp den 2
den

 Mai 1837, Med sand Agtelse Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Fischer. 

 

 

Nr. 742 

 

Deres Velbyrdighed ombedes behageligen a ville paa førstkommende Fredag udmelde 2
de

 Mænd til 

at taxere Jorderne til Selveier Niels Nielsens Huus i Pierup i Hune Sogn til Udstykning. – Saafremt 

Retten intet har derimod at erindre da ønskede jeg særdeles gjerne at faae udmeldt Sognefoged 
Jesper Jacobsen og Gaardmand Knud Jensen Vestergaard begge af Hune. 

Vadumtorp den 2
den

 Mai 1837, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overauditeur Herredsfoged Lange 

 

 

Nr. 743 
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Da jeg som Deres Velædelhed bekjendt er bleven nødsaget til at sagsøge de Beboere i Dronning-

lund Sogn som ikke i Mindelighed har villet udrede deres Bidrag til betaling for Opmaaling Taxa-

tion og Hartkornsberegning over de ad Skovgaard opdyrkede Steders Jorder m.v. saa er det nu min 

Agt, paa Grund af den udførte Forretning var befalet af det Kongelig Rentekammer at ansøge om 

Beneficium i Sagen men forinden saadan kan søges skal jo Forlig først prøves og da Forligelses 

Commissionen holdes saa langt fra mit Hjem og mine mangfoldige Embedsforretninger ikke kan 

levne mig nogen Tid til Reisen i den Sag, saa  beder jeg at Deres Velædelhed ville være af den 

Godhed at paatage Dem paa mine Vegne at besørge de Vrangvillige indkaldte for Forligelses 

Commissionen og der paa mine Vegne at give Møde og om mueligt at afgjøre Sagen. – Deres 

Uleilighed i saa Maade er jeg saare villig som skyldig til at paagjelde og saafremt Deres Velædel-

hed vil være af den Godhed at paatage Dem denne Uleilighed og De ved et Par Ord derom vil 

underrette mig da skal jeg ufortøvet sende Dem en Liste over Restanterne og uindskrænket 

Fuldmagt til at underhandle med dem paa mine Vegne. – Et Par Ord til Efterretning udbeder jeg 

mig ved første Post. 

Vadumtorp den 2
den

 Mai 1837, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Fuldmægtig Busch. 

 

 

Nr. 744 

 

Efter deres Velædelheds Begjæring i ærede Skrivelse af 27
de

 f. M. tilstilles Dem herved en nye 

Afskrift af Taxationsforretningen over Parcellen N
o
 8 af Frue Brandts Jorder paa Hjørring 

Kjøbstads Mark; men om det er mueligt at faae dem afhjemlet saaledes at den kan komme til at 

passe med min Forretning kan jeg ikke indsee. – Det vil vel sagtens blive nødvendigt at alle 

Documenterne sendes til mig naar Taxations Forretningen bliver afhjemlet for at jeg kan omskrive 

Beregningen under en nyere Datum og derefter berigtige Paategningen paa Korterne ligesom der i 

saa Fald jo vel ogsaa maa skrives en ny Ansøgning; thi nu at faae Taxations Forretningen fremstillet 

i lovlig Form under sit rette Aarstal og Datum er vel ikke mueligt. – Poul Skibsbye var selv over-

værende ved Taxationens Udførelse paa Marken og tilkjendegav sin Tilfredshed med det passerede; 

jeg beskrev Forretningen paa Fuglsig og der leverede jeg den til Lars Hvidegaard til videre Besør-

gelse, formodentlig har han da leveret den til Poul Skibsbye som mueligen har forglemt at sørge for 

at faa den lovlig afhjemlet i rette Tid. – Jeg tillader mig nu for det første at overlade Sagen til Deres 

Velædelheds gode Omsorg med Hensyn til at faae Taxations. 

Vadumtorp den 6
te
 Mai 1837. Med Agtelse Deres meget forbundne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Fuldmægtig Aagaard 

 

 

Nr. 745 

 

Deres Velbyrdighed ombedes gunstbehageligen at ville paa førstkommende Fredag udmelde 2 

Mænd til at taxere Jorden til Stederne Gammel Dahl tilhørende Selveier Christen Madsen og 

Skrydsholt tilhørende Selveier Jens Pedersen begge i Ørsøe Fjerding Dronninglund Sogn. – 

Saafremt Retten, som jeg haaber intet har derimod da ønsker jeg dertil udmeldt Sognefoged Lars 

Pedersen Rosen og forige Sognefoged Peder Christian Christensen af Store Rævdahl begge i Ørsøe 

Fjerding. Jeg agter at foretage disse Taxationsforretninger paa førstkommende Fredag, og da jeg 

haaber at Retten intet har imod at udmelde de foreslaaede Mænd saa kan det være ligegyldigt enten 

jeg får Udmeldelsen sendt hertil eller at de jeg nok kan faae Mændene til at Møde alligevel. - 

Retsgebyhret for disse 2
de

 Forretninger skal jeg betale, og samme er allerede af mig leveret til 

Sognefoged Lars Pedersen Rosen som erlægger det i Retten naar Taxations Forretningen den 18
de

 d. 

M. kommer til afhjemling. – Ligeledes har jeg til ham leveret det resterende Retsgebyhr 4 rbd. 2 
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mk. 5 sk. for Taxationsforretningen over Jørgen Jensens Huus i Ørsøe som han ogsaa erlægger i 

Retten til samme Tid. 

p.t. Dronninglund Sogn den 9
de

 Mi 1837, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Bye og Herredsfoged Heiberg. 

 

 

Nr. 746 

 

Deres Velbyrdighed ombedes behageligen at ville paa førstkommende Retsdag  udmelde 2
de

 Mænd 

til at taxere efterskrevne Gaardes Jorder i Jerslev Sogn til udstykning, nemlig: Thomas Anders(ens) 

Gaard i Klæstrup af hidtilværende Nipstrup Gods, Peder Jensens Gaard af forige Mellerup Gods i 

Steerup Bye ogsaa Kræmmergaard kaldet, Christen Pedersens Gaard i Svennum Bye, som han agter 

at dele imellem sine 2
de

 Sønner. – Saafremt, som jeg haaber et Retten intet har derimod at erindre, 

da ønsker jeg særdeles meget at faae udmeldt Sognefoged Niels Pedersen af Steerup og hans Med-

hjelper Gaardmand Lars Jespersen af Jerslev. – Retsgebyret for Taxationen over Peder Jensen 

Kræmmergaards Jorder i Steerup skal jeg betale, og beder mig samme godhedsfuld crediteret indtil 

jeg om gandske kort Tid kommer til Hjørring. 

Vadumtorp den 14
de

 Mai 1837, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Krigsraad Herredsfoged Sparck 

 

 

Nr. 747 

 

I Anledning af Deres Velbyrdigheds meget ærede Skrivelse af 17
de

 d. M: tillader jeg mig ærbødigst 

at bemærke; i det jeg herved tilbagesender det mig tilstillede Andragende fra Kammerjunker 

Mylius. - I Henseende til Tiden som Kammerjunker Mylius yttrer at det efter hans Meening ville 

modtage forinden Udskiftningen af Rold Skov kan være fuldkommen tilendebragt, nemlig et halvt 

Aar fra Dato, da kan jeg ei andet end finde det høist rimeligt at det efter Omstændighederne vil 

være den kortest Tid inden hvilken et saa betydeligt Arbeide kan ventes tilendebragt, særdeles med 

Hensyn til at jeg, som har paataget mig Forretningen ved Rold, staar i saadanne Forhold til andre 

ligeledes paabegyndte Forretninger, at jeg ikke udelukkende kan vedblive at arbeide paa denne ene 

Forretning men maae nødvendigviis i Tidens Løb fremme mine andre Forretninger tilligemed den-

ne. – Dernæst ligger det i Sagens Natur at Indhegningen ikke kan paabegyndes forinden Fredskovs-

grændsen bliver bestemt og afstukken paa Marken. Og hvad endelig Indhegnings Arbeidet angaar, 

da er det aldeles klart at dette vil blive meget vidtløftig, og naar der tages Hensyn til at min efter de 

gjeldende Hegns Forordninger at vel kan skaffe sig Fred uden Hegn og maa derhos betænker hvor 

længe den Kongelige Kasse har været i Besiddelse af Buderupholms meget betydelige Skove i 

Skjørping Sogn uden at der endnu er gjort endog blot den allermindste Begyndelse paa nogen anden 

Indhegning end at blot for et Aars Tid siden en Strimmel  Grændse (?) er bleven besaaet med Frøe 

af Naaletræer /: og som efter al Sandsynlighed ikke vil kunne afgive noget virkeligt Hegn førend 

efter et Tidsrum af 10 á 15 aar :/ formodentlig fordi man har funden Betænkeligheder ved at 

paadrage den Kongelige Kasse saa stor Udgivter som en øieblikkelig Opførelse af et døds Hegn 

omkring Skoven ville medføre, saa synes det mig tillige at være billigt at dermed Indhegningen af 

Rold Skov forundes Kammerjunker Mylius den Ham begjærte Frist af 10 Aar saaledes at der 

virkelig opføres 1/10 af Hegnet aarlig fra 1
st
 Mai 1838 at regne eller fra den Tid Fredskovsgrændsen 

kan blive afstukken og virkelig bestemt paa Marken. 

Vadumtorp den 23
de

 Mai 1837, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Cancelliraad Herredsfoged Hvass. 
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Nr. 748 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Hoslagte Ansøgning fra Anders Christensen i Hollensted om Approbation paa hans Gaards 

Udstykning, giver jeg mig herved den underdanige Frihed at tilstille Deres Høivelbaarenhed til 

udbedende Høigunstigste Anbefaling, hvortil den formeentlig særdeles egner sig. 

Vadumtorp den 23
de

 Mai 1837, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah Ridder af dannebrog. 

 

 

Nr. 749 

 

Jeg underskreven befuldmægtiger herved Hr. Busch Fuldmægtig paa Bye- og Herreds Contoret i 

Sæbye, til paa mine Vegne at opkræve og indcassere den mig i Overensstemmelse med det 

Kongelig Rentekammers Skrivelse til Amtet af 13
de

 Februar 1836 tilkommende Betaling 30 rbd. 86 

sk. Sølv for Opmaaling Taxation og Hartkorns Beregning over de af Skovgrund opdyrkede Steders 

Jorder i Dronninglund Sogn samt 30 rbd. Rede Sølv for Skovskyldsfordelingen paa Fredskoven og 

Skovhaverne, nemlig alt forsaavidt som denne Betaling ikke allerede er præsteret til S:T: Hr. Bye 

og Herredsfoged Heiberg, og skal Hr. Busch i Kraft af denne Fuldmagt være aldeles uindskrænket 

befuldmægtiget til at underhandle med bemeldte mine Debitorer, at indkalde dem for Forligelses 

Commissionen og der at indgaae Forlig med dem om Erlæggelse af fornævnte mit Tilgodehavende, 

saaledes som han selv finder det passende hvilket i alle Henseender skal være forbindende for mig. 

Vadumtorp den 27
de

 Mai 1837, P.L. Birk (L:S) 

 

Til Vitterlighed. 

 

 

Nr. 750 

 

I Henhold til Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 6
te
 denne Maaned tillader jeg mig herved at 

fremsende: 

a) De 2
de

 Repartitionsberegninger over mit Tilgodehavende hos en Deel Beboere i Dronninglund 

Sogn for Opmaaling, Taxation og Hartkornsberegning over de af Skovgrund opdyrkede Steders 

Jorder samt Hartkornsfordeling paa Fredskoven og Skovhaven. 

b) En uindskrænket Fuldmagt til at underhandle med bemeldte min Debitorer i Dronninglund Sogn. 

c) En Skrivelse fra Søren Langheden m. fl. af Dronninglund Sogns Beboere som kræve mig for 28 

rbd. 72 sk. som Bidrag til Betalingen for Landvæsenscommissionens Mødet den 1
st
 November og 

følgende Dage 1833. 

d) Gjenpart af mit Svar paa bemeldte Skrivelse hvoraf det behageligen vil erfares: at Søren Jensen 

Langheden Debit  til mig kan afgjøres med 2 rbd. 28 sk. naar han derhos meddeler Qvittering for de 
28 rbd. 72 sk. Sølv som han og Medreqvirenter af Landvæsenscommissionsmødet kræver mig for. 

Endnu maae jeg bemærke: at de Restancesummer som staar anført for Dronninglunds Fæstere og 

Dronninggaards Parcel af Dronninglund, tilsammen af Beløb 6 rbd. 30 ¼ sk. har jeg paa Listerne 

anført med Blyant ”Betalt B” fordi jeg har i Sinde at skive til Forvalter Silkeborg om samme og 

veed at der er intet i veien for at han jo nok vil udbetale denne Sum – Iøvrigt er Restbeløbet af mit 

Tilgodehavende, efter en flygtig Opsummering af Restancerne 253 rbd. 22 sk. – Endvidere maae 

jeg tilføie den Bemærkning: at forsaavidt som De kjender Debitorernes Stilling nøie, og veed at det 

er virkelig Tvang der afholder dem fra ar betale, da er jeg villig til at give en Deel af min Fordring  
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efter om det endog skulle være indtil Halvdelen for at faae det Øvrige naar samme da prompte 

udbetales; men hvor De er vidende om at det ikke er Mangel paa Evne men eller Mangel paa Villie 

der kan jeg ikke finde mig i at give noget efter. – Skulle den aldeles uformuende endog slet ikke 

kunne betale noget, da er det dog ikke min Agt at sagsøge en saadan naar jeg blot kunne have fuld 

Vished for at det ikke er Mangel paa Villie men kuns alene Mangel paa Evne der afholde ham fra at 

betale. – Jeg vil nu gandske overlade til Deres Velædelhed at handle for mig efter Deres eget 

godtbefindende saaledes som De efter Omstændighederne finder det mest passende og det er en 

Selvfølge at jeg velvilligen vil erstatte Dem Deres Uleilighed i enhver Henseende. 

Vadumtorp den 27
de

 Mai 1837. Med megen Agtelse  Deres forbundne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Fuldmægtig Busch. 

 

 

Nr. 751 

 

Deres Høivelbaarenhed ombedes gunstbehageligen at ville meddele mig Hartkorns Attester for 

efterskrevne Gaarde, nemlig: i Dronninglund Sogn Ørsøe Fjerding: 

a) Gaarden Gammel Dahl tilhørende Selveier Christen Madsen. 

b) Gaarden Skrydsholt tilhørende Selveier Jens Pedersen. 

c) Gaarden Tidselbak og Ørsøegaard tilhørende Selveier Anders Christensens Enke - sammenlagt 

med Kongelig Bevilling af 8
de

 August 1833 og derefter udstykket Aar 1835 (??) nemlig for den af 

Hartkornet som endnu staar samlet i Amtstuen. 

d) Gaarden Store Felden tilhørende Selveier Jens Ibsen. 

 

I Jerslev Sogn Svennum Bye, Selveier Christen Pedersens Gaard. 

Samme Sogn Steerup Bye, Selveier Peder Jensens Gaar Kræmmergaard kaldet, af forige 

Vestermellerup Gods 

Samme Sogn Klæstrup Bye, Selveier Thomas Andersens Gaard af hidtilværende Nipstrup, saafremt 

ellers denne Gaard er anført i Amtstuen som Selveiergods. 

Asdahl Sogn Søndre Skovsgaard tilhørende Selveier Søren Sørensen. 

 

samt at jeg maatte være saa frie at udbede mig disse Attester sendt hertil med Posten. 

Vadumtorp den 27
de

 Mai 1837, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin. 

 

 

Nr. 752 

 

Ifølge Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 23
de

 d. M. har jeg i en mig tilhørende Kasse hensat 

Østerbrønderslev Kort under Forsegling, saaledes at det herfra kan udleveres til enhver Tid enten 

jeg er tilstæde eller ei. – Hvad den attraaede udstykning angaar da er jeg villig til at foretage den 

denne Sommer og saasom der haves Bevilling til at drive Jorderne under Hovedgaarden kan der 

efter min Meening aldeles ikke være nogen Tvivl om at der jo kunne faaes Bevilling til at udstykke 

Gaarden uden Hovedparcel. Dersom Thomas Andersens Gaard i Klæstrup som jeg har under 

udstykning ikke endnu er anført i Amtstuen som Selveier(eien)dom da hav den Godhed snarest 

mueligt at meddele mig den Attest om dens Hartkorn efter Jordebogen. 

Vadumtorp den 29
de

 Mai 1837, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair v. Støcken. 
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Nr. 753 

 

Den bestilte Kornrensemaskine er nu færdig og kan afhentes naarsomhelst det maatte være Deres 

Velædelhed beleiligt. – Den føres bedst ved at ligge tvers over en stærk Fjellevogn hvorpaa den kan 

bindes fast med Reeb. – Det vil være en Nødvendighed at sende et Kneppe Halm med Vognen til at 

pakke Maskinen ind med for at den ikke skal gnaves ved Transporten; thi Halm haves fortiden ikke 

her paa Gaarden. 

Vadumtorp den 29
de

 Mai 1837, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Skibsted. 

 

 

Nr. 754 

 

Den saa længe vedholdende Vinter forsatte mig saaledes i mit Foraarsarbeide at det ikke blev mig 

mueligt at komme til Tranum Sogn saa tidlig som det var min Bestemmelse; og forud bestemte 

Tiendecommissionsforretninger som jeg ikke har kunnet undgaae at deltage i, har gjort mig det 

umueligt at komme i denne Maaned; men i næste Maaned skal jeg gandske bestemt komme for at 

paabegynde og fremme Udskiftningen af Tranum Sogns Klitter – Dette ønsker jeg Deres 

Velædelhed ville være af den Godhed at tilkjendegive vedkommende Beboere. 

Vadumtorp den 29
de

 Mai 1837, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Møller til Tranum Strandgaard. 

 

 

Nr. 755 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre.  

Underdanigst tillader jeg mig herved at fremsende til udbedende Høigunstigst Anbefaling 3
de

 

Udstyknings Ansøgninger med lovbefalede Bilag nemlig en fra Jens Jocumsen i Nørre Skousgaard i 

Asdahl Sogn, en fra Christen Nielsen Hovbak i Horne, og en fra Christen Lendum Thomsen i 

Horneterp, og da det formedelst Penge Omsætningen som skulle foregaa i den forestaaende Termin 

er vedkommende af største Vigtighed at faae disse udstykninger Approberet saa hastig som mueligt, 

og de uheldigviis er bleven opholdt noget hos mig formedelst min Fraværelse ved andre 

Embedsforretninger fjernt fra mi Hjem saa vover jeg endnu underdanigst at tilføie det Ønske at de, 

om mueligt maatte fortienlig komme i Betragtning til det allersnarest mueligt at vorde approberet. 

p. t. Sønder Skovsgaard i Asdahl Sogn den 7
de

 Juni 1837, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah Ridder af Dannebrog, 

 

 

Nr. 756 
 

Efter en af en Deel af Beboerne i Vadum Sogn under 27
de

 November 1828 indgaaet og af Stiftamtet 

under 1
st
 Januar 1829 approberet Foreening /: hvoraf en Gjenpart er henlagt i Stiftsamtsarchivet  

:/ betreffende Opgravning og Vedligeholdelse af en nye Hoved Vandafledningsgrøvt i Skjellet 

mellem Torpet og Vadum Byes Enge mod Sønder til Rødslett Eiendomme til en gammel Grøvt som 

derfra leder Vandet over Rødslett Eiendom mod Vester og Sydvest udi Liimfjorden, er det 

overdraget til mig at paasee at dette nye Vandløb holdes tilbørligen istand. – Ved Eftersyn har jeg 

befunden at denne Grøvt trænger til i Aar ar blive oprenset, men jeg har tillige befunden at det 



284 

 

fortiden ikke er mueligt for Vand at udføre dette Arbeide forsvarligen forinden den gamle Grøvt 

vorde oprenset over Rødslettes Hovedgaards Eiendomme fra sønder Ende af Skjellet mellem Torpet 

og Vadum Byes Enge til Liimfjorden; jeg maae derfor underdanigst udbede mig: at Stiftamtet 

høigunstigst ville paalægge Rødslettes Eier overensstemmende med Forordningen af 25
de

 Juni 1790 

§ 1 og 3 inden en vis bestemt Tid at lade bemeldte Vandløb forsvarligen oprense, fra Liimfjorden til 

Skjellet mellem Torpet og Vadum Byers Enge, for at vi derefter kan blive istand til at faae det nye 

Vandløb ligeledes tilbørligen oprenset til sin oprindelige Dybde: 2 Alen i Lodret maal under 

Grundens naturlige Overflade. 

Vadumtorp den 11
te
 Juni 1837, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Kongelige Stiftamthuus i Aalborg. 

 

 

Nr. 757 

 

Høistærede 

Paa førstkommende Torsdag den 15
de

 denne Maaned reiser jeg med Lund til Hjørring for at hæve 

Penge og venter at komme tilbage Fredagen den 16. – Efter den Tid vil altsaa Pengene til Dem ligge 

parat her hos mig, men da jeg ikke veed hvor hastig dette Brev kan komme Dem til Hænde tør jeg 

ikke bestemme Tiden til at møde i Aalborg tidligere end til den 23
de

 d. M. til hvilken Tid jeg i 

Embeds Anliggende skal møde i Aalborg. – Jeg maae saaledes overlade til Dem om De forinden vil 

gjøre mig den Fornøielse at komme til mig her eller om De vil komme til mig i Aalborg den 23
de

 

hvor jeg vil være at treffe hos Kammerraad og Branddirecteur Lund fra om Formiddagen Kl. 10 – 

Jeg havde gjerne reist til Dem efter Deres yttrede Ønske, men dette er mig ikke mueligt fortiden. 

Vadumtorp den 11
te
 Juni 1837. Med sand Agtelse. Deres forbundne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Fischer. 

 

 

Nr. 758 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah har under 11
te
 forige Maaned overdraget til mig at 

opmaale en Deel Holme i Liimfjorden udfor Aggersborg Sogns Grund og at ansætte disse til 

Hartkorn, hvorom jeg har modtaget saadan Skrivelse: 

”Det Kongelige Rentekammer har under 6
te
 denne s tilskrevet mig saaledes:” Endskjønt 

Rentekammeret etc. 

Da disse Holmes Opmaaling er et temmelig vidtløftigt Arbeide, og jeg for neppe 2 Aar siden selv 

har opmaalt og taxeret dem i Anledning af Matriculeringen, saa tillader jeg mig herved 

underdanigst at bede Det Høikongelige Rentekammer om, gunstbehageligen at meddele mig en 

Copie af Matriculerings Kortet over Aggersborg Sogn forsaavidt disse Holme angaar, med 

paategnede Matriculstaxter for ikke at paadrage den Kongelige Kasse større udgivter i den 

Anledning end høist nødvendigt; thi skjønt det aldeles ikke er berørt i ovenanførte mig tilstillede 

Skrivelse, for hvis Regning Forretningen skal udføres, maae jeg dog ansee det som en Selvfølge 

grundet paa Sagens Natur, at den skal bekostes af det Offentlige. – Grændsen af det faste Land 

ønskes udmærket paa Kortet. 

Vadumtorp den 28
de

 Juni 1834, Underdanigst B. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 
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Nr. 759 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Hoslagte Ansøgning fra Ole Nielsen Kold i Stagsted om Approbation paa hans Gaards udstykning 

tillader jeg mig underdanigst at tilstille Deres Høivelbaarenhed til udbedende høigunstigst 

Anbefaling, hvornæst den ønskes gunstbehageligen indsendt paa Hjørring Postcontor til afgang for 

min Regning. 

Vadumtorp den 8
de

 Juli 1837, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 760 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velærværdigheds ærede Skrivelse af 5
te
 d. M. meldes: at det for 

Øieblikket ikke er mig mueligt hverken at opgive hvor snart jeg kommer til Steenberggaard ei heller 

til hvilken Tid jeg kan treffes hjemme; men saasnart som jeg kan, skal jeg nærmere være saa frie at 

tilmelde Dem begge Dele. 

p.t. Bjørnsholm den 9
de

 Juli 1837, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Pastor Nielsen. 

 

 

Nr. 761 

 

I Anledning af en i disse Dage mig tilhændekommen Skrivelse fra Justitsraad og Kongelig Gods 

Inspecteur Bindesbøll tillader jeg mig herved allerærbødigst at andrage for det Kongelige Land-

huusholdnings Selskab, at saafremt det hædrede Selskab maatte attraae i dette ligesom i de næst 

foregaaende Aar, at lade Præmiepløininger foretage i de nordlige Egne af Jylland, da er jeg 

fremdeles som hidtil villig til at deltage i Bestyrelsen med Justitsraad Bindesbøll at opsøge 

passende Steder til at iværksætte Pløiningerne paa og for resten i enhver Henseende at virke til 

denne nyttige Sags Fremme saavidt som der staar i min Magt. Særdeles gavnligt tror jeg det ville 

være at iværksætte en Præmiepløining norden for Liimfjorden omtrent ved den østre Grændse af 

Thisted Amt og om det kunne udstrækkes til 2
de

 da ville det formentlig ogsaa være gavnligt at 

foretage Een sønden for Liimfjorden i Aalborg Amt. - Med Hensyn til at det medtager en Deel Tid 

forinden bekjendtgjørelsen i de offentlige Blade kan komme til Landalmuen Kundskab, tillader jeg 

mig endnu at yttre det Ønske: at saafremt de herom handlede Præmiepløininger bestemmes til 

udførelse, Efterretning derom da gunstbehageligen maatte Betingning af Justitsraad Bindesbølles 

Opholdssted formedelst hans Ansættelse ved Stutteri Commissionen i den første Tid intet steds 

bliver stadigt vorde mig directe meddelt det allersnareste mueligt for at jeg derefter jo før jo hellere 

kunne faae Bekjendtgjørelsen derom sat i Circulation. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 17
de

 Juli 1837, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Det Kongelige Landhuusholdnings Selskab. 

 

 

Nr. 762 

 

Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 15
de

 d. M. har jeg modtaget under mit Ophold paa 

Bjørnsholm og jeg har under 17
de

 d. M. tilskreven det Kongelige Landhuusholdnings Selskab 

saaledes som hoslagte Gjenpart viser. 
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Vadumtorp den 20
de

 Juni 1837, Med sand Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad  og Kongelig Godsinspecteur Bindesbølle. 

 

 

Nr. 763 

 

I Henhold til Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 18
de

 f. M. er det nu min Agt at komme til 

Willestrup i Morgen dels for at bestemme Flodmaal ved Haals Broe og dels for at fuldføre de 

underhændehavende Landmaalings Forretninger ved Buderupholm og Willestrup, og ønskes til den 

Ende at en rummelig Vogn til Befordring for mig og min Assistent maatte møde ved Vesteraae 

Færgebro i Aalborg i Morgen Eftermiddag Kl. 1. 

Vadumtorp den 27
de

 Juli 1837, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Wegener. 

 

 

Nr. 764 

 

Da jeg i disse Dage har kjøbt et Parti Muursteen af min Svigerfader Justitsraad Rasmussen har jeg 

truffen den Aftale med ham at jeg til førstkommende 11
te
 December Termin skal betale til Deres 

Velædelhed hvad han skylder Dem for bekomne Varer, hvilket jeg efter hans Forlangende herved er 

saa frie at tilmelde Dem. 

p.t. Villestrup den 29
de

 Juli 1837, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kjøbmand Waleur. 

 

 

Nr. 765 

 

Skjønt jeg ikke har den Lykke at være personlig kjendt af Deres Høivelbaarenhed, haaber jeg dog at 

De høigunstigst ville tilgive at jeg herved er saa frie allerærbødigst at uleilige Dem med et Spørgs-

maal. – Jeg har en Søn, som i sidstafvigte Juni Maaned fyldte sit 18
de

 Aar og som jeg ønsker at faae 

optaget paa den polytekniske Læreanstalt – han har en ubegrændset Lyst til Naturvidenskaberne, og 

han har, dels ved privat Underviisning og dels ved Selvstudium, erhvervet sig de Forkundskaber 

som udfordres for at kunne udholde en saadan Optagelsesexamen, som der er foreskrevet i Lærean-

staltens provisoriske Reglement af 9
de

 Juni 1829, men til hvem han skal henvende sig for at faae 

Adgang til denne Examen, og til hvilken Tid han dertil skal indfinde sig, derom er det jeg hermed 

vover at uleilige Deres Høivelbaarenhed med Spørgsmaal, hvilket jeg beder De høigunstigst ville 

tilgive, særdeles i Betragtning af, at jeg boer fjernt fra, og mangler Bekjendtskab i Hovedstaden. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 10
de

 August 1837, Allerærbødigst P.L. Birk. Landvæsenscommissair og 

Stiftslandinspecteur. 

 
Høivelbaarne Hr. Etatsraad Doctor og Proffesor Ørsted. Commandeur af Dannebrog og 

Dannebrogsmand - i Kjøbenhavn 

 

 

Nr. 766 

 

De i Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 7
de

 denne Maaned ommeldte Korter har jeg i Dag 

ladt aflevere til Hr. Kjøbmand Raffel ved Vesteraae i Aalborg, hvor de behageligen vil kunne 
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erholdes udleveret – Iøvrigt maae jeg allerærbødigst bede undskyldt at en Deel befalede Forret-

ninger – ældre end Ordren om Hoveriundersøgelsen ved Lundbæk – hvilket det Kongelige 

Rentekammer gjentagende have paamindet mig om, ufortøvet at tilendebringe, har gjort mig det 

umueligt at fuldføre Undersøgelsen for Hoveriet til Hovedgaarden Lundbæk saa tidlig som jeg hade 

ønsket, og dette er den væsentlige Aarsag hvorfor Resolutionen ikke endnu er indløben – Efter Hr. 

Baronens Begjæring skal jeg med den første herfra afgaaede Post skrive til Rentekammeret og bede 

om, at Resolutionen maatte vorde udfærdiget det allersnareste mueligt – Skulle Hr. Baronen ønske 

en afskrivt af min undersøgelses Forretning, da er en saadan paa Forlangende til (?) uden nogen 

særskilt Betaling. 

p.t. Willestrup den 10
de

 August 1837, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Baron Major v. Juel 

 

 

Nr. 767 

 

Regning 

over mit Tilgodekommende For en Undersøgelses Forretning angaaende Hoveriet til Hovedgaarden 

Lundbæk, foretaget efter det Kongelige Rentekammers Ordre af 4
de

 Februar dette Aar. 

 

For den egentlige befalede Undersøgelses Forretning - Bliver mit Tilgodekommende efter den 

sædvanlige Taxt for deslige Forretninger    50 rb. 

For den videre Undersøgelse angaaende Opdyrkning isteden for Tienderne,  

samt Ombytning af Jordstykker til at dyrkes ved Hoveriet, derunder indbefattet  

at copiere Situations Kortet over Hovedgaardens samtlige Jorder og derpaa at  

overføre Markens Inddeling efter Skous Kort      8 rb. 

For Befordring og Færgepenge til og fra Aalborg      2 rb. 

For at reparere Kortet over Bislev og Djørup Byer    10 rb. 

     Er  70 rbd. 

p.t. Villestrup den 10
de

 August 1837, P.L. Birk. 

Omstaaende Regnings Beløb ombedes behageligen udbetalt til Hr. Kjøbmand Raffel ved Vesteraae 

i Aalborg hvis Qvittering derfor validerer. 

Datum ut supra, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 768 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Hoslagte Ansøgning fra N. Mørk fra Vester Heden og L. Nielsen paa Clausholm til det Kongelige 

Rentekammer om Approbation paa Udstykningen af en dem i Interessentskab tilhørende Gaard i 

Hals, tillader jeg mig herved underdanigst at tilstille Deres Høivelbaarenhed til udbedende 

høigunstigst Anbefaling. 

Vadumtorp den 10
de

 August 1837, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Krieger. 

 

 

Nr. 769 
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I løbet af næste Maaned agtes Præmiepløiningen foretaget ved Hovedgaarden Buderupholm i 

Aalborg Amt og Aagaard i Vesterhanherred Thisted Amt hvorom nærmere bekjendtgjørelse snart 

kan ventes. 

 

 

Nr. 770 

 

Indlagte foreløbige Anmeldelse ombedes Deres Velbyrdig(hed) behageligen at ville besørge  

indrykket i den første udgaaende Aalborg Aviis. 

p.t. Willestrup den 17
de

 August 1837, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Cancelliraad Jensen 

 

 

Nr. 771 

 

Indlagte foreløbige Anmeldelse bedes behageligen indrykket i den Aviis som udgives i Thisted og 

er jeg derhos saa frie ærbødigst at udbede mig et Exemplar af det N
o
 tilstillet hvori saadan 

Indrykkelse har funden Sted. 

Vadumtorp den 17
de

 August 1837, Ærbødigst P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

Til Redacteuren af Thisted Aviis. 

 

 

Nr. 772 

 

Høistærede  

Justitsraad Bindesbøll har bragt i Forslag at foretage en Præmiepløining ved Aagaard paa endeel af 

Sønderkjer Stedernes Jord, hvorom jeg har corresponderet med det Kongelige Landhuusholdnings 

Selskab, og allerede ladet udgaae den foreløbige Bekjendtgjørelse. 

Hoslagt tillader jeg mig ærbødigst at tilstille Deres Velbaarenhed en afskrivt af en Skrivelse fra der 

Kongelige Landhuusholdnings Selskab som jeg i dette Øieblik modtog ved Expresse fra mit hjem. 

Angaaende de paatænkte Præmiepløininger i Aalborg og Thisted Amter. Deres Velbaarenhed ville 

deraf gunstbehageligen erfare at de 2
de

 forestaaende Præmiepløininger er antaget af Selskabet – 

Efter Hr. Justitsraadens Forslag har jeg valgt Aagaards Mark til den ene Præmiepløining og jeg har 

faaet Løvte om at blive anviist passende Plads for den anden paa Buderupholms Mark; for saa tidlig 

som mueligt at vække Opmærksomheden hos Vedkommende har jeg alt i Dag sendt en foreløbig 

Bekjendtgjørelse til Indrykkelse i Aalborg og Thisted Aviser. - Forvalter Wegener er villig til at 

paatage sig Medbestyrelsen ved disse 2
de

 Præmiepløininger. Angaaende Selskabets Yttring: om det 

maatte være hensigtsmæssigt at fordele Præmierne anderledes end hidtil saaledes at de 2
de

 største 

Præmiers ændringer. Den største bestaar til 25 rb. og at Tallet paa de mindre Præmie forringes; men 

som iøvrigt er overladt til Bestyrens Overveielse og Beslutning, da har jeg talt med Forvalter 

Wegener, og vi ere begge af den Mening at 25 rb. er tilstrækkeligt til at være den høieste Præmie, 
og vi tror at det ville være hensigtsmæssigt i det Sted at forøge Tallet af de mindre Præmier og at 

gjøre dem mere forskjellige af Størrelse end hidtil; thi derved kunne Præmierne mere komme til at 

staae i nøiere Forhold til det udførte Arbeide og flere end hidtil blive deelagtig i samme. – Vi tillade 

os saaledes at foreslaa: 1 Præmie pa 25 rbd. 2
de

 á 20 rbd. 2
de

 á 15 rbd. 2
de

 á 12 rbd. 2
de

 á 10 rbd. 3
de

 

a´8 rbd. og 2
de

 á 6 rbd. i alt 14 Præmier der ligesom hidtil udgjør et Beløb af 175 rbd. – Skulle Hr. 

Justitsraaden ønske Præmierne anderledes fordelte have vi aldeles intet derimod. – I Henseende til 

Bestemmelsen for Præmiepløiningen, antager jeg at det bør, ligesom i Fjor, gjøres til Betingelse, at 

forsaavidt som et mindre Antal Concurrenter maatte indfinde sig til Præmiepløiningen ville Præmi-
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ernes Antal vorde indskrænket, saaledes at kuns halv saa mange Præmier uddeles som der møder 

Pløiere – Ligesom og, at den som i de foregaaende Aar har vunden Præmier kan kuns concurere til 

en Præmie som er høiere i Nummer end den han forhen har vunden. Der kunne formentlig efter 

Omstændighederne gjerne være af lige Størrelse, da det tidligere N
o
 viser et Fremskridt. Dersom 

Deres Velbaarenhed vil være af den Godhed enten at sende mig Bekjendtgjørelsen affattet som De 

ønsker den og underskrive eller De vil opgive mig de specielle Betingelser og nærmere Bestemmel-

ser som de maatte attraae indførte i Bekjendtgjørelsen og derhos tillade enten Forvalter Wegener 

eller mig at undertegne Deres Navn paa samme, da er jeg villig til at affatte den og ufortøvet at 

besørge den indrykket i Aalborg og Thisted Aviiser. – Tiden til Præmiepløiningerne er Deres 

Velbaarenhed saa god at bestemme efter Deres Leilighed da jeg gandske og aldeles vil indrette min 

Leilighed derefter. Kunne det convenere Dem at bestemme Tiden til den 18 Sept. ved Buderupholm 

og den 21
de

 ved Aagaard da kunne der maaskee endnu være nogen Nytte ved Maaneskinnet om 

Aftenen – men i saa Fald maa der om mueligt, endnu saameget desto mere iles med 

Bekjendtgjørelsen. 

Et Par Ord til Efterretning ønsker jeg om mueligt med allerførste Post – adresseret hertil. 

p.t. Willestrup den 17
de

 August 1837, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Justitsraad og Kongelig Godsinspecteur Bindesbøll. 

 

 

Nr. 773 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Den efter det Høi Kongelige Rentekammers Ordre til mig af 4
de

 Febr. dette Aar paatagne Undersø-

gelses Forretning angaaende Hoveriet til Hovedgaarden Lundbæk, tillader jeg mig herved under-

danigst at fremsende. 

Vadumtorp den 12
de

 August 1837, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer 

 

 

Nr. 774 

 

Indlagte Bekjendtgjørelse om Præmiepløininger ombedes Deres Velbyrdighed behageligen at ville 

besørge indrykket i den første udgaaende Aalborg Aviis, ligesom jeg og derhos udbeder mig 120 

Stykker særskilte Aftryk paa simpelt Papiir, til at uddele paa Stedet til de vedkommende 

Concurrenter. 

p.t. Willestrup den 24
de

 August 1837, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Cancelliraad Jensen. 

 

 

Nr. 775 
 

Indlagte Bekjendtgjørelse om Præmiepløiningen bedes behageligen indrykket i deres Aviis, som 

udgives i Thisted og er jeg derhos saa frie ærbødigst at udbede mig et Exemplar tilstillet af det N
o
 af 

Avisen, hvori saadan Indrykkelse har funden Sted. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 24
de

 August 1837, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Hr. Redacteuren af Thisted Aviis. 

 



290 

 

 

Nr. 776 

 

For deres Høivelbaarenheds meget ærede og mig særdeles kjerkomne Skrivelse af 18
de

 denne 

Maaned tillader jeg mig herved ærbødigst at bevidne Dem min erkjendtligste Tak. Da det er mig 

særdeles meget paaliggende at min Søn kunne komme saa forberedt som mueligt til den polytech-

niske Læreanstalt, vil jeg, efter det mig gunstigst givne Vink, lade ham reise til Kjøbenhavn i de 

første Dage af næste Maaned for at han endnu, saavidt mueligt, ved privat undervisning kan 

indhente hvad han kunde have forsømt, og vover jeg da i Henhold til Deres Høivelbaarenheds 

gunstige Tilsagn at henvise ham til Dem, for at faae at vide hvorledes han i den Henseende bedst 

skal forholde sig. 

I Deres Høivelbaarenheds Bevaagenhed og anbefaler sig. Vadumtorp pr. Aalborg den (?) August 

1837, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Doctor og Professor Ørsted Commandeur af Dannebrog og 

Dannebrogsmand. 

 

 

Nr. 777 

 

Høistærede 

Da mine mange Embedsforretninger har hindret mig fra at komme til Østerhassing hidtil i denne 

Sommer og jeg holder mig overbeviist om at eftersom Deres Velædelhed er nærmeste Naboe til 

Mads Nielsens Svigersøn saa kan det ikke have undgaaet Deres Opmærksomhed om eller hvorvidt 

han er traadt i sin værdige Svigerfaders Fodspor i Henseende til at drive sin Gaard – saa er jeg 

herved saa frie at bede Dem være af den Godhed ved Overbringeren at lade mig vide om eller 

hvorvidt han har sommerstaldfodret sin Besætning; om han har fulgt den samme Plan for Sædeskif-

tet som Svigerfaderen – og udført samme med Flid og Orden og i særdeleshed om han har holdt 

sine Brakfrugter rene og i velbehandlet god Stand – jeg nærer en hemmelig Tvivl om at han virkelig 

er traadt i Mads Nielsens Fodspor – men om min Tvivl er grundet eller ei veed jeg dog egentlig ikke 

med nogen Vished - og Høsten er vel allerede skaden saavidt som, at det er forsildig for mig selv at 

erfare noget derom. Et Par Ord til Efterretning er De vel saa god at meddele mig. 

Deres med sand Agtelse hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Broersen til Høilund. 

 

 

Nr. 778 

 

Til foreløbig at aftale det Fornødne angaaende Udskiftningen af Tranum Sogns Klitter ville 

Sognefogden indvarsle samtlige Lodseiere som have Deel i bemeldte Klitter at møde i Tranum 

Strandgaard førstkommende Torsdag den 7
de

 denne Maaned om Formiddagen Kl. 9 – For at faae 

Oplysning om de Lodtagendes Hartkorn anmodes enhver Lodtagende om at medbringe sit Skjøde 

og sin Skatteqvitteringsbog. – Fremdeles ville Sognefogden tilsige en Vogn at mød her i Morgen 

ved Middagstid for at befordre mig til Tranum Strandgaard. 

Vadumtorp den 5
te
 September 1837, P.L. Birk. 

 

Til Sognefogden for Tranum Sogn. 

 

 

Nr. 779 
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Vadumtorp den 13
de

 Sept. 1837 

Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 8
de

 d. M. modtog jeg først i dette Øieblik nemlig den 13
de

 

om Aftenen, og da jeg skal til Aagaard den 19
de

 d. M. for at overvaage det fornødne til den der 

forestaaende Præmiepløining, saa er jeg nu ikke istand til i denne korte Mellemtid baade at inddele 

en Mark i Hovmaal ved Restrup og at foretage Hartkornsfordeling paa en Gaard i Nørholm – Helst 

ønskede jeg at begge Dele maatte have Henstand til jeg bliver færdig med Præmiepløiningen ved 

Buderupholm, som er berammet til den 25
de

 d. M., da jeg saa paa min Hjemtour derfra vil komme 

til Restrup den 27 eller 28
de

 i det Seeneste – Men dersom Hr. Auditeuren synes at det er forlænge at 

udsætte Hovmarkens Inddeling, da vil jeg bryde over tvers og komme strax, naar De i saa Fald ville 

behage at lade en Vogn møde ved Vesteraae Færgebro i Aalborg paa førstkommende Fredag 

Formiddag Kl. 9. 

Et Par Ord til Efterretning udbedes ved Overbringeren heraf, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Auditeur Roulund. 

 

 

Nr. 780 

 

Høivelbaarne Hr. Baron 

I anledning af Deres ærede Skrivelse til mig f 28
de

 f. M. tillader jeg mig ærbødigst at bemærke: at 

dersom jeg ikke følte mig selv haart trykket af Tiderne kunne jeg vel være villig til at indgaae paa 

Deres Forlangende om at nedsætte den første Deel af min Regning, nemlig forsaavidt den angaaer 

den egentlige befalede Undersøgelse, men jeg maa derhos tillade mig at gjøre Hr. Baronen 

opmærksom paa at det jeg har anført for den videre Undersøgelse er ei engang det halve af det som 

jeg med Billighed kunde tilkomme for den derpaa anvendte Tid, og at naar Regningens i det hele 

betragtes under Eet, kan jeg paa Ære forsikkre Dem: at jeg endnu aldrig har foretaget en Forretning 

af den Art og Omfang for en saa lav Betaling som jeg i min Regning har anført; imidlertid vil jeg 

dog paa de af Dem anførte Grunde nedsætte Beløbet fra 70 rd. til 60 rd. imod gjentagende at udbede 

mig dette Beløb udbetalt det allersnareste mueligt til Hr. Kjøbmand Raffel i Aalborg hvis Qvittering 

derfor validerer. En Forandret Regning tillader jeg mig at lade følge. 

Vadumtorp den 11
te
 October 1837, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Baron Juel. 

 

 

Nr. 781 

 

Underdanigst Pro Memoria 

At den af mig forfattede Regulerings og Repartitions Beregning over Skjørping Byes Teglgaardens 

Ager og Engs samt Skovskylds Hartkorn under Buderupholms Gods med et Tillæg affattet i under-

danig Følge det Høikongelige Rentekammers Ordre af 4
de

 Marts dette Aar, samt Korterne og øvrige 

til denne Sag henhørende Documenter, i Dag er indleveret paa Aalborg Post Contor for at afgaae 

med Pakkeposten til det høie Collegium, det tillader jeg mig herved underdanigst at indberette. 

Vadumtorp den 29
de

 October 1837, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høi Kongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 782 
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Ærbødigst Pro Memoria 

I Anledning af den mig overdragne Udskiftning af Tranum Sogns Klitter har jeg sammen kaldet 

Lodseierne til et Møde i Tranumstrandgaard førstkommende Fredag den 3
die

 November Formiddag 

Kl. 9 deels for ar underskrive den nu tilendebragte Taxationsforretning og deels for at opgive hvor 

mange Høveders Græsning enhver af dem har havt i Klitten i hvilken Anledning jeg ogsaa tillader 

mig herved ærbødigst at anmode Deres Velbyrdighed om behageligen at møde eller lade møde til 

benævnte Tid og Sted. 

p.t. Tranumstrandgaard den 1
st
 November 1837, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Krigsraad Nielsen  

 

(ligelydende til Hr. Proprietair Høyer) 

 

 

Nr. 783 

 

Regning 

over mit Tilgodekommende for nogle Landmaalingsforretninger ved Aagaards Gods udført i 

Sommeren 1836. 

 

For en undersøgelses Forretning betreffende Inddelingen af de under Aagaards Hovedgaardstaxt 

henhørende Jorder, Dateret 24
de

 August 1836 tror jeg at  

kunne tilkomme    6 rbd. 

For at udmaale Grændsen for den til Aagaards Veirmølle hen- 

lagte Jordlod, og at udmærke den paa Kortet  2 rbd. 

For tidlig i Foraaret samme Aar paa Marken efter Kortet at udvise  

Skjellet for Fæstere og en Lod i Kjettrup, og at forfatte de dertil 

hørende Copiekort    2 rbd. 

    Er 10 rbd.   

Vadumtorp den 1
st
 November 1837, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 784 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 25
de

 forige Maaned meldes: at ihvorvel  

det er haardt, efter at have fuldført et saa møisommeligt befalet Arbeide og derefter at have ventet 

forgiæves i flere Aar efter min Betaling for Arbeidet efter at min Regning er bleven bedømt af det 

Kongelige Rentekammer og funden billig endnu at maatte bortgive de 2/3 af samme for at komme i 

Besiddelse af den ene Trediedeel, saa vil jeg dog endnu, for om mueligt at faae en Ende paa denne 

forhadte Sag, nedsætte min Fordring for alle de tilbageværende Restancer med undtagelse af Søren 

Langheden, og de øvrige som i Foreening med ham have forment et Krav paa mig af 28 rb. 4 mk. 8 

sk. Efter min Contor Regning, hvoraf jeg har tilstillet Deres Velædelhed Gjenpart, har jeg et ret-

mæssigt Krav paa Søren Langheden for 31 rb. 4 ¼ sk; denne Fordring vil jeg frafalde imod Qvit-

tering for de mig affordrede 28 rb. 4 mk. 8 sk., men yderligere Nedsættelse kan jeg under ingen-

somhelst Betegnelse indgaae med Søren Langheden. – For de øvrige Restanters Vedkommende vil 

jeg derimod lade mig nøie saafremt det blot kunne bringe derhen: ar der betales saameget over den 

tilbudne Trediedeel at foruden Forligs Omkostninger Deres Velædelhed ogsaa derved kunde vorde 

fyldestgjordt for Deres Uleilighed saaledes at jeg til min Deel kunne faae det Beløb som er 

indkommen, og 1/3 af det som staar til Rest, med undtagelse af Søren Langhedes Restance der 

liqvideres med hans Krav paa mig, samt at Restbeløbet til mig kunde indløbe saa tidlig at jeg kunde 

faa Pengene til Brug i forestaaende 11
te
 December Termin d. A. Kan Forlig ikke opnaaes efter dette 

yderst billige Tilbud, da er det en Selvfølge at jeg tager mit Tilbud tilbage og forlanger den hele 



293 

 

Fordring inddreven ved Lands Lov og Ret. – Iøvrigt overlader jeg gandske til Deres Velædelhed at 

afgjøre Sagen saaledes som De efter Omstændighederne finder det passende kuns at jeg endnu en 

gang vil bede Dem ikke at indgive Forliig med Søren Langheden paa anden Maade end at hans 

Krav paa mig for 28-4-8 gandske kan vorde dækket eller ved mit Krav paa ham for 27 rbd. 61 ¼  

sk. /: efter Resten (?) og udlagte Post tage 3 rd. 39 sk. :/ for 2
de

 udstyknings Forretninger, i alt 31 rd. 

4 ¼ sk. 

Vadumtorp den 8
de

 November 1837. Med megen Agtelse Deres Velædelheds forbundne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Fuldmægtig Busch 

 

 

Nr. 785 

 

Deres Høivelbaarenheds meget ærede Skrivelse af 17
de

 f. Maaned modtog jeg et Par Dage efter at 

have paabegyndt en meget vidtløftig Taxationsforretning over et Areal af 9000 Tønder Land som 

jeg først nu er bleven færdig med for et Par Dage siden, og jeg skal, efter Det Kongelige Rente-

kammers Bestemmelse møde ved en Landvæsenscommissions Forretning paa Aagaard den 23
de

 

denne Maaned hvor jeg skal fremlægge nogle Nivellerings Korter efter hvilke der forinden skal 

udføres et ikke ubetydeligt Arbeide ved mig der vil medtage en betydelig Deel af Mellemtiden fra 

nu af indtil den 23
de

 og rimeligviis vil Mødet vare i flere Dage. Deres Høivelbaarenhed ville 

saaledes gunstbehageligen indsee at det ikke er sandsynligt at det vil kunne blive mig mueligt at faa 

Taxationerne i Rold udført paa denne Side af Vinteren, Thi efter den 26
de

 denne Maaned, som efter 

de anførte Omstændigheder er det Tidligste jeg kunne vente at være der, er det neppe rimeligt at den 

forestaaende Vinter vil tillade mig Udførelsen af en saa vidtløftig Forretning. – Hertil kommer end-

nu den Omstændighed, at forinden jeg modtog Dees Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 17
de

 f. M. 

der indeholdt den endelige Bestemmelse angaaende Forretningen i Rold, havde jeg allerede tidli-

gere modtaget det Kongelige Rentekammers Ordre om at udføre en Deel Landmaalings Forretnin-

ger ved Bjørnsholm og Aagaard, om hvilke sidste Collegiet udtrykkelig har befalet: at saafremt det 

maatte være mueligt, skal Taxationerne udføres endnu inden Vinter, og det ville vist være uforsvar-

ligt handlet af mig, om jeg viste her til Rold at taxere forinden jeg havde efterkommet den af det 

Kongelige Rentekammer mig tidligere tillagte Ordre om at taxere til Udskiftning og Omdeling paa 

Aagaards Gods, og derved rimeligviis blive ude af Stand til at opfylde Collegiets Ordre om at faae 

disse Taxationer udført inden Vinteren. 

Der er saaledes kuns liden Sandsynlighed for at det vil kunne blive mig mueligt at opfylde Deres 

Høivelbaarenheds yttrede Ønske om at faae Forretningen ved Rold fuldført inden medio Martii; 

men jeg er i al Fald villig til at tage fat paa den saa tidlig i Foraaret som Omstændighederne kan 

tillade det og derpaa at fuldføre den det allersnareste mueligt efter den mig tilstillede Plan. – I 

Henseende til Forretningens Omfang da kan jeg aldeles ikke tiltræde den af Deres Høivelbaarenhed 

yttrede Mening om, at det skule være ufornødent at taxere Græsningen paa Skovgrunden, naar jeg 

seer hen til den ved Rentekammer Circulaire af 14
de

 September 1779 kundgjorte Kongelige 

Resolution af 9
de

 August samme Aar. – hvilken ikke saavidt mig bekjendt ved nogen som helst 

senere udkommen Lovbud er bleven ophævet. 

Vadumtorp den 10
de

 November 1837, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Mylius - (Store Kongensgade N
o
 234 i Kjøbenhavn) 

 

 

Nr. 786 

 

Efter Begæring af Selveier Gaardmand Svend Christensen i Østenkjær under Hollensted Bye i 

Hallund Sogn, har jeg efterseet udskiftningskortet over Hallund Byes Jorder i Henseende til 

Grændseskjellet for vestre Side af bemeldte Gaards Jorder, og befunden: at bemeldte Svend 
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Christensens Gaards Jorder efter Kortet strække sig omtrent 600 Alen mod Vester fra Gaarden, hvor 

de grændser sammen med Jens Bertelsens Lod, Sanden kaldet, i en Strækning mod Sønder og Nord 

omtrent 360 alen, hvor der paa Grunden selv forefandtes en for ikke længe siden opkastet eller 

oprenset Skjelgrøvt. – Fra det nordøstlige Hjørne af Jens Bertelsen Sandens Lod findes en gammel 

Grøvt omtrent i Retning mod Nordøst; hvilken Grøvt efter Kortets udvisende, skal gjøre Skjel 

imellem Svend Christensens Lod No 6 og Bertel Madsens Lod N
o
 46, i en Stækning af omtrent 220 

alen, fra Sandens Lod mod Nordøst, hvornæst Skjelgrøvten tager en nordlig eller nordvestlig 

Retning hen forbi østre Ende af Huusmændenes Kjærlodder. Foranførte undersøgelse og 

Skjeldudviisning foretaget i overværelse af Sognefoged Jens Rasmussen og Gaardmand Jens 

Christian Christensen begge af Hollensted Bye. At dette Skjæl er befunden saaledes som foranført 

efter det i Lodseiernes Værge værende Kort over Hollensted Byes Jorder bevidnes. 

p.t. Hollensted den 15
de

 November 1837, P.L. Birk Stiftslandinspcteur. 

 

 

Nr. 787 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Den i Piilgaards Mølle i Hellum Sogn igaar afholdte Landvæsenscommissionsforretning tillader jeg 

mig herved underdanigst at fremsende. 

p.t. Børglumcloster den 13
de

 December1837, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 788 

 

Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 1
st
 d. M. saavelsom den mig tillagte Ordre om at 

foretage Overtaxation over nogle af de Grundstykker som er afgiven til den nye Landevei mellem 

Aalborg og Hjørring m.v., saavelsom Rettens udmeldelse til Overtaxationsmændene, modtog jeg 

først for et Par dage siden hertil ved Expresse, efter at have været borte fra mit Hjem i omtrent 3 

Uger ved Forretninger i den nordlige Deel af Hjørring Amt, hvilket er Aarsagen hvorfor jeg ikke 

har været istand til tidligere at tilskrive Hr. Majoren i den Anledning. – Skjønt jeg endnu ikke er 

færdig med mine Forretninger her paa Egnen, saa har jeg dog nu bestemt mig til at reise hjem i 

Morgen for at foretage den forlangte Overtaxation paa førstkommende Mandag. Jeg har en befalet 

Hoveriundersøgelsesforretningen her ved Børglumcloster som jeg af flere Aarsager nødvendig skal 

have færdig forinden Proprietair Rottbøll tiltræder en forestaaende Reise til Kjøbenhavn og af den 

Aarsag er det nødvendig for mig at komme hertil igjen paa førstkommende Tirsdag. Jeg har derfor, 

som meldt bestemt mig til at foretage Overtaxation paa førstkommende Mandag Formiddag Kl. 10 

og til den Ende at give Møde i Sulsted Bye paa det Sted hvor Normaljorden er forefunden og jeg 

beder mig paa de anførte Grunde undskyldt at jeg ikke har været istand til at give tidligere Varsel, 

Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Major v. Hegermann. 

 

 

Nr. 789 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 12
te
 d. M. meldes at Lund blev først 

givt i August 1836 og jeg ved derfor med Vished, at han ikke kan have hævet Renter til sig selv i 

Juni Termin 1836; men om han mueligen kan have havt i Commission at hæve dem for din 

Svigermoder, er jeg for Øieblikket istand til at besvare, ligesaa lidet som af hvem han isaa Tilfælde 
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har modtaget dem. – Jeg er imidlertid villig til paa Deres Velbaarenheds nærmere Forlang at skaffe  

Oplysning herom ved at skrive til Lund eller at tale med ham om det kan beroe til jeg kommer hjem 

som jeg omtrent efter (??) og om en 14 Dages Tid. 

p.t. Børglumcloster den 20
de

 Dec. 1837, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og Velbaarne Hr. Justitsraad Bye og Herredsfoged Koefoed. 

 

 

Nr. 790 

 

Underdnigst Pro Memoria 

At de af mig i underdanig Følge det Høikongelige Rentekammers Ordre af 7
de

 November 1835 

forfattede Repartitionsberegninger over Villerup Hovedgaards Taxt med videre, tilligemed samtlige 

til denne Sag henhørende Korter og øvrige Documenter, i alt 32 Stykker, i dag er indlevere paa 

Aalborg Postcontor for at afgaae med Pakkeposten til det høie Collegium, det tillader jeg mig 

herved underdanigst at indberette. 

Vadumtorp den 8
de

 Januar 1838, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det høi Kongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 791 

 

Regning 

Over mit Tilgodekommende paa et møde som Landvæsenscommissair i Pilgaards Mølle i Hellum 

Sogn den 12
te
 December 1837 i anledning af udskiftningen af Hellum Sogns fælleds Hede. 

For 1 Forretningsdag og 2 Reisedage á 3 rbd.  9 rbd. Sølv 

For Befordring fra Vadumtorp til Piilgaards Mølle og tilbage 

igien 9 Mil á 4 mk. pr Miil, er   6 rbd. 

    Tilsammen  15 rbd. Sølv. 

Vadumtorp den 12
te
 Januar 1838, P.L. Birk.  

 

 

Nr. 792 

 

Da jeg formoder at Deres Velbaarenhed vel er saa god at indkassere Beløbet af indlagte Regning 

saavelsom af den forige, saa er det i Tillid dertil at jeg herved er saa frie at fremsende den. 

Held og Hilsen i det nyelig begyndte nye Aar ønskes Dem og ærede Familie af. 

p.t. Børglumcloster den 12
te
 Januar 1838, Deres med Høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Juel. 

 

 

Nr. 793 

 

Gode Hr. Overkrigscommissair 

Da jeg fortiden er temmelig haardt i Betryg for Penge beder jeg at Deres Velbyrdighed ville vise 

mig den Tjeneste at udbetale mig hoslagte Regning for Hr. Qvistgaard i Lunde, til min Søn som 

overbringer dette og som paa mine Vegne qvitterer for samme. 

Jeg har nu atter indsendt Documenterne til Approbation og tillader mig herved at sende Bevillingen 

og Approbationen, paa den første Udstykning, efter hvilken der efter behag strax kan udstædes 
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Skjøde paa den til Christen Christensen solgte Parcel N
o
 3 af Hartkorn 2 Fk. 2 ¾ alb., da det i ingen 

Henseende er fornødent dermed at oppebie Approbation paa den sidste Udstykning, eftersom denne 

Parcels afhændelse eengang er approberet. 

p.t. Børglumcloster den 19
de

 Januar 1838. Med Høiagtelse og Hengivenhed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overkrigscommissair Qvist. 

 

 

Nr. 794 

 

Hoslagte Ansøgning fra Gaardeier Qvistgaard i Lunde hvortil henhører de i medfølgende Kasse 

værende Udstykningsdocumenter, udbedes høigunstigst anbefalet til det Kongelige Rentekammer, 

samt at den derefter gunstbehagelig vorde indleveret paa Hjørring Postcontor, til Indsendelse for 

min Regning. 

p.t. Børglumcloster den 19
de

 Januar 1838, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Det Kongelige Amthuus i Hjørring. 

 

 

Nr. 795 

 

Vadumtorp den 20
de

 Januar 1838 

S:T: Hr. Kjøbmand Valeur 

Der er destoværre tilstødt mig det Uheld at en Deel Penge som jeg havde gjort mig grundet Haab 

om at faaet ind i afvigte December Termin er aldeles udebleven, hvis aarsag jeg er bleven ude af 

Stand til for Øieblikket at betale Deres Velædelheds mig tilstillede Regning, og beder jeg Dem 

derfor indstændig om at have Taalmodighed med mig en kort Tid, indtil jeg paa en eller anden 

Maade kan blive istand til at bringe Penge tilveie i de udeblevnes Sted, og De kan da være forvisset 

om at jeg ufortøvet skal indfinde mig for at betale den mig tilsendte Regning, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 796 

 

Den i Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 6
te
 denne Maaned ommeldte Fortegnelse over de 

Forhold, hvori Selveieren paa den ene Side og Aagaards Gods paa den anden Side som til de ved 

Forretningen paa Aagaard den 23
de

 November forige Aar omhandlede gamle og nye Vandløb, er 

ikke kommen mig tilhænde, men maae formodentlig beroe hos Forvalter Simonsen paa Aagaard, 

jeg har derfor i Dag skreven ham til om, ufortøvet at sende den til Deres Høivelbaarenhed. 

p.t. Børglumcloster den 22
de

 Januar 1838, Ærbødigst (underskrift mangler) 

 

Høivelbaarne  Hr. Conferentsraad Amtmand Faye. 

 

 

Nr. 797 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Hoslagte Ansøgning fra Hans Sørensen i Vesterhassing med tilhørende medfølgende 

Udstykningsdocumenter over hans Gaards Jord tillader jeg mig herved underdanigst at tilstille 

Deres Høivelbaarenhed udbedende samme høigunstigst anbefalet til det Kongelige Rentekammers 

approbation. 

Vadumtorp den 22
de

 Januar 1838, underdanigst P.L. Birk. 
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Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Kriiger 

 

 

Nr. 798 

 

Hr. Overkrigscommissair 

Ved at remittere hosfølgende Documenter tillader jeg mig ærbødigst at bemærke: at Erklæringen, 

som jeg finder aldeles overensstemmig med min anskuelse af Sagen, har jeg underskreven. 

Hvad derimod nye Forretninger angaar, da seer jeg ikke at det kan blive mig muelig i dette Foraar at 

deeltage i saadanne; thi efter Høyers bestemte Udsagn til mig vil eller kan han for sit Helbreds 

Skyld, ikke oftere møde ved Stænderforsamlingen i Viborg, og bliver han dette forsætted, da maae 

jeg som Suppleant, være belavet pa at kunne møde der, til den 21
de

 Mai, oh da jeg har en saa støre 

Mængde haster de Landmaalingsforretninger under Arbeide, at det er langtfra at jeg kan faae dem 

alle udført til den Tid, maae jeg nødvendigviis bede mig forskaanet for Deltagelse i 

Tiendecommissionsforsamlinger i dette Foraar. 

p.t. Børglumcloster den 23
de

 Januar 1838, Med Høiagtelse og hengivenhed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overkrigscommissair Qvist. .  

 

 

Nr. 799 

 

Saa inderlig gjerne jeg end ville besvare de i Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse fremsatte 

Spørgsmaal om Brovst Sogns Kjærjorder; saa seer jeg mig, destoværre dog ikke istand til for 

Øieblikket gjøre dette paa en endog blot nogenlunde fyldestgjørende Maade; men dersom det kunne 

have Henstand til hen paa Foraaret, da venter jeg at komme paa den Egn, og det skulle da være mig 

en sand Fornøielse at indhente og meddele de attraaede Oplysninger. Der findes betydelige 

Kjærstrækninger i Broust Sogn som er særdeles vel skikkede til Opdyrkning. Steen findes ikke 

saavidt jeg kan erindre, i nogen synderlig Mængde. Den eeneste væsentlige Hindring for Opdyrk-

ning er skadeligt Vand, hvilket dog, for størstedelen kan, ved tilstrækkelig udgrøvtning,  tilbørlig 

afledes, da saavidt jeg erindrer ikkun en liden Deel overskylles af Fjordens Høivande; men 

Beboerne have hidtil kun viist saare liden Virksomhed i den Henseende. Jeg har for faa Aar siden 

kommen over Sønderøxe Byes Mark og seet Vandet staar til midt op paa Siden af Ageren, paa 

Siden hvor det kunne have været afledt bl. ved een enkelt Mands Arbeide i mindre end en Dag. - 

Jeg har fortiden aldeles intet begreb om Størrelsen af Broust Sogn Kjærjord, og jeg har intet Kort 

ved Haanden hvoraf jeg kunne finde Oplysning; Men saa snart jeg kommer paa den Egn skal jeg 

erkyndge mig derom, og da være saa frie nærmere at meddele de attraaede Oplysninger. 

Tør jeg bede Hr. Etatsraaden være af den Godhed at meddele mig en Attest om Hartkornet for Niels 

Nielsens Huus eller Sted i Tierup i Hune Sogn saavidt jeg mindes skal det være 5 Skp. 1 Fr. 

p.t. Børglumcloster den 1
st
 Februar 1838, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin 

 

 

Nr. 800 

 

Forinden jeg seer mig istand til at kunne meddele noget af det Kongelige Rentekammer forlangte 

Oplysninger angaaende den i Aaret 1808 passeret Udskiftning af Hals Nørskov, særdeles med 

Hensyn til hvad der paa den Tid er bleven vedtaget og bestemt angaaende Skoven paa de 

Græsningslodder der er beliggende sønden for Fredskoven, er det aldeles nødvendigt for mig at faae 
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udlaant Skovudskiftnings Kortet over bemeldte Hals Nørskov. Jeg maae derfor herved, paa Embeds 

Vegne, anmode S:T: Hr. Proprietair Thygesen eller hvem anden der paa hans Vegne maatte være i 

Besiddelse at bemeldte Kort, at udlaane mig samme medens jeg deraf indhenter fornødne 

Oplysninger. – Det Kongelige Rentekammer har tillige forlangt Kortet indsendt; men skulle Eieren 

imidlertid ikke ville tillade mig at indsende det, da udbeder jeg mig saadant ved laanet 

tilkjendegivet og jeg skal i saa Fald sørge for at det strax skal blive tilbageleveret saa hastig som jeg 

af samme har erholdt de forlangte Oplysninger. 

Vadumtorp den 18
de

 Februar 1838, P.L. Birk. Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 801 

 

Ved sidste ærede Samtale yttrede Deres Velædelhed at de ikke troede at Deres Helbred ville tillade 

Dem at møde efter Stænderforsamlingen, da jeg imidlertid seer af de offentlige Blade at anden 

Suppleants hvis Dipotend have Forfald allene er indkaldte og jeg ikke endnu ikke har modtaget 

nogen saadan Ordre, saa nærer jeg det Haab at den Omstændighed at Mødet denne Gang er bestemt 

til en blidere Aarstid, dog endnu maatte gjøre Dem det mueligt selv at give Møde; men skulle jeg 

heri tage Feil, da ønsker jeg De ville være af den Godhed, derom at underrette mig med allerførste 

Post. 

Vadumtorp den 20
de

 Februar 1838, med sand Agtelse og Hengivenhed ærbødigst (underskrift 

mangler) 

 

S:T: Hr. Proprietair Høyer til Jægerum. 

 

 

Nr. 802 

 

Underdanigst P. M. 

DA jeg ikke veed om den af Landvæsenscommissionen under 12
te
 December forige Aar i 

Pilegaards Mølle i Hellum Sogn afsagte Kjendelse i Sagen angaaende Udskiftningen af Hellum 

Sogns fælleds Hede, er indanket eller ei, og jeg ikke fortiden har Forretninger paa den Egn, saa 

tillader jeg mig underdanigst at tilstille Deres Høivelbaarenhed min Regning for Mødt i bemeldte 

Commission ledsaget med det Ønske at dens Beløb høigunstigst maatte beordres indcasseret 

gjennem vedkommende Underøvrighed. I Betragtning af de Omstændigheder som foranledigede 

Mødet finder jeg det ikke sandsynligt at jeg kan gjøre mig Haab om at faa mit Tilgodehavende 

indcasseret paa anden Maade end ved Øvrighedens Bistand, og haaber derfor at min Dristighed 

høigunstigst ville undskyldes. Jeg sendte min Regning for længere Tid siden til Justitsraad Jull i 

Frederikshavn med anmodning om at han, som Reqvirent af Mødet, ville besørge den undersøgelse 

med de øvrige udskiftnings Omkostninger; men han sendte mig dem tilbage igjen med den 

Bemærkning at det var det samme som at hente Vand over Aaen. Han opgav mig imidlertid det 

Hartkorn, hvorefter Skøtt paa Hellumlund og Tielemann paa Kjølskegaard, ved den afvigte 

Kiendelse er tilpligtede at udrede Omkostningerne paa Mødet, efter hvilket Hartkorn jeg har affattet 

dem hoslagte Repartitions beregning. 

Vadumtorp den 20
de

 Februar 1838, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah 

  

 

Nr. 803 

 

Repartitions Beregning 
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over den mig tilkommende Betaling for Møde i Landvæsenscommissionen i Piilgaards Mølle i 

Hellum Sogn den 12
te
 December 1837. 

Af min hosfølgende Regnings Beløb 15 rb. som efter den afsagte Kjendelse skal udredes af de 

Herrer Proprietair Skiøtt til Hellumlund og Tielemann til Kjølskegaard, i Forhold til det Hartkorn 

hvorefter de ere Lodtagende i Hellum Sogns Fælleds Hede, og som af Udskifteren Justitsraad 

Landinspecteur Juel er angivet at være for Hellumlund 8 Td. 1 Skp. 1 Fr. 1 alb. og for 

Kjølskegaards Huse 1 Td. 1 Skp. tilkommer enhver af dem at betale saaledes: 

Proprietair Schjøtt paa Hellumlund for Hartkorn 8 Td. 1 Skp.  

1 Fr. 1 alb , tilkommer at betale:   13 rd.  18 sk. 

Proprietair Tielemann paa Kjølskegaard for Hartkorn 1 Td. 

1 Skp. tilkommer at betale       1 rd.  78 sk. 

Vadumtorp den 20
de 

Februar 1838, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 804 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Hoslagte 2
de

 Ansøgninger fra Selveier Gaardmand Peder Jensen i Sterup i Jerslev Sogn og Selveier 

Huusmand Niels Nielsen i Pirup i Hune Sogn, begge om approbation paa deres Ejendommes 

udstykning, tillader jeg mig underdanigst høigunstigst Anbefaling, hvornæst de ønskes 

gunstbehagligen indsendt paa Hjørring Postcontor til Afgang for min Regning. 

p.t. Børglumcloster den 25
de

 Februar 1838, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 805 

 

For den mig tilkommende Betaling for Opmaaling, Taxation og Hartkornsberegning over de af 

Skovgrund opdyrkede Steders Jorder i Dronninglund Sogn som ifølge det Kongelige Rentekammers 

Resolution af 13
de

 Februar 1836, skulle udredes af Lodseierne efter behørig Repartition, har S:T: 

Hr. Fuldmægtig Birch fyldestgjort mig for efterskrevne Lodseieres Vedkommende, nemlig: 

Tyvelund Peder Pedersens Enke, Torsvadshede Thomas Christensen, etc. etc. (saa mange som 

Barchs Navn staar ved paa Listen ) og erklærer jeg herved ikke at have videre Fordring paa nogen 

som helst af fornævnte Lodseiere for Deeltagelse i Omkostninger for eller i Anledning af den 

passerede Skovudskiftning og Skovskyldsfordeling i Dronninglund Sogn. 

Vadumtorp den 25
de

 Februar 1838, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 806 

 

For den Uleilighed Deres Velædelhed har havt for mig med at indcassere mit Tilgodekommende for 

Skovudskiftningen og Hartkornsfordeling i Dronninglund Sogn er jeg Dem særdeles meget 
forbunden. Hoslagt følger en General Qvittering for alle de Beboeres Vedkommende som have 

betalt til Dem efter afskrivning paa Listen. – For de faae Lodseieres Vedkommende som ikke endnu 

have betalt, følger en særskilt General Qvittering; hvornæst jeg beder Dem ikke at forsmaa det lidet 

den endnu kan indkomme fra disse, da jeg finder Deres Uleilighed med Sagen at have været større 

end hvad der efter min Mening passende kan være betalt med de anførte 20 rd. Jeg er særdeles vel 

tilfreds ed at have faaet en Ende paa Sagen, og gjentager endnu engang min skyldigste Tak for at 

De har bragt det dertil. – At jeg ikke har faaet Sagen afgjort med Søren Langheden tænker jeg vel 

kan være temmelig ligegyldigt. Jeg agter ikke at søge ham for de mig tilgodekommende 2 rd. 28 sk. 
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og skulle han ville Sagsøge mig, da kan jeg neppe tvivle om, at eftersom vores gjensidige 

Fordringer angaar en og samme Forretning, saa maae disse jo vel altid kunne gaae op imod 

hinanden 

p.t. Børglumcloster den 27
de

 Februar 1838. Med sand Agtelse forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Fuldmægtig Busch. 

 

 

Nr. 807 

 

Den i underdanig Følge det Høikongelige Rentekammers Ordre af 7
de

 October forige Aar af mig 

foretagne Undersøgelsesforretning angaaende en Forandring af Hoveriet til Hovedgaarden 

Børglumcloster, som Eieren Proprietair Rottbøll, agter at indføre, har jeg i Dag indleveret paa 

Aalborg Postcontor til Indsendelse med første Pakkepost. 

Vadumtorp den 17
de

 Marts 1838, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 808 

 

 Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 20
de

 d. M. modtog jeg i dette Øieblik med Express 

fra mit hjem. Jeg er fortiden meget ivrig beskjæftiget med Inddelinger af Lundgaards Mark og 

undersøgelsen angaaende Hoveriet for om mueligt at bringe disse Dele til et Resultat forinden 

Auctionen – Jeg har saaledes givet mig det Haab at have den Ære at træffe sammen med Deres 

Velbaarenhed her; men skulle det des uagtet være nødvendigt at jeg kommer til Kokkedahl eller 

Aagaard, da skal jeg komme saa hastig som jeg kan medtage Deres Velbaarenheds nærmere 

Bestem-melse derom ved nærværende Bud, dog da jeg ikke veed om Sundet er sikkert at kjøre over 

i Morgen Eftermiddag eller i overmorgen saa tillader jeg mig ærbødigst at anmode om at der ifald 

jeg skal komme maatte foranstaltes en Vogn til at møde ved Aggersund til den Tid som jeg efter 

Budets Tilbagekomst hertil, kan være der, da jeg skal holde mig parat til at komme ufortøvet. 

Bjørnsholm den 22
de

 Marts 1838. Deres Velbaarenheds ærbødigste, P.L. Birk. 

 

Høiædle og Velbaarne Hr. Justitsraad, Kongelig Godsinspecteur Bindesbøll 

 

 

Nr. 809 

 

 I underdanigst Følge Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 29
de

 forige Maaned indberettes 

herved, at det formedelst andre, for størstedelen af det Kongelige Rentekammer befalede Forret-

ninger, ikke endnu har været mig mueligt at paabegynde udskiftningen af Hou og Meelholt Skove. 

– Det er min Agt at paabegynde Forretningen snarest mueligt eller i Løbet af forestaaende Sommer; 

men hvor hastig jeg kan faa den fuldført derom kan jeg endnu ikke gjøre mig nogen rimelig 
Forestilling, da jeg ikke endnu ret kjender de Vanskeligheder der mueligen kan møde. p.t. 

Bjørnsholm den 1
st
 April 1838, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Kriiger. 

 

 

Nr. 810 
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Da jeg muelig kommer i Besiddelse af en Fordring hvoraf jeg herved tillader mig at fremsende en 

gjenpart, saa beder jeg Deres Velædelhed ville vise mig den Tjeneste ved et Par Ord med Overbrin-

geren heraf at meddele mig deres Mening om Pantets Beskaffenhed, samt om eller hvorvidt de 

antager at Capitalen uden Vanskelighed vil kunne komme ind efter lovlig Opsigelse og om jeg i 

fornødent Fald maae udbede mig Deres assistance. 

p.t. Bjørnsholm den 7
de

 April 1838. Med megen Agtelse forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Fuldmægtig Busch 

 

 

Nr. 811 

 

I anledning af Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 21 Februar dette Aar, som først i disse Dage 

er kommen mig tilhænde meldes at Kortet over Hollensted bye er for mere end en Maaned siden 

tilbageleveret til Jens Christian Christensen Klemgaard i Hollensted af hvem jeg havde modtaget 

det. – Udskiftningsberegningen for Hollensted Bye har jeg ingen sinde seet. – Den Kjærlod som 

Bertel Madsen har anmodet Dem om at undersøge, er formodentlig den samme som jeg i afvigte 

Efteraar den 15
de

 November har undersøgt og meddelt Attest for at den efter Kortets Udvisende 

henhører til Svend Christensens Gaard i Øster kjær. 

p.t. Bjørnsholm den 11
te
 April 1838. Deres med Høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Juel. 

 

 

Nr. 812 

 

At jeg nu endelig har seet mig istand til at overvinde de hindringer som den vedholdende Vinter har 

lagt i veien for Fuldførelsen af de ved det Høikongelige Rentekammers Skrivelse af 23
de

 September 

forige Aar mig overdragne undersøgelsesforretning angaaende Hoveriet til Hovedgaarden Lund-

gaard, samt Markens Inddeling i Hovmaal, tillader jeg mig herved underdanigst at indberette, med 

Tilføiende: at samtlige denne Forretning vedkommende Documenter i Dag eller i morgen bliver 

afleveret til Forvalter Wulff til Indsendelse med første Post, igiennem Godsinspecteuren. 

p.t. Bjørnsholm de 25
de

 April 1838, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 813 

 

p.t. Børglumcloster den 29
de

 April 1838 

Deres meget ærede Skrivelse af 15
de

 d. M. modtog jeg for nogle Dage siden under mit Ophold paa 

Bjørnsholm. 

Det skulle være mig særdeles Kjert om jeg paa nogen Maade kunde være Dem til Tjeneste, for dog i 
Gjerningen at vise min Erkjendtlighed for al den Godhed og Velvillig(hed) De har viist imod min 

Søn. – Der er vist nok flere Eiendomme her i Vensyssel for Øieblikket, men den som jeg især troer 

først at burde tilskynde Dem at henlede Møllerens Opmærksomhed paa er en liden Herregaard 

Bannerslund beliggende omtrent ¾ Miil mod Nordvest fra Frederikshavn. Denne Gaard har en 

fortrinlig beliggenhed i Henseende til Producternes Afsætning, saasom Frederikshavn er i betydelig 

Opkomst og er et Sted som man sædvanlig faar enhver Landmands Varer høiere betalt end paa de 

fleste andre Handelspladser i Landet. Af egen Erfaring kjender jeg ikke denne Eiendom men jeg 

veed den har et betydeligt Areal af raa Jorder skikket til Opdyrkning, og at den hidtil skal have 
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været holdt et (?) paa 60 Kjør og derover. – Selv kan jeg ikke tilbyde mig at reise med Mølleren 

omkring for at udsee ham en af de forskjellige Eiendomme som fortiden findes tilkjøbs her i Ven-

syssel, saasom jeg om 3 Uger fra Dato skal som Suppleant møde til Stænderforsamling i Viborg; 

men min Svigerfader Justitsraad Rasmussen /: som i sin Tid har kjøbt mangfoldige Eiendomme og 

som forstaaer den Ting lang bedre end jeg :/ er villig til at følge Mølleren omkring til de forskjellige 

Eiendomme for at udsøge en der maatte staae ham an. – De ville saaledes behage at give Mølleren 

Anviisning paa Vestergaard i Biersted Sogn hvor min Svigerfader bor, eller mit Hjem Vadumtorp 

hvorfra der ufortøvet skal blive gjort den fornødne Anstalt til at min Svigerfader følger med ham – 

Min Svigerfader har udtrykkelig bedt mig at sige Dem: at han for Deres imod min Søn udviiste 

Godhed er beredvillig til at gjøre for Dem hvad han kan; De ville derhos behage at tilkjendegive og 

forsikkre Mølleren at han trygt kan henvende sig til min Svigerfader og være forvisset om at han 

ærlig vil gaae ham tilhaande ved den attraaede Handel, uden dermed i navnlig Maade at tragte efter 

egen Fordeel. 

Med sand Agtelse. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Candidat Rasmussen paa Frisendahl pr. Aarhuus. 

 

 

Nr. 814  

 

Det er formodentlig Deres Velædelhed bekjendt at jeg er indkaldt til Stænderforsamling i Viborg og 

er af den Aarsag ikke bliver istand til at komme til Dem efter vor sidste Aftale; men jeg har gjort 

min Assistent Lund bekjendt med min Plan angaaende Parcellernes Inddeling og Forretningens 

videre udførelse, og han har lovet mig at reise hen til Dem saasnart som han faaer sin Bygsæd i 

Jorden, for at afsætte Parcellerne og at fuldføre Forretningen, og jeg skal drage Omsorg for at der 

kommer Bud til Dem saasnart som han kan bestemme Dagen. De kan hente ham ved hans Bopæl i 

Biersted. 

Vadumtorp den 18
de

 Mai 1838, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Cissiorius i Linderup 
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Nr. 815 

 

For den Opmærksomhed Deres Høivelbaarenhed har viist mig ved at føie Anstalt for at det bestilte 

Græsfrøe kom mig tidligere tilhænde end om det havde bleven sendt over Bjørnsholm, haaber jeg 

herved pligtskyldigt min forbindtligste Tak – jeg blev derved sat istand til at faa dets Udsaaning 

arrangeret forinden min Afreise hertil, hvilket neppe ville have bleven mueligt om det var bleven 

sendt over Bjørnsholm – Da Deres Høivelbaarenhed ikke har de bedste Tanker om Lærkefrøet er 

jeg særdeles vel tilfreds med ikke at have faaet noget deraf. 

Viborg den 23
de

 Mai 1838. Med sand Høiagtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Herr. Kammerjunker Overførster Jessen 

 

 

Nr. 816 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 5
te
 denne Maaned meldes, at forme-

delst andre mig tidligere overdragne befalede Forretninger af betydeligt Omfang, som jeg i afvigte 

Efteraar og dette Foraar har fuldført i Særdeleshed ved Villestrup, Buderupholm og Lundgaard samt 

en vidtløftig Hoveriundersøgelse ved Hovedgaarden Børglumcloster, er det ikke bleven mig mue-

ligt, forinden min Afreise hertil til Stænderforsamlingen, at faa nogen af de mig overdragne Land-

maalingsforretninger ved Aagaards Gods fuldførte, særdeles ogsaa fordi jeg ansaae det for en 

paatrængende Nødvendighed forinden min Afreise hertil /: hvortil Indkaldelsen først kom til mig i 

de første Dage af denne Maaned :/ at foranstalte et Landvæsenscommissionsmøde i Tranum Sogn 

hvor den Kongelige Kasse er største Lodseier for Aagaards Gods, deels for at faae en Maalestok 

bestemt for Eiendomsretten i de fælleds Klitter som det er overdraget til mig at udskifte, deels og 

fornemmelig for at faae Lodseierne til at indgaae en mindelig Overenskomst om den midlertidige 

Afbenyttelse af Klitten i Henseende til Gravning af Overtørv, medens Klitten er under udskiftning 

for at forebygge at ikke enkelt Dele af Eiendommen skulle blive ødelagte ved Fladtørvgravning, 

hvilket i dette Tilfælde var saameget desto vigtigere som det hele Fælledsfang af circa 9000 Tønder 

Land allerede er med samtlige Lodseieres Samtykke bleven taxeret i sidstafvigte Efteraar; men for 
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at ikke nogen Deel af de øvrige paatænkte Forbedringer ved Aagaard Gods skulle lide Standsning 

har jeg bestræbt mig for at gjøre Forvalter Bagger nøie bekjendt med Planen i dens hele Omfang; og 

da der vigtigst af de paatænkte Grundforbedringer – det skadelige Vands tilbørlige Afledning – 

aldeles ikke forsaavidt Hovedvandløbene angaar i nogen Henseende er afhængig af de paatænkte 

udskiftninger eller Magelæg, saa kan dette Arbeide uden videre strax fremmes i sit hele Omfang, og 

da mindre Vandafledninger som de paatænkte udskiftninger og Magelæg kunne foranledige vel 

første med Fordeel kunne anlægges efter at Hovedvandløbene er udgravede og oprensede – Heller 

ikke kan der være noget til Hinder for strax  at opføre de Bygninger som ere bestemte til at opføres 

eller flyttes eftersom Planen er saa nøie bestemt at man ikke kan være i Tvivl om hvor man skal 

vælge Byggeplads. – Hvad endelig Opdyrkning af de raae Jorder angaar, da er der mere af det Slags 

at lægge Haand paa end der kan ventes overkommet i det første Aar, uden at de standsede 

Udskiftninger og Magelæg deri kan volde nogen Forsinkelse. – Saa hastig som jeg kommer tilbage 

herfra, nemlig efter Forløbet af omtrent 4 Maaneder, skal jeg uden Henstand med mueligste Iver og 

Kraft fremme og fuldføre de mig overdragne Forretninger. 

p.t. Wiborg den 24
de

 Mai 1838, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Her. Justitsraad Kongelig Godsinspecteur Bindesbøll. 

 

 

Nr. 817 

 

Deres Velædelhed bedes gunstigst at undskylde at jeg formedelst min Ophold her som Stænder-

deputeret ikke vil see mig istand til at betale min Regnings Gjeld til Dem førend jeg kommer tilbage 

herfra, men jeg er villig til om forlanget at betale Renter af Beløbet for den Tid det saaledes maatte 

henstaae længere end De sædvanlig pleier at give Credit. 

p.t. Wiborg den 18
de

 Juni 1838, ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kjøbmand Gjødevad og S:T: Hr. Kjøbmand Schjørring 

 

 

Nr. 818 

 

Fuldmagt 

Da Eieren af Fladebirk i Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Jens Severin Petersen 

ikke har opfyldt de Forpligtelser som han har indgaaet i en Gjeldsforskrivning angaaende en mig 

tilhørende i bemeldte Gaard Fladebirk prioriteret Fordring stor 340 rbl., skriver Tre Hundrede 

Fyrgetyve Rigsbankdaler med Renter 4 pro Cento fra 11
te
 Juni 1837 – udstædt til Examinatus juris 

Andersen under 27
de

 Marts 1834 og transporteret til mig under 16
de

 April 1838 – saa befuldmæg-

tiger jeg herved min Svigerfader Justitsraad Rasmussen til at lade bemeldte Jens Severin Pedersen 

indkalde for den respective Forligelsescommission og paa mine Vegne at underhandle og indgaa 

Forlig med ham om bemeldte Fordring og skal alt hvad han i den Henseende paa mine Vegne 

maatte indgaae være ligesaa forbindende for mig som om jeg det selv havde indgaaet. 

Dette stadfæstes herved under min Haand og Segl, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

p.t. Viborg den 30
te
 Juni 1838 

 

 

Nr. 819 

 

Gode Hr. Lieutnant 
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Det er Dem vel bekjendt hvor vigtigt jeg anseer det for Peter at have lært noget Mathematik medens 

han endnu har sin  Skoletid forhaanden – han var særdeles godt i gang dermed i den sidste Tid 

Johan var hjemme og saavidt jeg veed gik det endnu nogenledes an dermed saalænge indtil 

Vinteren standsede ham af mangel paa Varme i Contoret, og i min Dagligstue var der ingen Ro for 

ham. – Jeg paalagte ham vel i Foraaret at fortsætte Læsningen i Mathematikken; men jeg frygter 

meget for at det ikke skeer med nogen Orden eller Stædighed naar det overlades til ham selv 

gandske uden Opsyn. – Det er derfor at jeg herved tillader mig at bede Hr. Lieutnanten om at De 

ville behage at bestemme ham visse Timer der til, og at De godhedsfuld ville vaage over at han da 

virkelig læser den bestemte Tid saavel for sig selv som for Arent. – Jeg har aldeles ingen Tvivl om 

at han jo nok kan hjelpe sig selv frem naar han følger den tydske udgave jeg har skaffet ham af 

Laceris(?) Mathematik naar der blot allene angaar over at han virkelig læser; men Mathematikken 

er jo en tør Viden, skal i Begyndelsen, og det er derfor ikke at vente at en Dreng paa Peters Alder 

skulle bearbeide den med tilstrækkelig Flid naar det overlades til hans eget Godtbefindende. – 

Mathematikken er Grundlaget for Naturvidenskaberne faae derom grundigst al vor Kundskab om 

Naturlovene – og uden denne kan ingen grundig Indsigt i disse finde Sted. – Vor oplyste Tidsalder 

fører det med sig; at det er bleven en Nødvendighed for ethvert ungt Menneske at erhverve sig 

Kyndighed i Naturvidenskaberne og der er vist Intet af alt det den Unge lærer, der forholdsvis 

bringer ham saamegen sand Nytte. – i enhver som helst Stilling i Livet – som hans Kundskab om 

Naturens almindelige Love. Jeg beder mig undskyldt om jeg har udtalt en anskuelse hvorom vi 

maaske ikke ere enige. 

De og gode Frue hilses venskabeligst fra Deres med sand Agtelse hengivne P.L. Birk. 

Viborg den 28
de

 Juni 1838 S:T: Hr. Lieutnant West. 

 

 

Nr. 820 

 

For Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 23
de

 f. M. og den dermed følgende Hartkornsliste 

modtage De herved min pligtskyldigste og forbindtligste Tak. – De kan være forvisset om at jeg 

skal efter bedste Evne bestræbe mig for at fremstille den nye Matricul i sit rette Lys, og saavidt det 

staaer i min Magt skal jeg omhyggelig vaage over at den ikke skal blive misforstaaet – Flere af de 

Deputerede have allerede for længe Tid siden ved at opsummere de i Forsamlingen fremlagte 

Hartkornsextracter opdaget at Jylland faar et Tillæg af over 8000 Tønder Hartkorn, og dette har ikke 

(?) liden Sensation – Kammerjunker Mylius synes ikke at være stemt for Matriculens Indførelse – 

det er vel nærmest med Hensyn dertil at han har forlangt saa mange Korter udlaant, som det for 

resten ikke forekommer mig at vi kan gjøre noget synderligen Brug af her. 

Jeg har den ære at anbefale mig i Deres Høivelbaarenheds Bevaagenhed, Ærbødigst P.L. Birk. 

p.t. Viborg den 12
te
 Juli 1838. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Rothe Commiteret i det Kongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 821 

 

Efter begjæring af Kammerjunker Mylius som Medlem af den Committe der af Stænderfor-

samlingen er nedsat for at afgive Betænkning over de 2
de

 Forsamlinger forelagte Lovudkast 

angaaende Indførelsen af den nye Matricul er jeg som Committeens Formand bleven opfordret til at 

anmode Deres Høivelbaarenhed om Gunstbehageligen at ville om mueligt til Oplysning om 

Committeen erhverve udlaant for det Kongelige Rentekammers Korter og Beskrivelsesprotocoller 

over følgende Sogne: 

 

a) af Randers Amt 

Rougsøe Herred: Ørsted, Voer, Estruplund, Udbye og Holbek Sogne 
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b) af Aalborg Amt 

Slet Herred: Bjørnsholm, Vindblæs, Næsborg, Salling, Løgsted, Hornum, Vilsted og Oudrup Sogne 

Aars Herred: Bjørnsholm, Fleisborg, Aars og Haverslev Sogne. 

Hindsted Herred: Ove, Valsgaard, Vive, Vebbestrup, Rold, Storarden, Astrup og Rostrup Sogne. 

 

c) af Hjørring Amt 

Øster Han Herred: Aggersborg, Torslev, Beistrup og Skræm Sogne. 

 

d) af Thisted Amt 

Vesterhan Herred: Kollerup, Kliim, Gjøttrup og Kjettrup Sogne. 

 

Tilligemed de siden Matricul Taxationen til Rentekammeret indkomne Hartkornsberegninger over 

Udskiftninger og andre Forandringer i disse Sogne, med de tilhørende speciele Korter, som 

medfølger eller er paategnede de Taxationer, hvorpaa Fordelingen af det hidtilværende Hartkorn 

grunder sig. 

I det jeg efter Pligt tillader mig allerærbødigst at anmode Deres Høivelbaarenhed herom er jeg 

tillige saa frie at bede den mig tilhændekomne Begjæring medfølge. 

Viborg den 7
de

 Juli 1838, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Conferentsraad Generalprocurator Ørsted Commandeur af Dannebrog og 

Dannebrogsmand Kongelig Commissarius i Stænderforsamlingen i Viborg. 

 

 

Nr. 822 

 

Høistærede Hr. Lieutnant 

Det gjør mig ondt at erfare at mit Brev af 28 f. M. imod min Villie har fornærmet Dem! De har 

aldeles misforstaaet mig og lagt en gandske anden Mening i mine Ord end jeg har tænkt mig eller 

 kan skjønne der indeholdes i dem. – De siger at De erfarer af min Skrivelse at jeg anseer de 

Videnskaber hvori mine Børn fortiden undervises af Dem for mindre vigtige end Mathematikken – 

Kan De virkelig antage dette for at være min Mening uden at beskylde mig for at handle i høieste 

Grad inconseqvent? Jeg har saa ofte gjentaget den Forsikkring for Dem at jeg ønsker at beholde 

Dem som Lærer for mine Børn saalænge som De Selv har Lyst til at blive hos mig, og jeg gjentager 

endnu her ved mit Æres Ord at jeg aldrig har vaklet i denne Beslutning, hverken nu eller nogensinde 

ligesom jeg hverken nu eller tidligere har anmodet Dem om at læse Mathematik med dem efter at 

De havde tilkjendegivet mig at De ikke havde Lyst dertil, og jeg tør da vel frimodig spørge 

hvorledes De vil rime dette sammen med den af Dem yttrede Mening: at jeg ikke skulle sætte Priis 

paa de Videnskaber i hvilke De giver Underviisning – Skoletiden er jo dog i Reglen ikke mindre 

en(d) 6 Timer daglig, og jeg har blot forlangt 1 Time i Mathematikken som jeg har antaget at skulle 

være uden for de 6 Læretimer. – Jeg har saaledes ikke sat Mathematikken høiere end til 1/6 imod de 

Videnskaber hvori De giver Underviisning – og som stort Værd maa den dog vistnok af enhver 

Sagkyndig indrømmes. 

Da denne Correspondance nu engang har antaget en noget alvorlig Character saa tør jeg vel haabe at 

De ikke vil tage mig det ilde op, at jeg yttrere mig aldeles friit ligesom jeg ogsaa maa bede om 

undskyldning for at jeg ikke altid kan træffe de heldigste Ord til at udtrykke min Mening eller mine 

Tanker med da jeg netop selv har manglet den Underviisning i min ungdom, som jeg nu saa gjerne 

ville have mine Børn bibragt, medens den Tid er forhaanden i hvilken saadant bedst læres. Jeg har 

aldeles ikke nydt nogen som helst Underviisning i de Philologiske eller philosophiske Videnskaber i 

min Ungdom og føler haardt dette Savn mit hele Liv gjennem; thi det lidet jeg selv har kunnet med 

Møisommelighed erhverve mig, i den moderne Alder er langtfra at kunne erstatte mig det Savn: at 

min Ungdom gled hen uden nogen saadan underviisning – Jeg lærte ikke men i min Skoletid end 
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hvad en simpel Bondekarl, der holdt Omgangsskole i min Fødebye, kunde lære mig – men behøver 

jeg vel ikke at sige Dem til undskyldning for, at jeg ikke vil være istand til at udtrykke mig saa 

philologisk rigtig som jeg ønskede – Resten af det lidet jeg veed har jeg med Møisommelighed 

maattet erhverve mig selv, alene med undtagelse  af 96 Timers underviisning i Mathematik til 

Landmaaler Examen. Jeg har aldrig sagt at jeg anser Mathematikken for rigtigere end de Videnska-

ber hvori De giver underviisning – Jeg har blot sagt at Mathematikken er Grundlaget for Naturvi-

denskaberne – og at uden den kan ingen grundig Kundskab i disse finde Sted. – Fremdeles har jeg 

sagt, at vor oplyste Tidsalder fører det med sig at det er bleven en Nødvendighed for ethvert Ungt 

Menneske at erhverve sig Kyndighed i Naturvidenskaberne, og der er vist intet at alt det den Unge 

lærer, der forholdsviis bringer ham saamegen sand Nytte i enhver somhelst Stilling i Livet, som 

hans Kundskab om Naturens almindelige Love. – I det jeg forige Gang nedskrev denne yttring bad 

jeg Dem undskylde mig om jeg havde udtalt en Anskuelse hvorom vi ikke var enige, jeg formodede 

dette af yttringen De forhen har udeladt Dem med angaaende Mathematikkens Vigtighed som De 

ikke har villet erkjende, men jeg saaledes blot til Hensigt endyderligere at tilkjendegive Dem at jeg 

desuagtet anser den for rigtig kunne langtfra tænke ikke mig at De ville føle Dem fornærmet over 

denne frie yttring – jeg har aldrig lagt an paa at ville faa Dem til at forandre Deres Mening om 

denne Sag, og jeg haaber at De ligesaa velvillig vil tillade mig at beholde min. 

Jeg har ikke lært Logik og vil derfor forud bede Dem om Forladelse ifald jeg skulle feile i det jeg nu 

agter at fremsætte – det forekommer mig nemlig at de gjør en meget urigtig Slutning i den første 

Deel af Deres Brev til mig, hvor De yttrer følgende: 

Det bar mig bekjendt, at de ønskede Peter skulle i Forening med Arendt gjentage de Pensa af 

Mathematikken, som Johan havde gjennemgaaet med dem, og efter Deres mig i denne Anledning 

yttrede Ønske, blev da ogsaa 1 Time dertil daglig bestemt; men at Timen ei altid blev anvendt efter 

Bestemmelsen, dette var mig bekjendt; men ogsaa, at mine Formaninger, da jeg foreholdt Peter 

dette, var frugtesløse; jeg maatte derfor antage, at De havde fattet en anden Beslutning med Hensyn 

til Børnenes fremtidige Bestemmelse, ved hvilken denne Underviisning skulle ophøre saameget 

mere som Hr. Kammerraaden aldrig senere yttrede noget til mig om sammes Fortsættelse. 

Denne hele Passus maa jeg oprigtig tilstaa Dem at jeg ikke kan forstaae – Jeg har overdraget Dem 

aldeles uindskrænket frie Raadighed i Henseende til mine Børns underviisning uden i nogen navnlig 

Henseende at foreskrive Dem nogen Regel; Børnene har saaledes i enhver Henseende staaet under 

Deres umiddelbare Opsyn og uindskrænket Ordre – De veed derhos at jeg ikke ha været hjemme i 

det sidstforløbne Aar uden enkelte Dage ad Gangen, og i de faae Dage jeg saaledes har været 

hjemme vil De sikkert have bemærket at jeg har været saa beskjæftiget med Embedsforretninger at 

jeg ikke har været istand til at huske paa at erkyndige mig om hvorvidt enhver aftalt Bestemmelse 

blev efterkommet, saa meget mere som jeg troede ligefrem at maatte ansee det for afgjort at saadant 

skeete forsaavidt Børnenes Underviisning angik. – De tillod mig nu uden Fortrydelse at gjøre Dem 

følgende spørgsmaal: - De siger det er Dem bekjendt at jeg ønskede at Peter skulde i Forening med 

Arendt læse Mathematik og at der efter mit til Dem i den Anledning yttrede Ønske blev en Time 

dertil daglig bestemt; men at Timen ei altid blev anvendt efter Bestemmelsen siger De ligeledes  var 

Dem bekjendt; men ogsaa at Deres Formaninger da De foreholdt Peter dette vare frugtesløse, er det 

nu logisk rigtig at De her af vil uddrage den Slutning at jeg skulle have fattet en anden Bestemmel-

se, ved hvilken denne Underviisning skulde ophøre fordi jeg ikke senere yttrede noget til Dem om 

sammes Fortsættelse? Har jeg da givet Dem Anledning til at tro om mig at jeg er saadan en Vende-

kaabe at jeg vil Et i dag og et andet i Morgen? og det være at yttre noget til Dem derom. De veed 

jeg var fraværende og kunde derfor ikke see hvorvidt min Bestemmelse blev efterkommet eller ei, 

og da jeg aldrig har formaaet Dem at bruge de Tvangsmidler de har funden fornødne for at holde 

Børnene til Lydighed, saa maa jeg beklage at jeg skal høre den yttring af Dem, at underviisningen 

skal være forstørret fordi Deres Formaninger til Peter har været frugtesløse uden at De tidligere har 

nævnt noget til mig derom. 

De yttrer Deres Forundring, over ar Børnene ikke har meddelt Dem underretning om Deres fremti-

dige Bestemmelse da De dog flere Gange har givet Dem Anledning dertil. Hertil maae jeg svare: at 

forsaavidt som De troer at dette kunne have Indflydelse paa bestemmelsen af den Underviisning 
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som Børnene fortiden nyder da kan jeg ikke tilbageholde min Forundring over at De aldrig har 

yttret noget til mig derom; hvorom jeg imidlertid ønsker mig en Samtale saa snart jeg kommer hjem 

herfra. Hvad Mathematikken angaaer da har jeg flere gange havt Leilighed til at bemærke at det er 

en Videnskab som De aldeles ikke ynder og derfor mener jeg De maa finde det rimeligt at jeg kuns 

sjælden har talt med Dem om den. Jeg veed mig det fuldkommen bevidst at jeg aldrig nogensinde 

enten mundtlig eller skriftlig har tilladt mig nogen Yttring der har havt til Hensigt at fornærme 

Dem; men at jeg alligevel til enkelte Tider er bleven misforstaaet har jeg (?) skiønt det har gjort mig 

ondt at jeg har kunnet mærke det. – Jeg gjentager endnu en gang, at det gjør mig inderlig ondt min 

henkastede Yttring om Vigtigheden af Kundskaber om Naturens almindelige Love skal have givet 

Anledning til saa megen alvorlig Correspondance, saa meget mere som jeg bad Dem undskylde at 

jeg havde udtalt min Meening hvorom jeg vidste at vi ikke var enige om. Jeg troede derved at have 

forebygget enhver Misforstaaelse og maa beklage at jeg deri havde tvivlet - Fremdeles gjentager jeg 

her hvad jeg i Begyndelsen af mit Brev har yttret: at jeg har ofte tilkjendegivet Dem at jeg ønsker at 

beholde Dem som Lærer for mine Børn, saalænge de selv har lyst til at blive hos mig, og jeg 

forsikkrere Dem at jeg hverken nu eller nogensinde har vaklet i denne Beslutning.  

Til Slutning vil jeg endnu blot tilføie det inderlige Ønske at disse Yttringer ikke naa gjøre noget 

Skaar i vort hidtil bestaaende Venskab!!! jeg beder at hilse Deres gode Frue og forbliver med sand 

agtelse og Hengivenhed. Deres ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 823 

 

Deres Høivelbaarenhed har tilkjendegivet mig, at uagtet De i afvigte Foraar fandt Dem foranlediget 

til at forlange Kortet og Planen angaaende Omdelingen af Rold Byes Jorder tilbage fra mig for at 

lade Forretningen udføre ved en anden fordi den ikke kunne staae hen indtil jeg kom tilbage fra 

nærværende Stænderforsamling, har De dog endnu ikke været istand til at faae Forretningen udført; 

og da den nu, i mod Deres Villie, atter har havt saa lang Henstand, saa ønsker De endnu at jeg 

skulle fuldføre den. I Anledning heraf tillader jeg mig at bemærke: at jeg endnu er villig til at 

fuldføre Forretningen; dog er det ikke sandsynligt at det nu efter den Standsning min Forretning har 

lidt ved mit Ophold her, kan skee af mig anderledes end at jeg kan foretage den fornødne Udmaa-

ling paa Marken til Kortets Berigtigelse samt Taxationen til Efteraaret og derefter udføre Beregnin-

gen i løbet af Vinteren, saaledes at Lodderne kan blive afsat paa Marken i Foraaret inden Driften 

begynder; thi jeg har en Deel andre Forretninger i Særdeleshed paa Aagaard Gods for hvilke 

Markarbeidet ligeledes nødvendig skal udføres i Efteraaret, saaledes at ogsaa disse kan blive afsat 

tidlig i Foraaret. 

Viborg den 23
de

 Juli 1838, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Mylius. 

 

 

Nr. 824 

 

Deres Velædelhed har i ærede Skrivelse af 29
de

 April dette Aar anmodet mig om at foretage en nye 

Opmaaling og Beregning til Grundtaxt Ansættelse for Hjørring Kjøbstads Grund samt derhos 

anmodet mig om at tilkjendegive Dem hvad en saadan Forretning kunde koste – Ved mundtlig 

Samtale har jeg tilkjendegivet Dem at jeg er villig til at udføre Forretningen – vanskligere er det 

imidlertid for mig at bestemme for hvilken Betaling jeg kunne være tjent med at gjøre det; 

imidlertid tænker jeg vel at kunne paatage mig det for 150 rbd. naturligviis under den Betingelse at 

der ydes mig og den Assistent jeg dertil maatte antage den fornødne Assistance af Folk til Arbeidets 

Udførelse saavelsom de fornødne Maalepinde og Flagstænger samt endelig Befordring een Gang til 

og fra det nærmeste Sted hvor min Forretninger til samme Tid maatte forefalde der paa Egnen, som 
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jeg formoder at blive (?) og Befordring for Skolelærer Madsen i Veibye til og fra hans hjem een 

gang frem og tilbage. 

p.t. Viborg den 26
de

 Juli 1838, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gjæstgiver Blickfeld 

 

 

Nr. 825 

 

De i Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 5
te
 denne Maaned forlangte Oplysninger 

angaaende de forskjellige Forhold hvorefter Deltagelse kan finde Sted for Aagaards Gods i 

Henseende til Vedligeholdelsen af de til skadeligt Vands Afledning foranstaltede Udgravninger er 

jeg ikke istand til at kunne meddele forinden jeg kommer hjem herfra, fordi jeg ikke har seet 

Leilighed til her at komme i Besiddelse af de dertil fornødne Hjelpemidler. 

Viborg den 31
de

 Juli 1838, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og Velbaarne Hr. Justitsraad og Kongelig Godsinspecteur Bindesbøll. 

 

 

Nr. 826  

 

Efter Deres Høivelbaarenheds yttrede Ønske har jeg herved den Ære og Fornøielse at tilmelde Dem 

at den store Kamp om den nye Matriculs Indførelse eller Forkastelse blev igaar afgjort i den Jydske 

Stænderforsamling. – Matriculen seirede over alle sine Modstandere med en Majoritet af 41 Stem-

mer imod 10. – For at meddele Deres Høivelbaarenhed en foreløbig Underretning om Sagens 

Behandling her, tillader jeg mig at tilstille Dem en Gjenpart af Committens Betænkning saavelsom 

de under Sagens foreløbige Behandling stillede (?), og jeg har deri vedtegnet hvor lidet ethvert 

Punct især er bleven afstemt. – Hvorledes jeg har, som jeg dog troer, paa en anstændig Maade 

reddet mig ud af den Labyrint af Taxtdifferencer som Mylius har indviklet mig, uden enten at (?) 

mig selv eller Matriculen, dette maa jeg bede mig undskyldt at Tiden ikke kan tillade mig her at 

udvikle hvorom, saavelsom om Discussionerne i Sagen Stændertidenden snart vil give Oplysning. – 

Matriculens ivrigste Modstander  næst Kammerjunker Mylius vare Stiftamtmand Rosenørn og 

Alderspræsident Wulff. – Overkrigscommissair Christensen og Procurator Petersen talte ogsaa 

imod den, skjønt dog just ikke meget. – Til Fordeel for Matriculen udtalte sig i Særdeleshed 

Committeens Medlemmer Etatsraad Brinck Seidelin og Justitsraad Filstrøm og af Forsamlingens 

øvrige Medlemmer: Auditeur Roulund, Proprietair Nyholm, Kammerjunker Lyttichau, Assessor 

Witte m. fl. – Majoritetens Votum i Sagen angaaende Indførelsen af den nye Matricul har jeg 

affattet og refereret. Jeg har efter min Evne bestræbt mig for at sætte den nye Matricul i sit rette Lys 

saa at den ikke skulde blive misforstaaet og det skulle være mig særdeles kjert om Deres Høivelbaa-

renhed maatte finde at jeg har rygtet dette Hverv paa en værdig Maade. Committe Betænkningen 

over Placater er affattet og refereret af Etatsraad Brinck Seidelin. – Jeg haaber at Deres Høivelbaa-

renhed gunstigst ville tilgive at jeg tiltager mig den Frihed at tilbageholde den mig tilstillede i 

Qvartformat affattede Hartkornsliste over Danmark en 14 Dages Tid á 3 Uger medens jeg kunne faa 

den afskreven. – Skulle den ikke kunne undværes saalænge da udbeder jeg mig derom beæret ved et 

Par Ord, til mit Hjem Vadumtorp pr. Aalborg, og den skal da ufortøvet vorde indsendt. Jeg skal 

hilse deres Høivelbaaren(hed) fra Kammerjunker Mylius og bede Dem ikke at inddrage ham hans 

forhold i nærværende Sag. Det skal gjøre ham ondt om det imellem Dem og ham hidtil bestaaende 

Venskab i enhver Henseende derved skal lide afbræk. 

Jeg anbefaler mig i Deres Høivelbaarenheds Bevaagenhed. 

 p.t. Viborg den 23
de

 August 1838. Med sand Høiagtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Rothe Committeret i det Kongelige Rentekammer 
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Nr. 827 

 

Høistærede  

Naar De vil behage lade en Vogn hente mig her paa førstkommende Onsdag Morgen Kl. 6 og 

befordre mig hertil igjen samme Dags Aften, da vil jeg til den Tid reise til Melhauge for saagodt 

som mueligt at udvise det forlangte Skjel, og tillige om det er gjørligt efter Kortet at give Oplysning 

om den omspurgte Vei. – Hvad Veien angaar da er det en Nødvendighed at De maa forene Dem 

med Naboen derom i det Tilfælde at Veien ikke findes paa Kortet – Thi Afvigelsen kan ikke ved 

Resolution bestemme noget om saadan Gjenstand som angaar Eiendomsretten. – de skal i 

Tvistigheds Tilfælde afgjøres ved Domstolene. Om det virkelig kan være til nogen Nytte at jeg 

reiser derfra fordi Kortet er saa høist maadeligt og ufuldkommet veed jeg ikke førend jeg kommer 

paa Stedet, og da jeg for Øieblikket ikke kan afsee den dertil fornødne Tid anderledes end for en 

Betaling af 5 rd., saa maa jeg indstille til Deres Velædelheds eget Godtbefindende om De paa disse 

Vilkaar vil lade mig hente. –  

Resolverer De til at lade mig hente til den anførte Tid da ville De behage at varsle de 

Vedkommende om at være tilstæde ved Middagstid. 

Vadumtorp den 27
de

 August 1838, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Willadsen i Melhaugen. 

 

 

Nr. 828 

 

Høistærede 

Ved min Hjemkomst fra Viborg i Dag modtog jeg et Brev fra Stiftamtet i Aalborg saaledes lydende: 

At det Kongelige Rentekammer under 11
te
 dennes har tilmeldt Stiftamtet at det ved Bevilling af 14

de
 

f. M. er tilladt Hans Sørensen at nedlægge den ham tilhørende Jens Thomsen Bødkers forige Gaard 

Toftegaard i Vesterhassing, eller at udstykke dens Jorder i 9 Parceller, uden at udlægge en 

Hovedparcel af befalet Størrelse hvorhos Udparcelleringen efter de indsendte udstykningsdocu-

menter er approberet, det tilmeldes Hr. Kammerraad tjenstlig til behagelig Underretning. 

Aalborg Stiftamthuus den 17
de

 August 1838, Som Constitueret Lange 

 

(NB i stedet for at afskrive det sendte gav jeg Originalen til Brorsen 

 

Indlagte Brev fra Stiftamtet i Aalborg som jeg herved iiler med at tilstille Deres Velædelhed til 

behag(elig) Efterretning med Hensyn til den af Dem godhedsfuld mig givne Caution for 30 rbd. 

Som Hans Sørensen skal betale mig. Om udstyknings approbationen er sendt til Hans Sørensen eller 

den endnu beroer paa Stifts- eller Herreds Contoret veed jeg ikke. Med Høiagtelse, Deres hengivne, 

P.L. Birk. 

 

 
Nr. 829 

 

Deres Velædelhed har under 1
ste

 d.M. tilstillet mig en Regning paa 6 rb. som jeg skulle være Dem 

skyldig for Staldrum i de sidste forløbne 3 Aar. – De maa sikkert huske feil i den Henseende thi jeg 

har aldrig ladet stalde ind hos Dem anderledes end de samme Vilkaar som jeg i mange Aar tilforn 

har havt Staldrum hos afdøde Niels Gildsig nemlig for 1 Tønde hvid Havre aarlig og da det blev 

mig tilkjendegivet at De som nye Eier af Gaarden heller ikke forlangte mere og jeg ikke veed rettere 

end De hidtil virkelig har faaet 1 Tønde hvid Havre ordentlig leveret aarlig saa har jeg paa den 
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Grund vedbleven som tilforn at søge Staldrum hos Dem. – Jeg finder saaledes ingen Anledning eller 

Forpligtelse til at betale den mig tilstillede Regning og for at forebygge videre Misforstaaelse i den 

Henseende har jeg draget Omsorg for at De ikke oftere skal blive uleiliget med Heste eller Vogen 

fra denne Gaard saalænge den er i min Besiddelse – For den forløbne 1/3 af dette Aar siden 1
st
 Mai 

skal overensstemmende med Akkorden blive leveret 1/3 Tønde Havre. 

Vadumtorp den 31
de

 August 1838, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gjestgiver J. Møller I Sundbye. 

 

 

Nr. 830 

 

Deres Velbyrdighed ombedes godhedsfuld at ville meddele mig Oplysning om Følgende: - Efter 

min til Amtet indsendte Regning for Landvæsenscommissions Møde i Piilgaards Mølle i Hellum 

Sogn den 12
te
 December f. A. var mit Tilgodekommende for  

1 Forretningsdag og 2 Reisedage    9 rbd. 

For Befordring fra Vadumtorp til Pilgaards Mølle og tilbage 

igjen, 9 Mile á 4 mk.     6 rbd. 

     I alt              15 rbd. 

som jeg overensstemmende med den mig for Justitsraad Landinspecteur Juel meddelte Oplysning 

om Hartkorn fordeelt saaledes: 

Proprietair Sckjøtt paa Hellumlund for Hartkorn 8 Td. 1 Skp.  

1 Fr. 1 alb. tilkommer at betale                        13 rbd  18 sk. 

Proprietair Tiellemann paa Kjølstedgaard for Hk. 1 Td. 1  

Skp. tilkommer at betale      1 rbd.  78 sk. 

 

I stedet for derefter at sende mig 13 rbd. 18 sk., har Hr. Sckjøtt medens jeg har været i Viborg sendt 

mig 7 rbd. 5 mk. 7 sk. med en Skrivelse saaledes Lydende: 

 

Hellumlund den 20
de

 Mai 1838 

S:T: Hr. Kammerraad Birk. 

Hermed har jeg den Ære at sende Deres Velædelhed Deres Tilgodehavende, hvilket efter Hr. 

Kammerraad Theilmanns Regning for Sæbygaards Mølle skulde blive til min Part at betale 7 rbd. 5 

mk. 7 sk. for Deres Møde i Pilegaards Mølle. Qvittering bedes tilsendt, Ærbødigst C. Sckjøtt 

 

For de mig tilstillede 7 rbd. 5 mk. 7 sk. har min Kone i min Fraværelse meddelt Qvittering, men jeg 

har ikke derfor renonceret paa de øvrige 5 rbd. 1 mk. 11 sk. som Schjøtt endnu skal betale mig, 

ligesom jeg heller ikke endnu har faaet noget af Tielemann. Om den skulle være faldt Resolution 

for at Befordrings Omkostningerne ikke skal præsteres, som ville være høist uretfærdig efterdi 

Reqvirenten som her er udskifteren Justitsraad Juel ikke har tilbuden at ville give Befordring, eller 

af hvilken anden Aarsag Befordrings Omkostningerne er udeladt af den Repartition som jeg efter 

Sckjøtts Brev maa formode Deres Velbyrdighed har affattet, derom beder jeg De godhedsfuld vilde 

oplyse mig. 

Vadumtorp den 31
de

 August 1838, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Theilmann  

 

 

Nr. 831 

 

Underdanigst P. M: 
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Deres Høivelbaarenhed har ved Skrivelse af 9
de

 d. M. igjennem Herredsfoged communiceret Peder 

Jensen i Sterup i Jerslev Sogn det Kongelige Rentekammers Skrivelse af 4
de

 f. M. hvori han 

tilholdes inden 14 Dage at indløse en for ham under 19
de

 April dette Aar udfærdiget Bevilling paa 

hans Gaards Nedlæggelse. – I den Anledning tillader jeg mig underdanigst at indberette: at jeg 

havde paataget mig at indløse denne Bevilling, men Peder Jensen forsømte betimmelig at underrette 

mig om at Dens Udfærdigelse var ham communiceret, og da han endelig underrettede mig derom 

sidst i Juli Maaned forsømte han at lade mig vide til hvilken Tid Bevillingen var udfærdiget. – 

Imidlertid sendte jeg under 6
te
 denne Maaned Gebyhret for samme med Landsoverretsprocurator 

Dahl i Viborg som da reiste til Kjøbenhavn og som lovede mig at indløse den; Jeg tvivler heller 

ikke om at Bevillingen jo allerede nu forlænger Tid siden er indløst – Imidlertid reiste jeg fra 

Viborg førend Procurator Dahl kom tilbage fra Kjøbenhavn og jeg har saaledes ikke endnu 

modtaget den. – Under disse Omstændigheder beder jeg Deres Høivelbaarenhed gunstigst ville 

holde Peder Jensen det tilgode om det skulle være nogle Dage over den Tid inden hvilken 

Bevillingen skulle have været indløst; ligesom jeg i ethvert Tilfælde indestaaer for at den senest 

muelig skal blive indløst, om det imod al rimelig Formodning skulle være Tilfældet, at saadant ikke 

allerede er skeet. 

Vadumtorp den 31
de

 August 1838, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 832 

 

Deres Høivelbaarenhed har under 9
de

 April dette Aar forlangt min Betaling over hosfølgende An-

dragende fra Jens Madsen og Niels Christian Carstensens af Østerled i Dronninglund Sogn /: hvil-

ken Sag formedelst mit Ophold ved Stænderforsamlingen i Viborg har ligget hen indtil nu :/ I un-

derdanigst Følge dette ærede Forlangende tillader jeg mig at afgive følgende Erklæring: 

I den under 17
de

 October 1831 af mig forfattede og til det Kongelige Rentekammer indsendte 

underdanigste Indberetning angaaende den  da tilendebragte Skovudskiftning, og hvori jeg tillige 

underdanigst tillader mig at gjøre Forslag til Fordelingen af Skovskylden mellem Fredskoven og de 

af Skovgrund opdyrkede Jorder, havde jeg, overensstemmende med den af Forvalter Grønleff 

forfattede i sin Tid til Arealskats Commissionen afgivne Jordbog udeladt Skolelodderne i Asaae, 

Ørsøe og Thorup samt Stederne Pallet og Østerled, hvilke Steder jeg forbigik paa Grund af de ikke i 

Jordbogen fandtes anført mellem de af Skovgrund opdyrkede Jorder. – Imidlertid fik jeg ved det 

Kongelige Rentekammers Skrivelse til Amtet af 24
de

 Marts 1832 Ordre til at tage disse Steder med 

under Skovskyldsfordelingen, hvilket gav Anledning til at Østerledstederne fik Skovskyld paa de 

samme Jorder som efter Forordningen af 15 April 1818 var bleven ansat til privilegeret Ager og 

Engs Hartkorn. – Det er saaledes baade retfærdigt og billigt at disse 2
de

 Mænd fritages for det dem 

paasatte priviligerede Hartkorn, nemlig, nemlig for hver af dem 3 Skp. som er paalagt de samme 

Jorder som senere efter det Kongelige Rentekammers Ordre af 24
de

 Marts 1832 er paalignede 

Skovskylds Hartkorn, hvorved fortiden en virkelig dobbelt Skyldsætning finder Sted. 

Vadumtorp den 31
de

 August 1838, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 833 

 

Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn, Skrydsholt den 1
st
 September 1838. Jens 

Pedersen Selveier Gaardmand ansøger allerunderdanigst om allernaadigst Bevilling til sin Gaards 

Nedlæggelse for at kunne virkelig afhænde nogle for et Tidsrum af 200 Aar bortforpagtede 

Parceller. 
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Til Kongen 

Fra Hovedparcellen af min eiende og iboende Gaard Skrydsholt kaldet i Dronninglund  Sogn, som 

staaer for Ager og Engs Hartkorn 2 Td. 3 Skp. 2 ¾ alb. har jeg for et Tidsrum af 200 Aar 

bortforpagtet eller arvefæstet følgende Dele: 

N
o
 1b Et Stykke Eng og et Stykke Hedejord som jeg har overdraget til Peder Jensen i 

Miilholt til afbenyttelse under hans tilgrændsende Eiendom. 

N
o
 1c  Et Stykke Eng som jeg har overdraget til Jens Christensen Kragkjær af Skjellet i Vaar 

Sogn. 

N
o
 1d  Et Stykke Eng som jeg har overdraget til Peder Pedersen i Kousholt. 

N
o
 1e  En Parcel af Hovedlodden, som jeg for flere Aar siden har overdraget til Træskomand 

Thomas Pedersen Wichmann, som har bebygget og beboer den. 

N
o
 1f En Parcel ligeledes af Hovedlodden som jeg har overdraget til Jens Poulsen, som 

ligeledes har bebygget og beboer den. 

N
o
 1g En Parcel ligeledes af Hovedlodden, som jeg har overdraget til Hjulmand Jens 

Christensen som er i Færd med at bebygge den og agter at beboe den. 

 

Alle disse Parceller har jeg ladet afsætte paa et Kort som jeg allerunderdanigst tillader mig at lade  

følge hermed, og da disse 6 Parcellister allerede paa lovlig Maade er i Besiddelse af de dem over- 

dragne Dele af min Eiendom, med Ret til at overdrage Brugen til hvem de vil for et Tidsrum af 200  

Aar, og de derfor alle have yttret det Ønske at faa de dem overdragne Parceller til virkelig Eiendom  

saa tillader jeg mig herved i allerdybeste Underdanighed at bønfalde Deres Majestæt om at forundes  

allernaadigst Bevilling til at nedlægge min Gaard og at udstykke den i de allerede bortarvefæstede  

Parceller som findes afsat paa medfølgende Kort, Allerunderdanigst Jens Pedersen. 

 

Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk. 

 

 

Nr. 834 

 

Paa Jens Pedersens Vegne tillader jeg mig underdanigst at udbede mig Deres Høivelbaarenheds 

høigunstige Anbefaling paa hosfølgende hans allerunderdanigst Ansøgning. 

Vadumtorp den 1
st
 September 1838, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 835 

 

Ved sidst Ærede Samtale med Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Mylius blev det mig lovet at der 

ved min Ankomst til Rold i anledning af den forestaaende udskiftning strax skulde blive mig 

udbetalt 100 rbd. Dersom Deres Velædelhed har modtaget Ordre til at opfylde dette Løvte da er jeg 

villig til at komme til Rold paa førstkommende Tirsdag den 11
te
 d. M. for at paabegynde Forretnin-

gen, naar De til den Ende vil behage at lade en rummelig Vogn, til Befordring for mig og min 

Assistent, møde ved Vesteraa i Aalborg bemeldte Dags Eftermiddag Kl. 1; men dersom de belovede 

100 rbd. ikke kan blive mig udbetalt strax ved min Ankomst skal De ikke sende Vogn efter mig for 

det første; thi i saa Fald er jeg nødsaget til at udsætte Forretningen endnu en Kort Tid. – Deres 

ærede Svar udbedes ved Overbringeren heraf. 

Vadumtorp den 7
de

 September 1838, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Lassen. 
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Nr. 836 

  

Til den af Deres Velædelhed fastsatte Termin 1
st
 November dette Aar skal Deres Forretning ligge 

parat til Indsendelse. – Da jeg saare sjelden er hjemme vil jeg lægge Forretningen af hos Kjøbmand 

Raffel ved Vesteraae i Aalborg hvor den behageligen vil kunde modtages og til hvem De ville 

behage at udbetale min Regningsbeløb da hans Qvittering derfor validerer. 

Vadumtorp den 9
de

 September 1838, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

PS. Forretningen skal om nogle faa Dage blive afleveret til Kjøbmand Raffel; for om Deres 

Velædelhed mueligen maatte være istand til at indløse den tidligere, hvilket jeg især meget ønskede. 

Til Ansøgningen som skal skrives paa stemplet Papir, skal jeg lægge en Concept hvorefter den kan 

affattes ved Forretningen. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Cissorius 

 

 

Nr. 837 

 

Deres Høivelbaarenhed ombedes gunstigst at tilgive at jeg har beholdt Hartkorns Listen over 

Danmark saalænge hvilken jeg nu herved tillader mig at tilbagesende i det jeg derhos ærbødigst 

haaber min pligtskyldigste Taksigelse for Deres Afbenyttelse. 

p.t. Rold Kro den 20
de

 September 1838, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Rothe, Committeret i det Kongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 838 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 22
de

 d. M. tillader jeg mig at bemærke: 

at under mit Ophold ved Stænderforsamlingen i Viborg har jeg vel havt Adgang til Hartkorns 

Extracterne angaaende Resultaterne af den nye Matricul for enkelt Eiendom i Nørre Jylland, men 

dette volumniøse Værk som bestod af 81 temmelig tykke Protocoller blev i Viborg afleveret til den 

Kongelige Commissarius og det har været for dets vidtløftighed Skyld ikke staaet i min Magt at 

kunne tage Copi af samme. – Jeg er saaledes aldeles ude af Stand til at kunne meddele den af Deres 

Velbyrdighed forlangte Oplysning om Bangsbos Hartkorn. 

p.t. Rold Kro den 27
de

 September 1838, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Consul Hansen 

 

 

Nr. 839 

 
Deres Velbyrdighed ombedes godhedsfuld at ville forhjelpe mig til efterskrevne mit Tilgode-

havende hos Hr. Sckjøtt paa Hellumlund. 

Efter min til Amtet indsendte Regning for Landvæsenscommissionsmøde i Piilgaards Mølle i 

Hellum Sogn den 12
te
 December forige Aar var mit Tilgodehavende  

for 1 Forretningsdag og 2 Reisedage    9 rbd. 

For Befordring fra Vadumtorp til Piilgaards Mølle og tilbage igien 9  

Mil á 4 mk. er     6 rbd. 

     I alt              15 rbd.  
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som jeg overensstemmende med den mig fra Justitsraad og Landinspecteur Juel meddelte 

Oplysning om Hartkornet, overensstemmelse med Kjendelsen fordelte saaledes: 

Proprietair Sckjøtt paa Hellumlund for Hartkorn 8 Td 1 Skp., 1 Fr.  

1 alb. tilkommer at betale     13 rbd.  18 sk. 

og Proprietair Thielemann paa Kjølskegaard for Hartkorn 1 Td. 1 Skp.  

tilkommer at betale       1 rbd.  78 sk. 

I stedet for derefter at sende mig 13 rbd. 18 sk. har Hr. Sckjøtt medens jeg var ved 

Stænderforsamlingen i Viborg sendt mig t rbd. 5 mk. 7 sk. med en Skrivelse saaledes lydende: 

 

S:T: Hr. Kammerraad Birk   Hellumlund den 20
de

 Mai 1838 

Hermed har jeg den Ære at sende Deres Velædelhed Deres Tilgodehavende hvilket efter Hr. 

Kammerraad Thielemanns Regning fra Sæbyegaards Mølle skulde blive til min Part at betale 7 rbd. 

5 mk. 7 sk., for Deres Møde i Piilgaards Mølle. – Qvittering bedes tilsendt, ærbødigst C. Sckjøtt. 

 

For de mig tilsendte 7 rbd. 5 mk. 7 sk. har min Kone i min Fraværelse meddelt Qvittering; men da 

jeg aldeles ikke har anført mere i min Regning end der rettelig tilkommer mig, saa kan jeg ikke 

være tjent med at eftergive de resterende 5 rbd. 1 mk. 11 sk. og beder derfor ærbødigst at Deres 

Velbyrdighed ville, efter den af Amtet Dem tilstillede til Udpantning approberede Regning 

forhjelpe mig til fornævnte mit Tilgodehavende og godhedsfuld tilstille mig samme det snarest 

mueligt. 

Vadumtorp den 27
de

 September 1838, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. By og Herredsfoged Heiberg. 

 

 

Nr. 840 

 

Det af Deres Velædelhed opkastede Spørgsmaal om Cirklens Qvadratur kan besvares bekræftende 

eller benægtende eftersom Spørgsmaalet fremsættes som en practisk eller som en theoretisk 

Opgave. – Forelægges der tvende nøiagtig tegnede plane Figurer, den ene cirkelrund og den anden 

firkantet uden at der opgives noget Maal paa dem, men vel en Maalestok efter hvilken de begge skal 

udmaales og beregnes, da paastaar jeg at man kan udmaale og  beregne den cirkulære Figurs 

Qvadrat Indhold med ligesaa stor og fuldkommen Nøiagtighed som man kan udmaale og beregne 

Qvadrat Indholdet af den fiirkantede Figur. – Men fremsættes Spørgsmaalet som en ren theoretisk 

Opgave, da er det vel sandt at man ikke aldeles saa bestemt kan angive en Cirkels Qvadrat Indhold, 

som man for Eksempel kan sige om en fiirkantet Figur at naar den vistnok er retvinklet og holder 

nøiagtig 10 Alen paa hver Kant det er dens Indhold da er dens Indhold nøiagtig 100 Qvadrat Alen. – 

imidlertid kan man, naar der for Eksempel opgives en Cirkels Diameter at være 10 Alen, udregne 

dens Qvadrat Indhold saa nøiagtigt at det ikke skal feile saa meget som 1/1.000.000.000 af det 

Qvadrat Indhold der fremkommer ved at overskjære et Hovedhaar enten over eller under dets 

virkelige Maal, ja vel endog til en endnu større Nøiagtighed om det forlanges, og da det ikke staaer i 

noget Menneske Magt at udmaale enten den firkantede Figurs Side eller den runde Figurs Diameter 

med en dertil svarende Nøiagtighed, hvor imod begge Dele, under for resten eens Omstændigheder 

lader sig udmaale til eens Nøiagtighed saa kan man vistnok med Rette paastaae at Cirklens Qvadrat 

Indhold i alle practiske Tilfælde lader sig udmaale og beregne med ligesaa stor Nøiagtighed som 

Indholdet af et virkeligt Qvadrat. Jeg vil for Eksempel spørge om det vel staar i noget Menneskes 

Magt at maale Siderne af en firkantet Figur af 10 Alens længde og brede med den Nøiagtighed at 

der ikke feiles 1/1000 af et Hovedhaars Tykkelse og den Indflydelse som denne uundgaaelige Feil 

kan have paa at udfinde det rette Qvadrat Indhold af en firkantet Figur og som i Praxis ansees for 

aldeles Intet er dog mange Tusind Gange større end den Feil der kan hidrøre fra den theoretiske 

ufuldkommenhed i at udflade Cirklens Qvadrater. – Det skulle være mig kjert om denne Oplysning 

af det mig forelagte Spørgsmaal maatte være fyldestgjørende; maaskee leder det til den Slutning: at 
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De ærede Herrer som have været af forskjellig Mening kan have Ret begge to, eftersom da Een 

vistnok har betragtet Spørgsmaalet fra den theoretiske, medens den anden har betragtet det fra den 

practiske Synspunkt 

p.t. Rold Kro den 29
de

 September 1838, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Fuldmægtig Steentoft 

 

 

Nr. 841 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelhed ærede skrivelse af 13
de

 d. M. meldes: at den Omstændighed 

at Opmaalingen af Hjørring Kjøbstads Grund ikke kan paabegyndes for ind i Aaret 1839 skal ikke 

have nogen Indflydelse paa at stække eller forandre min Bestemmelse i Skrivelse til Dem af 26
de

 

Juli dette Aar. 

p.t. Rold Kroe den 29
de

 September 1838, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Giestgiver Blickfeldt 

 

 

Nr. 842 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Da jeg ikke endnu har modtaget den afskrivt af Landvæsenscommissionens Forhandlinger i Tranum 

under 9
de

 og 10 Mai dette Aar som blev forlangt ved Forretningens Slutning og jeg ikke er istand til 

at fremme Forretningen forinden jeg erholder samme, saa beder jeg underdanigst at Deres Høivel-

baarenhed gunstbehageligen ville for vedkommende Lodseieres Regning lade en saadan Afskrivt 

udfærdige og at den snarest mueligt maatte vorde mig tilstillet. 

Vadumtorp den 8
de

 October 1838, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 843 

 

Deres Høivelbaarenhed ombedes gunstbehagligen at ville meddele mig Hartkorns Attester for 

følgende Eiendomme: 

a) For Fæstegaardmand af Hjermitslevgaards Gods Albrect Larsens ubebyggede 

Selveierlod paa Stenum Byes Mark. 

b) For Gaarden Store Felden i Dronninglund Sogn Selveier Jens Ibsen saaledes som 

denne Gaards Hovedparcel nu maa staa anført for 3 Td. 1 Skp. 1 Fr. 1 alb.,  efter at en 

Parcel med Ager og Engs Hartkorn 1 Skp. 2 Fr. 1 alb. og Skovskyld 1 ¾ alb. er solgt 

til Søren Jensen Langheden. 

Vadumtorp den 13
de

 October 1838, Ærbødigst P.L. Birk. 
 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin. 

 

 

Nr. 844 

 

I Anledning af Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 12
te
 d. M. tillader jeg mig at bemærke: at 

mine Forretninger her paa Egnen, i Kollerup, Kjettrup, Gjøttrup, Aggersborg, Broust og Tranum  



317 

 

Sogns er af saa vidtløftig Omfang og afhængig af Veirliget at jeg ikke med nogen Grad af Rime- 

lighed kan bestemme til hvilken Tid jeg kan blive færdig med samme; men dersom De finder at  

Attesten er af den Vigtighed at den belaster med en Betaling af 6 á 8 rbd. da vil jeg bestemme mig  

til at reise hjem i den Anledning paa førstkommende Søndag, saafremt Deres Velbyrdighed da ville  

behage at lade Kortet bringe til Vadumtorp Mandagen den 22
de

 d. M. saa tidlig om Morgenen at det  

kunde være paa Vadumtorp Kl. 8, da skal Attesten blive meddelt og Kortet remitteret samme Dag,  

da jeg agter samme Dags Eftermiddag at reise tilbage til Hanherrederne. Det forekommer mig som  

Attesten burde skrives paa selve Kortet til Sikkerhed for at det er det samme Kort der har været mig  

foreviist, hvorom jeg imidlertid udbeder mig nærmere Underretning. 

p.t. Aagaard den 14
de

 October 1838, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Hospitalsforstander Juul. 

 

 

Nr. 845 

 

Høistærede Hr. Ven. 

Saare gjerne ville jeg have føiet Dem i at meddele De forlangte Oplysninger angaaende Gandrup-

gaards og Thidemansholms Hartkorn, men det staar aldeles ikke i min Magt; ti vel har vi havt hver 

Mands Hartkorn i Jylland fremlagt i Forsamlingen til frie Adgang for enhver Deputeret – et Værk i 

81 Folianter – men min Tid tillod mig ikke at udskrive ret meget deraf. Hele Vesterhassing Sogn 

staaer i Matriculen anført for gammel Hartkorn 368 Td. 7 Skp. 11/30 Alb., nyt Hartkorn 362 Td. 2 

Skp. ½ alb., men hvorledes det nye Hartkorn er fordelt indbyrdes derom kan jeg ingen Oplysning 

meddele. – Ugilt Sogn gl. Htk. 301 Td. 3 Fr 1 11/12 alb., nyt Htk. 292 – 6 – 2 – 2 ¾ - Jeg har 

Hartkornet for alle Sognene hele Danmark med Undtagelse af Jerslev Sogn som endnu ikke var 

beregnet. – Jeg gratulerer Dem i den nye Bopæl! Det skal være mig inderlig Kjert om De har faaet 

en Eiendom, som De er tilfreds med. –  

Det omskrevne Magelæg er jeg villig til at udføre dersom det kan faa Henstand en kort Tid indtil 

jeg faar nogle betydelige Taxationer fra Haanden her paa Egnen – At der udmeldes Mænd til at 

taxere er nødvendigt om Magelægget skal blive lovligt. – Den ommeldte Skjelforretning paa 

Langholts Gods er jeg ligeledes villig til at udføre og skal nærmere det snarest mueligt opgive hvor 

snart begge Dele kan skee. – Hav den Godhed at undskylde at dette Svar er bleven noget forsinket. 

 p.t. Aagaard den 14
de

 October 1838. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Albrectsen 

 

 

Nr. 846 

 

Da jeg af Aalborg Stiftstidende har bragt i Erfaring at Gaarden Fladebirk i Torslev Sogn er tilkjendt 

den Kongelige Kasse for Skatte og Afgivts Restancer samt at den bliver stillet til Auction i den 6
te
 

og 20
de

 Nov. og 4
de

 December førstkommende, saa tillader jeg mig, som Eier af en paa første 

Prioritet i bemeldte Gaard staaende Pante Obligation paa 340 rbd., ærbødigst at udbede mig at 

Deres Velbyrdighed ville være af den Godhed at underrette mig om af hvilken Størrelse den 

Restance er, for hvilken Gaarden er udlagt? om det er nødvendigt for mig for ovennævnte min 

Fordrings Skyld at møde forinden ved den 3
de

 Auction som er berammet til den 4de December paa 

Gaarden selv? og forsaavidt som jeg maatte see mig nødsaget til at indkjøbe Gaarden for at 

conservere min Fordring tillader jeg mig fremdeles at forespørge hvor stor omtrent min udtælling 

ved auctionen da kunde blive, og om der ikke kunne forundes mig de faae Dages Credit fra 

Auctionsdagen indtil December Termin, da det vist vilde falde mig vanskeligt at skaffe Penge 

tilveie just til den 4
de

 December hvorimod jeg har dem disponible til Terminen. 
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Et Par Ord til underretning herom beder jeg Deres Velbyrdighed gunstigst ville meddele mig det 

allersnarest mueligt. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 22
de

 October 1838. Med Høiagtelse Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr Bye- og Herredsfoged Heiberg. 

 

 

Nr. 847 

 

I skyldigst Svar paa Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 23
de

 f. M. som formedelst min 

Fraværelse paa Embedsreise først nu er kommet mig tilhænde, tillader jeg mig at bemærke: Saavidt 

jeg mindes staaer der noget i Forordningen af 23
de

 April 1781 om, at De almindelige Gangstier til 

Kirker og Skoler ikke aflægges, imidlertid kan jeg ikke huske det med nogen Bestemthed og jeg har 

ikke nogle Exempler af Forordningen ved Haanden og dette Spørgsmaal er netop aldrig forefaldet i 

min Praxis. Paa andre Steder i Lovgivningen ind i Forordningen af 23
de

 April 1781 troer jeg neppe 

at der findes noget anført om Gangstier i alt Fald troer jeg at den korteste Vei til at komme efter 

hvad derom er bestemt, vil være at eftersee Mandics Hovedbog i den Danske Landvæsensret, hvor 

det sikkert vil findes anført blandt de almindelige Bemærkninger om Udskiftninger, hvilket let vil 

kunde opsøges efter Registeret. – Kan det imidlertid beroe indtil jeg kommer hjem, som vil være en 

8 á 14 Dage endnu da skal jeg gjerne eftersee de vedkommende Lovsteder og da være saa frie 

nærmere ar meddele min Meening om det opkastede Spørgsmaal. 

p.t. Aagaard i Vesterhan Herred den 24
de

 October 1838, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og Høiærværdige Hr. Stiftsprovst Dr. Theologie Hald. 

 

 

Nr. 848 

 

Skjønt jeg er særdeles villig til at foretage den af Deres Velædelhed forlangte Omdeling af Dybvad 

Hovedgaards Jorder og sammes Inddeling i Hovmaal. maa jeg dog, i Anledning af den Yttring at De 

tillige attraaer en Omdeling af Hoveriet, ærbødigst tillade mig at forespørge: om den attraaede 

Forandring af Hoveriet er af den Beskaffenhed, at den ligefrem er begrundet i den bestaaende 

Lovgivning eller om den ifølge Forordningen af 6
te
 Dec. 1799 kræver Undersøgelse og Approbation 

af det Kongelige Rentekammer, og i sidst Tilfælde tillader jeg mig at forespørge om der er indgivet 

Ansøgning om at faa det undersøgt; thi jeg har endnu ikke modtaget nogen Ordre derom fra 

Collegiet. – Fremdeles ønsker jeg at vide om der er Kort over Hovedgaardens Jorder og af hvem det 

er forfattet. – Disse foreløbige Efterretninger beder jeg De godhedsfuld ville meddele mig det 

allersnarest mueligt og jeg skal saa ufortøvet nærmere bestemme Tiden til hvilken jeg kan tage fat 

paa Forretningen. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 24
de

 October 1838, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Candidatus Juris Proprietair Winkel. 

 

 

Nr. 849 

 

Ansøgning om Tilladelse til at nedlægge Gaarden Skrydsholt og til ved lovlig Udstykning at afhæn-

de til raae Eiendom de fra samme bortarvefæstede Parceller er for 2 Maaneder siden indsendt 

igjennem Amtet til Det Kongelige Rentekammer og jeg forventer at der snarest maae falde 

Resolution paa Ansøgningen. Det staar saaledes ikke i min Magt at gjøre noget videre ved den Sag 
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for Tiden, forinden den forventede Resolution indløber, som vil komme til Sognefogden paa den 

sædvanlige Embedsvei. 

Vadumtorp den 29
de

 September 1838, P.L. Birk. 

 

Til Selveier Gaardmand Jens Pedersen Skrydsholt. 

 

 

Nr. 850 

 

Hartkornsberegningen over Store Feldens Jorder angaaende deling af den Kjærlod er for meget 

længe siden fuldført fra min Haand og ligger færdig til Indsendelse saa snart som jeg kan faa en 

Attest paa Hovedparcellens virkelige Hartkorn 3 Td. 1 Skp. 1 Fr. 1 alb. efter adskillelse af den til 

Søren Langheden solgte Parcel som staar Ager og Engs Hartkorn 1 Skp. 2 Fr. 1 alb og Skovskyld  

1¾ Alb.; men forinden jeg faar en saadan Hartkorns Attest kan Forretningen ikke indsendes til 

Approbation. 

Ved den udførte udstykning som ligger færdig til Indsendelse er Hartkornets fordeelt saaledes: 

N
o
 1a Jens Ibsen 2 Td.  6 Skp.  1 Fr.  ½ alb. 

N
o
 1b Fæster Jens Christian Jensen  1 Skp.  3 Fr.  2 alb. 

N
o
 1c Christen Christensen i Øster Kibsgaard  1 Skp.  1½ alb. 

udgjør Gaardens nuværende Hartkorn 3 Td.  1 Skp.  1 Fr.  1 alb. 

Vadumtorp den 29
de

 October 1838, P.L. Birk. 

 

Til Selveier Gaardmand Jens Ibsen i Store Felden. 

 

 

Nr. 851 

 

Efter Begjæring af Jens Ibsen i Store Felden har jeg efterseet Beregningen over Skovskyldsforde-

lingen i Dronninglund Sogn og befunden: at det for Gaarden Store Felden beregnede Skovskylds 

Hartkorn 1 ¾ alb. ene og alene hviler paa den Lod i Rørengene som er solgt til Søren Jensen i Store 

Langheden og som ved min Udstyknings Beregning af 27
de

 Juli 1835 er som Parcel N
o
 2 ansat for 

Ager og Engs Hartkorn 1 Skp. 1 alb. – At Skovskylden 1 ¾ alb. saaledes ene paahviler Søren 

Langhedens Parcel og aldeles ikke vedkommer nogen Deel af de Jorder som henhører under 

Hovedparcellens Hartkorn 3 Td. 1 Skp. 1 Fr. 1 alb. det attesteres herved. 

Vadumtorp den 29
de

 October 1838, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 852 

 

Høistærede 

For at kunne motivere den yderligere Erklæring som er mig afæsket angaaende Hoveriet til Hoved-

gaarden Børglumcloster i Henseende til den af Hr. Rottbøll seenest forklarede Forandring i 

Sædfølgen behøver jeg Concepten til min undersøgelsesforretning, hvilken saavidt jeg veed, forblev 
paa Børglumcloster i Foraaret. – Den findes ikke ved de øvrige Papirer Undersøgelsen angaaende 

og de i Rentekammeret, eller Amtet, ikke har sendt mig den originale Undersøgelsesforretning saa 

ønsker jeg at Deres Velædelhed om mueligt ville behage at sende mig Concepten ved Overbrin-

geren heraf, for at jeg kunne faae Erklæringen indsendt det allersnarest mueligt – Jeg har modtaget 

Deres ærede Skrivelse af 5
te
 d. M. og skal sikkert gjøre mig Flid for at opfylde hvad De deri har 

anmodet mig om. Hvad Udfald Sagen kan faae staar det naturligviis ikke i min Magt at forudsige, 

men jeg troer at have gyldig Grund til at nære de bedste Forhaabninger. Endskjønt jeg ikke kjender 

de Grunde som Bønderne kan have anført for deres Vægring for at indrømme de attraaede Foran-
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dringer, kan jeg dog ingenlunde indsee eller tænke mig det som en Muelighed at de kan være af den 

Beskaffenhed at de kunne have nogen Vægt eller Betydning ved Sagens virkelige Opgjørelse i 

Collegiet – Thi det er jo aldeles klart beviist at Forandringen virkelig er til Lettelse i Hoveriet. 

Dersom jeg ikke skulle see Leilighed til at komme til Børglum Closter forinden Nytaar, hvilket jeg 

nu anseer tvivlsomt, da maa jeg bede Dem være af den Godhed med Løkkens Post at sende mig 

Korterne over Steenberggaarde for at faa Copi Kortet fuldført forinden det indsendes, hvilket Tiden 

ikke tillod mig i Foraaret. 

p.t. Aabenterp i Vreilev Sogn den 9
de

 Nov. 1838. Med sand Agtelse og Venskab. Deres Hengivne 

P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Würtz 

 

 

Nr. 853 

 

Deres Høivelbaarenhed har under 25
de

 f. M. communiceret mig det Kongelige Rentekammers 

Skrivelse af 20
de

 samme Maaned hvori høisamme har forlangt min Erklæring angaaende om og 

hvorvidt den af Proprietair Rottbøll i hans herved følgende Skrivelse af 15
de

 Juli dette Aar 

foreslaaede yderligere Forandring i Sædfølgen til hans Hovedgaard Børglumcloster som Tillæg til 

det i min undersøgelsesforretning angaaende Hoveriet til bemeldte Hovedgaard af 16
de

 Marts dette 

Aar anførte Alternativ som han ønsker sig berettiget til at anvende efter Jordbundens forskjellige 

Beskaffenhed i de forskjellige Marker, maatte kunde indrømmes ham, uden at Bøndernes Hoveri 

derved forøges. 

I Anledning heraf tillader jeg mig underdanigst at bemærke: at det er en Misforstaaelse grundet paa 

en noget utydelig Fremstilling af Hr. Rottbøll, naar det antages at det er i et Stykke af Brakmarken 

han agter at indføre Vikke og Erter med mere. – Efter den af ham seenest, i den hermed følgende 

Skrivelse af 15
de

 Juli dette Aar, foreslaaede Forandring i Sædfølgen, er det hans Agt, overensstem-

mende med min Undersøgelsesforretning at bruge raae sort Brak. med 4 Pløininger uden at dyrke 

nogen som helst Brakfrugt. I Reglen besaaes Brakmarken med Vintersæd, Rug eller Hvede, og det 

er blot som et Alternativ, som i undersøgelsesforretningen er bedømt, at han har forbeholdt sig Ret 

til efter Omstændighederne i stedet for Rug eller Hvede at besaae indtil den halve Deel af Brakmar-

ken med Raps. Efter den i Brakmarken avlede Vintersæd af Rug eller Hvede følger i Reglen Byg, 

og her er det at Eieren efter sit sidste hermed følge Forslag ønsker sig berettiget til, efter Markens 

Beskaffenhed at saa Vikker eller Erter, til samme Tid som der i den anden Halvdel af Marken 

dyrkes Vintersæd efter Raps, alt efter 1 Pløining af Bønderne, hvorefter den paafølgende Sæd som 

er 3
die

 Aars Afgrøde bliver Byg efter 2 Pløininger, for hele Marken og 4
de

 Aars Afgrøde bliver 

Havre efter 1 Pløining ligeledes for hele Marken. 

Det foreslaaede Alternativ bestaar altsaa deri, at der i en Halvdel af Marken saaes Vikker eller Erter 

i stedet for Rug, hvortil Bønderne forrette en Efteraarspløining ligesom til Rugsæden; den anden 

Pløining til Bælgsæden, som forrettes om Foraaret, besørger Eieren udført ved egen Arbeidskraft 

der finder saaleedes aldeles ingen Forskjel Sted i Henseende til Pløiningen. Hvad derimod 

Harvningen angaar da bliver Forskjellen den at Bælgsæden skal nedharves om Foraaret i stedet for 

at Vintersæden, efter Planen, nedharves om Efteraaret. – Efter denne eventuelle Forandring kan der 

saaledes blive ½ Mark eller 34¼ Tønde Land at harve om Foraaret i stedet for om Efteraaret, men 

desuagtet bliver Foraarsarbeidet, med Pløining og Harvning tilsammenlagt, ei engang halv saa 

meget som hidtil efter den gamle Drivtsmaade. – I Henseende til Høsten, da kan jeg ikke skjønne at 

det kan blive besværligere at høste og hjemføre en Afgrøde af Vikker eller Erter end at høste og 

hjemføre en Afgrøde af Vintersæd, hvilket ogsaa gjælder om Tærskningen, saa meget mere som der 

ved Høsten spares Sædens Opbinding og ved Tærskningen den Forpligtelse at gjøre Langhalm af 

Vintersæden. – Jeg finder saaledes efter nøieste Overveielse at den forlangte Tilladelse til efter 

Omstændighederne at saae Vikker eller Erter som andet Aars Afgrøde kan  indrømmes Eieren af 

Børglumcloster, uden at Hoveriet derved i nogen Henseende kan forøges. Imidlertid er jeg bemyn-
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diget til paa Eierens Vegne at erklære: at han villig frafalder det foreslaaede Alternativ om Bælg-

sæd, saafremt det i mindste Maade maatte ansees som en Hindring for den attraaede Forandring i 

Markens Inddeling og øvrige Drivtsmaade. 

p.t. Aagaard den 6
te
 November 1838, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 854 

 

Næst at aflægge min forbindtligste Tak for den Uleilighed Deres Velædelhed har havt for mig med 

at indløse den mig tilstillede Bevilling til Peder Jensens Gaards Nedlæggelse i Sterup, men jeg 

beder Dem undskylde at disse Linier saa sent indløber, som Følge af min Fraværelse paa en Reise. 

Den udlagte Rigsbankdaler tillader jeg mig her at fremsende i det jeg gjentager min skyldigste Tak 

for Uleiligheden. 

Vadumtorp den 14
de

 Nov. 1838. Med sand Agtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landsoverrets Procurator Dahl 

 

 

Nr. 855 

 

Aar 1838 den 29
de

 October har jeg efter Begiæring af Huus Eier Anders Willadsen i Mellemhaugen, 

efter det originale af Landmaaler Sundbye i Aarene 1807 og 1808 forfattede Udstykningskort over 

Sønder og Mellemhaugen Gaardes Jorder i Serritslev Sogn, Hjørring Amt paa Marken udviist og 

afsat det rette Skjel imellem hans og han(s) Naboes Anders Nielsens Lod, og at denne Afsætning er 

udført med al den Nøiagtighed som efter Kortets Beskaffenhed har været mig mueligt det attesteres 

herved. 

Vadumtorp den 15
de

 November 1838, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 856 

 

Herved har jeg den Fornøielse at fremsende den forlangte Attest for Skjelafsætningen imellem Dem 

og Anders Nielsen. Jeg yttrede forleden at jeg troede at en Copie af Kortet ville være fornøden, men 

jeg har ved nøiere  Overveielse fundet det langt rigtigere at sende original Kortet ind med Skjøder, 

og har til den Ende lagt Kortet og Skjøder i en Kasse som til Indsendelse kan afbenyttes. 

Vadumtorp den 15
de

 November 1838, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Willadsen i Mellemhaugen 

 

 

Nr. 857 

 

Deres Høivelbaarenhed ombedes gunstbehageligen at ville meddele mig en Attest for Hartkornet 

paa den Gaard i Sønderøxe By Broust Sogn, som tilhører Interessentskabs Eierne Peder Andersen 

Put, Peder Gregersen Hiulmand, Peder Larsen og Jens Christensen Smed. – Gaardens Hartkorn er 

efter Interessentskabs Skjødet, udstædt af Forvalter Plesner i Aaret 1825 til Christen Pedersen, Jens 

Christensen og Peder Larsen, 3 Td. 3 Skp. 3 Fk. 

Vadumtorp den 25
de

 November 1838, Ærbødigst P.L. Birk. 

 



322 

 

Høivelbaarne Gr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin 

 

 

Nr. 858 

 

Deres Velbyrdighed ombedes gunstigst at undskylde at jeg imod min Villie har gjort Dem Uleilig-

hed foranlediget ved en Misforstaaelse af det Bud som den 16
de

 d. M. bragte min Brevtaske til 

Postcontoret – jeg havde netop bedt Budet ikke at modtage nogen Ting til mig fordi jeg stod færdig 

til at reise til Aagaard omtrent til samme Tid som Budet afgik. – Jeg indseer ret vel at jeg ikke kan 

forlange mine Stændertidender sendt til forskjellige Steder uden at gjøre nogen uleilighed dermed, 

hvilket jeg imidlertid beder gunstigst undskyldt – De manglende Nummere venter jeg sikkert efter 

den mig godhedsfuld meddelte Oplysning, at finde i mit Hjem. 

p.t. Aagaard den 25
de

 November 1838, Ærbødigst. 

 

S:T: Hr. Cancelliraad Postmester Sørensen. 

 

 

Nr. 859 

 

Deres Velbaarenhed bedes meget at undskylde at min Fraværelse ved Forretninger har været Aarsag 

i at indlagte Regning saa seent vorder betalt. – Den var uheldigviis bleven forlagt og forglemt indtil 

et Tilfælde bragte mig den i Øiesyn. 

p.t. Aagaard den 25
de

 November 1838, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Regimentsqvartermester Braath.  

 

 

Nr. 860 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 14
de

 denne Maaned tillader jeg mig 

underdanigst at indberette: at jeg nærer det Haab at faa Udskiftningen af Tranum Sogn Klitten 

fuldført o løbet af denne Vinter og afsat paa Marken i anstundende Foraar. – Jeg maa derhos tillade 

mig at bemærke: at Tranum Sogns Klitter udgjør et Areal af henimod 9000 Tønder Land, saa at det 

ligger i Sagens Natur at disses Udskiftning mellem Mand og Mand er et Arbeide der selv for den 

Hurtigste ville medtage en temmelig rum Tid. 

p.t. Aagaard den 25
de

 November 1838, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 861 

 

Ved at udføre Taxationen for de mig overdragne Magelægs og Omdelingsforretninger samt Hart-

korns Beregninger for en Deel af Aagaards Gods har jeg bragt i Erfaring at her mangler Kort over 

en Deel af Gaarden Siggaards Jorder som er beliggende i det Nordøstlige Hjørne af Øslev Byes 

Mark i Kjettrup Sogn sønden for Skjerpinggaard, ligesom og at det originale udskiftnings Kort over 

bemeldte Øslev Byes Jorder m.m. i øvrigt ikke er i den Forfatning at de attraaede mig overdragne 

Magelæg og Omdelinger for denne Byes og øvrige med den udskiftede Steders Vedkommende 

derefter med tilbørlig Nøiagtighed kan udføres; jeg tillader mig derfor ærbødigst at anmode Deres 

Velbaarenhed om, at De behageligen ville foranledige at en Copie af Matriculerings Kortet over 

bemeldte Øslev Byes samt Drøstrup Gaardes fornævnte Siggaards Jorder maatte udfærdiges og 



323 

 

snarest mueligt vorde mig tilstillet, da en vidtløftig undersøgelse af det speciele Maal paa Marken 

og original Kortet at foregaa og berigtigelse derved kunde undgaaes og Arbeidet saaledes meget 

fremskyndes. – Forsaavidt som en Deel af fornævnte Siggaards Jorder mueligen maatte være 

opmaalt i Forbindelse med Huusbyes eller Skjerpinggaards Jorder, da er det en nødvendig 

Betingelse at jeg faar disse med; derimod behøver jeg ikke at faa Kort over den Deel af Øslev Byes 

samt Drøstrup og Siggaards Jorder som er beliggende i Gjøttrup Sogn. 

p.t. Aagaard den 26
de

 November 1838, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og Velbaarne Hr. Justitsraad og Kongelig Godsinspecteur Bindesbøll. 

 

 

Nr. 862 

 

Deres Velbyrdighed modtage herved min skyldigste Tak for den uleilighed De har været saa god at 

paatage Dem for at indcassere de 30 rbd. som Hans Søren(sen) skylder mig og for hvilke jeg har 

tilstillet Dem den af Hr. Brorson paa Hoelund mig meddelte Selvskyldner Caution. 

Min Fordring paa Hans Sørensen reiser sig derfra at jeg har opmaalt og udstykket hans Gaards 

Jorder i Vesterhassing, for hvilket Arbeide han i Vidners Overværelse tilbød først at ville betale mig 

100 rbd. og strax derpaa at han ville betale mig 150 rbd. – Jeg udførte derpaa Forretningen, og da 

jeg var færdig med den Deel som skulle udføres paa Marken, nemlig Opmaalingen og Taxationen, 

betalte Hans Sørensen mig 5 rbd. og senere nemlig den 3
die

 September f. A. betalte han mig 10 rbd. 

Da Forretningen var færdig fra min Haand tilbød jeg Hans Sørensen ar naar han strax ville betale 

mig 15 rbd. skulle han faae Documenterne til Indsendelse og jeg forlangte da intet videre for min 

Forretning og vilde velvillig renuncere paa det mig gjorte overordentlige Tilbud af 150 rbd., men 

naar jeg skulde lade mit Tilgodehavende henstaae og lade komme an paa det uvisse om Forretnin-

gen blev approberet eller ei, saa skulle han skaffe mig et Beviis fra en paalidelig Mand om at denne 

ville udbetale mig 30 rbd. saasnart som Udstykningen blev approberet i Rentekammeret. – Disse 

Betingelser meddelte jeg Hans Sørensen skrivtlig, og jeg vilde ikke udlevere ham min Forretning 

forinden han enten betalte mig de 15 rbd. contant eller meddelte mig Beviis fra en paalidelig Mand, 

der ville forbinde sig til at udbetale mig de betingede 30 rbd. saasnart udstykningen blev approberet. 

– Nogen Tid derefter bragte Hans Sørensen mig det til Deres Velbyrdighed transporterede Beviis 

fra Hr. Brorson, hvori denne med aldeles tydelige Ord har forbunden sig til at udbetale mig 30 rbd. 

naar Hans Sørensens Udstykning vorder approberet, og Hans Sørensen erholdt derefter 

Documenterne til Indsendelse.  

Det vil af denne Fremstilling af Sagens sande Sammenhæng være aldeles klart, at jeg ingensinde 

har forbunden mig til at indløse Bevillingen, den koster omtrent 15 rbd.; thi de 30 rbd. som Hr. 

Brorson har forbunden sig til at betale mig er traadt i stedet for de 15 rbd. saa jeg ville have været 

nøiet med naar jeg havde faaet dem udbetalt contant, uden at udsætte mig for den Hazard at lade det 

komme an paa om udstykningen blev approberet eller ei; thi skulle jeg af de 15 rbd. som jeg paa 

den Maade satte paa Spil, have indløst Bevillingen, saa er det klart at jeg ikke havde faaet mene for 

min Forretningen end de oprindelig betalte 15 rbd. og der havde da ikke været nogen Grund til for 

mig at forlange disse 15 rbd. udbetalt forinden jeg ville betroe Hans Sørensen sine Udstykningsdo-

cumenter til Indsendelse. Bevillingens Indløsning hviler efter Sagens Natur, ligefrem paa Eieren, og 

kan i intet Tilfælde paaligge Landinspecteuren naae denne ikke udtrykkelig har paadraget sig denne 

Forpligtelse, og en saadan Forpligtelse har jeg ingensinde paataget mig for Hans Sørensen. – Efter 

det af Hr. Brorson mig meddelte Beviis, som jeg har transporteret til Hr. Agenten, har han med 

tydelige Ord forbunden sig til at betale de oft omtalte 30 rbd. naar Hans Sørensens Udstykning 

vorder approberet. – Jeg indseer ikke at en Selvskyldner Caution kan udtrykkes mere tydelig;; thi 

naar Hr. Brorson siger: at de oftnævnte 30 rbd., af Ham skal vorde betalt naar Hans Sørensens 

Udstykning vorder approberet, saa erklærer han sig jo derved, at være min Debitor for denne Sum, 

naar det betingede Vilkaar opfyldes: at Udstykningen vorder approberet. – Dette Vilkaar er opfyldt 
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under 11
te
 August dette Aar, og saa hastig som Efterretning derom kom mig tilhænde, nemlig den 

27
de

 i samme Maaned, lod jeg strax ved Expresse Communikationen bringe til Hr. Brorson. 

Jeg har stedse anseet Hr. Brorson for en retskaffen og ordholden Mand, paa hans blotte mundtlige 

Ord jeg ikke ville have taget i Betænkning at stole for en mange Gange saa stor Sum og det skulle 

gjøre mig meget Ondt om jeg i nærværende Sag skulle komme til den Erfaring: at han ikke vil ansee 

sit skrivtlige Tilsagn at være forbindende. 

Hr. Brorson har stedse viist mig saamegen Velvillig og Forekommenhed at det skulle gjøre mig 

meget Ondt om han i nærværende Sag skulle for sin gode Villies Skyld vorde udsat for noget 

betydelige Tab, og jeg vil, i Betragtning deraf velvillig nedsætte min Fordring til 20 rbd. dog kuns 

under den Forudsætning eller Betingelse at Forlig derved opnaas og at disse 20 rbd. strax vorder 

udbetalt til Deres Velbyrdighed. 

Vadum den 5
te
 December 1838, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Agent Galster. 

 

 

Nr. 863 

 

I Anledning af Deres Høiærværdigheds meget ærede Skrivelse af 6
te
 f. M. som formedelst min 

Fraværelse først seent er kommen mig tilhænde, tillader jeg mig at bemærke, at Forordningen af 

23
de

 April 1781 § 9 befaler at det ved udskiftning nøie skal paasees at de nødvendige Fodstier over 

en Byes Mark, ligesom de almindelige Veie fra Bye til Bye, eller til Kirke og Mølle, anlægges uden 

omkring og imellem Lodderne, forsaavidt saadant uden at Veien alt for meget forlænges er mueligt. 

Det vil heraf være klart, at fordi en Kirkesti har været til paa et bestemt Sted i 20 Aar førend 

Udskiftningen foregik, kan det dog ikke derfor paastaaes at den allene af Grund skal forblive paa 

samme Sted efter udskiftningen. – Forordningen af 13
de

 Dec. 1799 § 18 bestemmer fremdeles: ”Da 

Kirke Skolestierne fortjener Opmærksomhed ved Udskiftningen saa maae ingen Mand nægte en 

andens Børn at benytte dem af Veien over hans Marker til Skolen, naar der dertil er beleiligst; han 

skal ogsaa være forpligtet til at holde de fornødne stente og Gangbroer, saavelsom Grøvter vedlige, 

saaledes at Børnene uden Hinder eller Fare, til alle Aarets Tider, kan komme til Skolen. I Tilfælde 

af paakommende Tvistigheder des angaaende, skal Amtmanden ved sin Kjendelse afgjøre, hvor 

Gangveien for Børnene skal anligges. 

Flere Bestemmelser har jeg ikke forefunden i Lovgivningen angaaende Fodstier. 

Hver Udskiftning er foregaaet og en Fodsti derefter har været taalt over en Mands Lod i 20 Aar, vil 

den formentlig ikke kunde aflægges omendskjønt, som ofte er Tilfældet, at intet derom findes 

afhandlet i Udskiftnings Documenterne, men forsaavidt som den gaaer tværs over en Lod, 

forekommer det mig, at den i Medhold af Forordningen af 23
de

 April 1781 § 9 maae kunde 

forlægges til Loddens Udside, forsaavidt saadant kan skee uden ar den derved alt for meget 

forlægges. 

Skulle disse Bemærkninger kunne give nogen Veiledning til det opkastede Spørgsmaals Besvarelse 

vil det være mig kjært. 

Vadumtorp den 7
de

 December 1838, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og Høiærværdige Hr. Stiftsprovst Dr. theologiæ Hald. 

 

 

Nr. 864 

 

Hoslagte 2
de

 Ansøgninger nemlig fra Hans Andersen Bakholm i Guldager Bye, Vreilev Sogn og 

Frands Larsen og Medinteressenter i Sønderøxe Bye Broust Sogn om Approbation paa deres 

Gaardes udstykning paa hvilke jeg har tilladt mig i særskilte hermed følgende Skrivelser 
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underdanigst at udbede mig Deres Høivelbaarenheds høigunstige Anbefaling, ønsker jeg derefter 

gunstbehageligen indsendt paa Hjørring Postcontor til videre Indsendelse for min Regning. 

Vadumtorp den 16
de

 December 1838, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 865 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 4
de

 d. M. meldes: at jeg er villig 

til at foretage de forlangte udstykninger i Sønder Saltum By, Saltum Sogn og at de Vedkommende 

kunde treffe mig hjemme førstkommende Søndag og Mandag – om de til den Tid ville komme til 

mig paa Vadumtorp og medbringe Kortet. – Om eller hvorvidt den omskrevne Parcel paa over 3 

Tønder Land til Taxt 24 kan lade sig dele vil komme an paa om den er bebygget eller ei og hvad 

Hensigten er med Parcellerne, nemlig om de skal særskilt bebygges eller henlægges under andre 

Eiendomme. – ligesaa kommer det i Betragtning om Jorderne ligger samlede eller i flere Lodder, 

samt om de bestaar af Ager eller Eng eller raa Jord skikket til Opdyrkning. – Deres Velædelhed 

ville saaledes indsee at jeg ikke vel kan besvare det opkastede Spørgsmaal førend de anførte 

Omstændigheder nærmere vorder oplyste. 

Det skulle have været mig en stor Fornøielse om jeg havde været istand til at meddele Dem 

Oplysning om Vestrupgaards nye Hartkorn men dette staar ikke længer i min Magt; thi vel havde 

jeg i Viborg Adgang til at see enhver Mands Hartkorn over hele Landet, men mine Forretninger her 

tillod mig kuns at udskrive saa lidet af dette af 81 store Protocoller bestaaende Matriculs Værk – 

Imidlertid kan jeg sige Dem: at hele Saltum Sogn staae i Matriculen anført for gammelt Hartkorn 

442 Td. 1 Skp. 1 343/1760 alb., nyt Hartkorn 289 Td. 7 Skp. 2½ alb., men hvor stor Deel Vestrup-

gaard kan faae i denne Nedsættelse kan jeg, som meldt, ikke opgive. 

p.t. Aagaard den 16
de

 Dec. 1838, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Examinatus juris Hoff. 

 

 

Nr. 866 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Under 3
die

 April dette Aar har jeg paa Deres Høivelbaarenheds Contor indleveret en Udstykning 

over Gaarden Store Løgtveds Jorder i Dronninglund Sogn med tilhørende Ansøgning paa behørig 

stemplet Papir, og da Vedkommende Parcellister for mig har besværet Dem over at Approbation 

paa udstykningen ikke endnu er indløbet, saa tillader jeg mig underdanigst at bede, at Deres 

Høivelbaarenhed høigunstigst ville udvirke at bemeldte udstykning snarest mueligt vorde 

approberet. 

Vadumtorp den 20
de

 Dec. 1835, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 867 

 

Vadumtorp den 20
de

 Dec. 1838 

Ved min Hjemkomst fra en Reise har jeg modtaget Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 20
de

 f. M. 

og i skyldigst Svar paa samme meldes: at eftersom det var før Jens Justesen i Store Løgtved jeg 

foretog den Udstykning hvortil jeg brugte Storskovens Kort, saa har jeg i dag skreven ham til om at 
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hente det her og bringe til Løgtved, og jeg har føiet anstalt for at det kan vorde udleveret til enhver 

Tid enten jeg er tilstæde eller ei, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Bøgild. 

 

 

Nr. 868 

 

Af den i Commissionsmødet paa Aalborg Raadstue den 23
de

 f. M. fremlagte Landvæsenscommis-

sionsforretning som er afholdt den 8
de

 og 9
de

 Juli 1807 betreffende Eiendomsretten i Vildmosen, har 

jeg bragt i Erfaring, at omendskjønt Vadum Sogn saavel før som efter den Tid aarlig har gravet 

Tørv i Vildmosen, saa har dog ingen Indvarsling til hiint Møde fundet Sted for dette Sogns Ved-

kommende og dette Grundeiere have saaledes været udelukkede fra ar kunne paatale den dem 

tilkommende, fra Arilds Tid benyttede og dem høist nødvendige Tørvegravning i Vildmosen, 

hvilken hævdede Rettighed er dem saameget vigtigere som den aldeles ikke findes nogen 

Tørvemose i hele Sognet naar undtages en liden ubetydelig Mose under Vesterhalne bye, hvor alene 

denne Byes beboere have Deel, og som ikke en gang er nær tilstrækkelig til deres egen Fornøden-

hed. – Jeg maae saaledes protestere imod at der af dette Document udledes noget til Fordeel for 

Biersted Sogns Rettighed uden hvad der i samme Forhold kan komme Vadum Sogn tilgode. – Af 

det i Aarene 1909 og 1810 optagne Kort over Vildmosen vil det kunne erfares at Vadum Sogn har 

sin Tørvegravning i Vildmosen ligesaavel som de Mosen umiddelbar tilgrændsende Sogn, og det vil 

af de afhørte Vidner sikkert være oplyst at Sognets Beboere aarlig have gravet Tørv i Vildmosen 

uden derfor at have ydet anden Betaling end en passende godtgjørelse for Vei over de tilgrændsende 

Jorder af Biersted Sogn. – Da Mosen ikke nogensinde have været udskiftet imellem de forskjellige 

Lodseiere saa har ingen af dem funden det fornødent at indskrænke sin Gravning til nogen bestemt 

Plads i Mosen, men enhver Lodtagende har ligesom i enhver anden fælleds Tørvemose anseet sig 

berettiget til at grave hvor han bedst kunne komme til, uden at gaae de andre Lodtagende i Veien. 

Af den i Landvæsenscommissionsacten indførte Extract af den nugjeldende Matricul sees det, at 

Vildmosen er paa den Tid bleven anseet for en stor Morads som er gandske ubrugelig og er derfor 

som Gjenstand for Matriculen ikke bleven agtet for noget, og følgelig ikke matriculeret, derimod 

viser Extracten at de i og omkring Vildmosen beliggende Enge og brugelige Græsningsjorder  

/: Fæedrivter eller Fælleder :/ er matriculerede. – Skjønt dette nu er aldeles i sin Orden og overens-

stemmende med de for Matriculen gjeldende grundsætninger, at Vildmosen kun er medtaget til 

Hartkorns Ansættelse for  saavidt som den befandtes tjenlig til Høeslet eller Græsning, men iøvrigt 

forbigaaet som unyttig til saadant Brug eller med andre Ord som noget der efter de gjeldende 

Grundsætninger ikke vare Gjenstand for Matriculen saa har Commissionen, skjønt vistnok høist 

urigtigt deraf villet udlede følgende Slutning: Vildmosen derimod sees at have været et Morads 

utilgjængelig og anseet for Intet, saa den ikke er matriculeret eller Stamhuset har vedkjendt sig den 

som Eiendom, ”da dets tilstødende Eiendomme ved Mosen ere udviiste og matriculerede, følgelig 

var Mosen da Matriculen blev sadt, Hans Majestæts eller Statens Eiendom” 

Denne Følgeslutning maa vistnok forekomme enhver Sagkyndig høist urigtig – Vildmosen er 

forbigaaet ved Matriculen af samme Gaard som al anden utilgjængelig  Mosebund i Landet, nemlig 

fordi den ikke kunde benyttes enten til Høeslet eller til Græsning for Kreaturer.  

Efter Grundsætningerne saavel for den nugjeldende som for den nye Matricul er alle Ager og Engs 

Hartkornet beregnet paa Jordens Afgrøde, og Tørvejord eller den egentlige Mosebund, er 

ingensinde kommet i Betragtning ved nogen Skjælsætning – Vil man derfor slutte som 

Landvæsenscommissionen i 1807, da kommer man til det Resultat at enhver Mose i Landet der ikke 

er tjenlig til Høeslet eller Græsning, og følgelig ikke kan være matriculeret, maae være Hans 

Majestæts eller Statens Eiendom. – I Hedeegnene findes mange saadanne Moser endog af betydelig 

Størrelse paa hvis Overflade end ikke engang voxer Lyng, men som bestaar af en sort død 

Mosejord, men hvori som oftest findes de allerbedste Tørv tjenlige til at brænde Kul af. – Fremdeles 

maae jeg anmode, at saasom det ved Matriculens Affattelse befandtes at Vildmosen ikke var at 
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ansee for Noget, med Hensyn til Skyldsætning, saa har der heller ikke været nogen Anledning til 

den Gang videre at undersøge hvorvidt de forskjellige Lodseieres Eiendomsret i samme stinkte sig i 

Henseende til Tørvegravning, eftersom Tørvejord ikke var Gjenstand for Matriculen, og den 

Omstændighed, at Matriculs Extracten ikke viser at nogen paa den Tid har gjort Paastand om 

Eiendomsret i Mosen i Henseende til Tørveskjær, kan hverken reise eller fælde eftersom saadant 

under disse Omstændigheder var Matriculen uvedkommende – At Extracten ikke viser at Nogen har 

gjort Paastand om Eiendomsret til selve Mosen kan ligesaalidet gjelde som noget afgjort Beviis for 

at ingen saadan Paastand har funden Sted, og det synes derfor at være aldeles uden Hjemmel at 

Amtmand Blom, i den med Commissionsacten følgende Skrivelse til det Kongelige Rentekammer 

af 10
de

 Januar 1808, kommer til den Slutning at ”Da nu ingen ved Matriculen har tilegnet sig Mosen 

er det klart at den, som res nullius da maatte tilhøre Kongen, og det samme maa altsaa endnu være 

Tilfældet, forsaavidt den ikke af Nogen siden er taget under Brug eller Bemægtigelse og paa saadan 

Maade hævdet” 

Ved de afholdte Vidneforhøre er det formentlig endog til Overflødighed, oplyst at Vadum Sogns 

ligesaavel som de Mosen umiddelbar tilgrændsende Sognes Beboere have fra umindelige Tider 

gravet Tørv i Vildmosen, og videre Brugsret har Vadum Sogn ingensinde paastaaet og de hverken 

den her omhandlede Landvæsenscommissionsact eller den i samme indførte Extract af den 

gjeldende Matricul kan oplyse om den, eller modbevise den sande factiske Omstændighed, som 

paastaaer Vadum Sogn sig sin lovlige Ret til Tørvegrøvt i Vildmosen aldeles uforkrænket som 

hidtil, indtil Mosen bliver lovlig udskiftet og den derved kan faae sin Andel udlagt efter bestemte 

grændser. 

Af Landvæsenscommissionens Acter sees det fremdeles, at der under N
o
 4 er fremlagt en Skjelfor-

retning angaaende Skiels Paaviisning mellem Nørholm Byes Ager og Eng og de tilgrændsende 

Eiendomme. – Denne Skjelforretning der nærmest har til Hensyn at bestemme Skjel imellem de til 

Vildmosen grændsende Eendeelsjorder, omtale vel nogle, af de forsamlede Lodseiere, paa den Tid 

vedtagne Skjel i selve Mosen, men disse ere i ingen Henseende overholdte ligesom der ei heller 

findes nogen Hjemmel for med hvad Ret de er indgaaede. I Commissionens Bedømmelse af dette 

Document (vide Acten Page 32 og 33) hedder det: 

”Commissionen foretog derefter Bedømmelsen af de fremlagte Documenter, som er N
o
 4 en 

Skjelforretning af 26
de

 Juni 1795 som viser at der er foregaaet en Slags Forretning imellem Hr. 

Glerup til Vang, Frue Kammerherreinde von der Lyhe, da Eier af Vraae, Krigsraad Gleerup til 

Rødslette, Brogaard til Bjørnkjær og Birkelse Stamhus Eier, hvilken ved deres Befuldmægtigede 

har vedtaget at et Stykke af Vildmosen skulle tillægges Nørholm, Biersted Sogn med flere, ligesom 

ogsaa det af Hr. Gleerup fremlagte Kort alene viser at dette Sogns Eiendomme støder paa Mosen. 

Commissionen kunde altsaa ikke ansee det fremlagte Document som Hjemmel for Eiendom i 

Vildmosen” 

og endelig hedder det i Commissionsacten Pag. 38: 

”Commissionen som Forretningen viser ikke har kunnet faae nogen Forening istand om 

Skjelbestemmelserne imellem Privates og hvad den formeener der kunde blive Huus Majestæts 

Eiendom, indstillede til det Kongelige Rentekammer etc.” 

Det fremgaar klart heraf, at det afholdte Landvæsenscommissionsmøde ikke i nogen Henseende har 

forandret Sagens Tilstand i Henseende til Eiendomsretten, efterdi ingensomhelst Forening derved er 

bleven tilveiebragt, dette Actstykke kan følgelig i ingen Henseende svække Vadum Sogns hævdede 

Ret til Tørvegravning i Vildmosen, og da der under samme Møde hverken er bleven vedtaget eller 

erkjent noget som helst Skjel imellem de forskjellige Lodseieres Ret til Tørvegravning i bemeldte 

Mose, ligesom ei heller samme nogen saadan Overenskomst vitterligen er tilveiebragt, saa synes 

heraf klart at følge at Vildmosen er et Fælledsfang hvori Vadum Sogn, saavel som alle de Mosen 

umiddelbar tilgrændsende Sogne have hævdet Ret til fælleds Tørvegravning uden at være bunden til 

nogen bestemt Plads at udøve denne Brugsret paa, saasom den beviislig er udøvet paa samme 

Maade som Brugsretten i enhver anden fælleds Tørvemose uden at være indskrænket indenfor visse 

i Mosen bestemte eller erkjendte Skjelgrændser. – Vadum Sogn har ingensinde gjort Paastand paa 

Græsningsret i Vildmosen; men i Tilfælde af Mosens Udskiftning, hvad enten saadant skeer efter 



328 

 

mindelig Overenskomst eller paa hvilken som helst anden Maade, da paastaaes i ethvert Tilfælde 

Vadum Sogns lovlige Ret til Tørveskjær og Sætterum til Tørvene i bemeldte Mose aldeles 

uforkrænket som hidtil, i Medhold af Forordningen af 23
de

 April 1781 § 17. 

Vadum Torp den 22
de

 December 1838, Paa egne og øvrige Selveieres Vegne i Vadum Sogn, 

ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til den allernaadigste beskikkede Commission i Sagen angaaende Eiendomsretten i Vildmosen 

 

 

Nr. 869 

 

Til det Høikongelige Rentekammer 

I det jeg herved underdanigst tilbagesender de ved det Høikongelige Rentekammers Skrivelse af 

10
de

 f. M. mig til Betænkning tilstillede Udskiftnings Documenter betreffende Sønder Aggersunds 

Jorder under Bjørnsholms Gods, tillader jeg mig underdanigst at yttre min Mening om denne Sag 

saaledes: Det forekommer mig aldeles klart at den Plan af 7
de

 August dette Aar, hvorefter Udskift-

ningen endelig er bleven udført, er langt ufordelagtigere for Fæstegaarden end den af Selveieren 

tidligere vedtagne Plan af 9
de

 October forrige Aar. Saavidt jeg af Documenterne kan skjønne har 

denne første Plan ikke havt det høikongelige Rentekammers Bifald, da det synes som høisamme har 

antaget at den burde drages en lige Skjællinie af Punctet imellem Gaarden til den sydligste 

Grændse. En saadan Deling ville vistnok have været den fordelagtigste for Fæstegaardens 

Vedkommende, men dertil har Selveieren aldeles ikke villet give sit Samtykke. – I det man nu for at 

lempe sig efter Selveierens Paastand, har seet sig nødsaget til at afvige fra denne Plan der hvor den 

var til Fordeel for Fæsteren, nemlig i Kjæret næst sønden for Gaarden, har man derimod til 

Præjudice for Fæstegaarden og under Paaskud af ikke ar afvige mere end høist nødvendig fra den af 

det høie Collegium foreslaaede Delingsplan, beholdt denne der hvor den var til Fordeel for 

Selveieren, og derved er udskiftningen virkelig bleven betydelig mindre fordelagtig for 

Fæstegaarden end om den første Plan var bleven fulgt uforandret. – Men da Delingsplanen af 7
de

 

August dette Aar er vedtaget af begge Parter med alle lovlige Formaliteter og Udskiftningen 

befindes at være udført punctlig efter Planen, saa skjønner jeg ikke at der nu kan foretages nogen 

Forandring i den foregaaende Deling, uden dertil at erhverve Selveierens Samtykke, og da det ikke 

er at formode at denne vil opgive nogle af sine ved Udskiftningen ved lovlig Maade erhvervede 

Fordele saa vil han sikkert ikke nu være villig til at træde tilbage til den af ham under 9
de

 October 

forige Aar vedtagne Plan. 

Det følger saaledes af Sagens Natur at dersom udskiftningen skal omgjøres for at tilbagevinde 

Fæstegaardens Tab og at tilvende den Fordeel da maae dette skee paa en saadan Maade at 

Selveieren ei aleene ikke indskrænkes i den Fordel han allene har opnaaet, men at han derimod, om 

mueligt tilvendes endnu større Beqvemmelighed; thi ellers giver han ikke sit Samtykke til nogen 

Forandring, og uden dette kan formentlig nu ingen Forandring finde Sted. 

Jeg tillader mig underdanigst paa Grund af det anførte, at foreslaa det eneste Middel jeg kan 

skjønne der under disse Omstændigheder kan være begge Parter tjenligt, nemlig at udflytte 

Fæstegaarden paa den søndre Deel af Marken, og der at tildele den sin egen Udlod samt hele 

udlodden N
o
 1 og dertil saameget af sin egen Indlod som denne med dets deri beliggende Eng og 

græsningsjord maatte være større end udlodden N
o
 1 er med den i samme beliggende Eng og 

græsningsjord inclusive, hvilken Deling da ville falde omtrent efter den paa Kortet med Blyant og 

truken Linie ab. Til udførelsen af en saadan Plan ville Selveiernes Samtykke ikke være vanskeligt at 

erholde, og Fæstegaarden ville derhos i fuldeste Maal indvinde de tabte Fordele hvorover Fæsteren 

der nu besværer sig, og derhos vinde den store Fordeel at faa sin Jord beliggende i en samlet Lod 

omkring Gaarden. – Skulle det efter en saadan Forandring, hvilket jeg af Mangel paa speciel 

Kjendskab til det Locale ikke med Vished kan vide, være af Vigtighed for Fæste-gaarden, at 

beholde en Lod i Bitte Engen østen for Gaardene, da kunde Fæstegaarden tildele Selveierens Lod i 

bemeldte Eng, og Skjellet imellem dem ville da falde omtrent efter Blyantslinien cd; men da det for 
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størstedelen er Eng der falder mellem bemeldte Linier, ab og cd saa skjønner jeg ikke rettere end at 

Fæstegaarden maatte være bedst tjent med at give slig paa Lodden i Bitte Eng og at faae Skjellet 

omtrent efter Blyantslinien ac; med mindre der skulle findes Tørvejord i Bitte Eng og at saadant 

kunne mangle i det Stykke som den kunde have til Vederlag. – Skulle Hensyn til Fiskeriet gjøre det 

ønskeligt at lade Fæstegaarden beholde en Lod i Bitte Engen, da maatte den tildeles Lodden N
o
 1 og 

saa meget af Kjæret som falder lige for samme ud til Fjorden, og i dette Tilfælde ville den nye 

Delingslinie falde noget østligere end den forhen omtalte paa Kortet og Blyantslinien cd. Naar 

Forandring skulle foretages, paa hvilken som helst Maade, da maatte formentlig i ethvert Tilfælde 

det ved Punctet a uden synlig Nødvendighed fremkomne dobbelt Bugt paa Skjellet undgaaes. 

Omtages denne Plan, som jeg troer at være særdeles fordelagtig for Fæstegaarden, afseet fra den 

Bekostning der er forbunden med at flytte Gaarden ud, saa antager jeg, som rimeligt, at Veien fra 

Brønden til Aggersund vil forblive omtrent hvor den gamle Vei nu er, og Huuslodden N
o
 2B burde 

da, for ikke at ligge Gaarden alt for meget i Veien begynde ved vestre Side af denne Vei, og 

udlægges i en Figur af omtrent 3 á 4 gange saa stor Længde som Brede, langs det søndre Markskjel, 

omtrent efter Blyantslinien mellem Puncterne e, f, g, og h. 

Det vil formentlig være overflødig at omtale de af Fæsterinden i hendes andragende af 27
de

 October 

dette Aar foreslaaede Forandringer i den udførte Plan; thi det er aldeles ikke rimeligt at Selveieren 

ville indrømme en saadan Forandring, og efter at udskiftningen er udført efter alle lovlige 

Formaliteter, kan han som foranført efter min anskuelse, aldeles ikke paatvinges nogen Forandring i 

Planen. 

Vadumtorp den 24
de

 December 1838, underdanigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 870 

 

Deres Høivelbaarenhed ombedes gunstbehageligen at ville meddele mig en Attest om Hartkornet 

for Selveier Lars Jensens Gaard i Øster Mellerup i Jerslev Sogn, med  Hensyn til at Proprietair 

Lycke, har solgt ham sin Andeel i Jerslev Sogns Kongetiende, bemeldte Lars Jensens Gaard staaer 

for Ager og Engs Hartkorn 2 Td. 1 Skp. 2 Fr. ½ alb., hvorhos jeg følgelig tillige maa udbede mig 

Attest for det summariske Beløb af det tiendeydende Hartkorn saavelsom og af Tiendehartkornet. 

Fremdeles udbeder jeg mig til Brug ved Udstykning af Selveier Espen Mikkelsens Gaards Jorder i 

Skræm Bye og Sogn Østerhan Herred, en Attest om hans Gaards Hartkorn. 

Vadumtorp den 26
de

 December 1838, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin. 

 

 

Nr. 871 

 

Under Udskiftningen af Jerslev Byes Jorder i Jerslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, som jeg 

udførte i Løbet af Aarene 1820 til 1822 blev Veien fra Jerslev til Svennum /: som forhen var 

beliggende saaledes at den ville have faldet langs igjennem Midten af Mads Stephansens eller nu 

hans Søn Stephan Madsens udlod :/ efter Bestemmelsen i Forordningen af 23
de

 April 1781 § 9 

forflyttet til Nordre Side og østre Ende af bemeldte Agerlod, hvor den derpaa blev istandsat som 

almindelig Byvei mellem Jerslev og Svennum. At bemeldte gamle Vei er ved udskiftningen aldeles 

aflagt, forsaavidt som den gik over benævnte Mads Stephansens nu Stephan Madsens Ager Lod, 

saaledes at Ingen, uden Tilladelse af Loddens Eier har Ret til, som Veifarende, enten kjørende, 

ridende eller gaaende, at følge denne forhenværende Vei, det attesteres herved som 

overensstemmende med Udskiftningsdocumenterne. 

Vadumtorp den 1
st
 Januar 1839, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 
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Nr. 872 

 

Til Rentekammeret 

Hjørring Amt, Børglum Herred, Thise Sogn og Bye den 31
de

 December 1838 

 

Christen Christensen Langbroe Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om foreløbig Tilladelse 

til at maatte afhænde en Kjærparcel af sin Gaards Jorder og derimod at maatte henlægge en tilkjøbt 

Agerlands Parcel under Gaarden i stedet for at bebygge den. 

 

Paa den under min eiende og iboende Gaard i Thise Bye henhørende Kjærlod sydvestlig for Byen er 

et Jordløs Huus, tilhørende Hans Christian Qvade. 

Til dette Huus har jeg henlagt den fjerneste Deel af bemeldte Kjærlod, nemlig fra den nordvestlige 

Ende af Lodden indtil den over samme løbende Bæk Langbroebæk kaldet paa hvilket Stykke som er 

fortrinlig skikket til Opdyrkning, Huset er beliggende, og da jeg nu har solgt denne Deel af Lodden 

til Husets Eier fornævnte Hans Christian Qvade, saa ansøger jeg herved underdanigst om foreløbig 

Tilladelse til at maatte afhænde denne Parcel fra Gaarden i Henhold til Forordningen af 3
die

 Dec. 

1819 § 17 saasom Hovedparcellen ikke har 20 Tønder Land boniteret Jord til Taxten 24. 

Ligeledes ansøger jeg underdanigst om at der naadigst maatte forundes mig Tilladelse til at 

henlægge under min Gaard den efter hoshæftede Skjøde mig tilhørende Parcel N
o
 3, med Hartkorn 

1 Td., af Christen Christensens med det Kongelige Rentekammers Tilladelse af 22
de

 April forige 

Aar udstykkede Gaards Jorder i Thise og at jeg derhos maatte fritages for den mig paaliggende 

Forpligtelse at bebygge den. Den bestaaer af en samlet Agerlod og er beliggende i omtrent 1200 

Alens Afstand fra min Gaards Bygninger. – Der ligger langt mere beleiligt til at dyrke under min 

Gaard en(d) den Deel af min Kjærlod som jeg herved underdanigst ansøger om foreløbig Tilladelse 

til at maatte afhænde, underdanigst Christen Christensen Langbroe. 

 

Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk. 

 

Afsendt 3
die

 Januar 1839. Porto  17 sk. 

Slet Papir   40 sk. 

Indsendelse til Kbhn. (?) 68 sk. 

Uleiligheden i alt betalt med 2 rbd. 

 

 

Nr. 873 

 

Underdanigst P.M: 

Paa Hoslagte Ansøgning fra Christen Christensen Langbroe i Thise, tillader jeg mig underdanigst at 

udbede mig Deres Høivelbaarenheds høigunstigste Anbefaling samt at den derefter maatte vorde 

indleveret paa Hjørring Postcontor til Indsendelse for min Regning. 

Vadumtorp den 31
de

 Dec. 1838, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 874 

  

Under 1
st
 September dette Aar har Selveier Gaardmand Jens Pedersen indgivet en allerunderdanigst 

Ansøgning om Allernaadigst Bevilling til at nedlægge hans Gaard Skrydsholt kaldet i Dronninglund 

Sogn, Ørsøe Fjerding og at udstykke dens Jorder i Parceller saaledes som disse bleve tilkjendegiven 
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paa et med Ansøgningen indsendt Kort. I Anledning deraf har Deres Høivelbaarenhed ladet ham 

communicere det Kongelige Rentekammers Skrivelse af 6
te
 October dette Aar saaledes lydende: 

”I Anledning af den os af Hr. Kammerherren under 10
de

 forige Maaned tilstillede Ansøgning fra 

Jens Pedersen, om Bevilling til at nedlægge hans Gaard Skrydsholt kaldet i Dronninglund Sogn, og 

udstykke dens Jorder i Parceller, maa vi tienstligen anmode Dem om at ville behage at tilkjendegive 

Supplicanten, at naar de fornødne Udstykningsdocumenter hertil indsendes vil det ansøgte blive 

taget under nærmere Overveielse”. 

I Anledning heraf har jeg paa hans Anmodning affattet de fornødne udstyknings Documenter over 

bemeldte hans Gaards Jorder, hvilke Documenter jeg herved tillader mig underdanigst at fremsende, 

bedende paa hans Vegne at Deres Høivelbaarenhed høigunstigst ville bevirke at hans indgivne 

allerunderdanigst Ansøgning nu maatte komme i Betragtning til allernaadigst Bønhørelse. – 

Sluttelig tillader jeg mig at bemærke at i den indgivne Ansøgning er Gaardens Hartkorn ved en 

Feiltagelse bleven anført for 2 Td. 3 Skp. 2 ¾ alb. i stedet for det retteligen er 2 Td. 6 Skp. 3 Fk. 1 

¼ al. 

Vadumtorp den 31
de

 December 1838, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 875 

 

Til Rentekammeret 

Hjørring Amt, Børglum Herred, Stenum Sogn og Bye, den 31
de

 December 1838. 

 

Albrect Larsen, Fæstegaardmand under Hjermitslevgaards Gods og Eier af en ubeboet Jordlod, 

ansøger underdanigst om approbation paa denne hans Eiendoms udstykning. 

 

Under en mig tilhørende ubeboet Selveierlod paa Stenum Byes Mark, som jeg bestandig har drevet 

under min Fæstegaard, hører 2
de

 langt fraliggende Hedelodder, som er velskikkede til Dyrkning, 

men som formedelst dens lange Afstand fra Agerlodden ikke med nogen Fordeel kan dyrkes i 

Forbindelse med denne; jeg har derfor solgt den ene af disse Lodder til Bertel Larsen til Bebyggelse 

og den anden har jeg henlagt til et paa den beliggende jordløs Huus og solgt den til dettes Eier og 

Beboer Jens Christensen. – Disse Parceller har jeg nu paa anordningsmæssig Maade ladet 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, saavel med Hensyn til at det er en 

ubeboet Jordlod som og i Særdeleshed med Hensyn til at de raa Jorder derved kan komme under 

hensigtsmæssig afbenyttelse, Underdanigst  Albrect Larsen 

 

Conciperet af Stiftsbefalingsmand Birk. 
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Nr. 876 

 

Idet jeg herved underdanigst tilbagesender det ved Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 15
de

 

forige Maaned mig tilstillede Andragende fra Anders Christensen med flere Beboere af Løth i 

Lendum Sogn og de samme følgende 2
de

 Bilage tillader jeg mig følgende Bemærkninger: 

I Aaret 1828 foretog jeg en Udstykningsforretning over de her omhandlede Jordeiendomme og af 

den da affattede Hartkorns Beregning tillader jeg mig herved at lade følge en opskrivt ligelydende 

med den som da blev indsendt til det Kongelige Rentekammer. 

Efter de Oplysninger som jeg erholdte under Forretningen kan ingen nulevende mindes at Gaarden 

Løth nogensinde har existeret som Gaard; men Jorderne har fra umindelige Tider været dreven 

under Hovedgaarden Lengsholm indtil de for omtrent 43 Aar siden bleve inddelte og bortfæstede 

saaledes som de befandtes da jeg for 10 Aar siden foretog den Hartkornsfordeling hvoraf hermed 

følger Gjenparten. Det er saaledes en Irring hidrørende fra ufuldstændighed i de indsendte Jordbø-

ger, at disse Huse staar i Amtstuen anførte som en Gaard, da en saadan ikke i Mands Minde har 

existeret. – Da jeg fordelte Hartkornet paa samtlige 9 Parceller /: nemlig de 8 Huse paa Løth og den 

saakaldte Løth Eng, som Eieren Lieutnant Bolvig havde forbeholdt sig til eget Brug :/ var ikkuns de 

3 første Parceller solgte, og dette er Aarsagen hvorfor Rentekammeret ikke har approberet mere end 

disse 3 Parceller til Afhændelse, men det er dog derfor langt fra at det øvrige Hartkorn kan blive at 

ansee som en Hovedparcel; Thi de Huse det paahviler ere virkelige Fæstehuse af Lengholms Gods 

der som saadanne har existeret i over 40 Aar; men de have ikke været paalignet forholdsmæssigt 

Hartkorn førend ved min Udstykningsforretning af 30
de

 December 1828, og dette maa være 

Aarsagen hvorfor disse Huse ikke findes specificerede i den Amtstuen i sin Tid meddelte Amtstuen 

Efterretning om Hartkornsfordelingen videre end for de 3
de

 Parceller N
o
 1, 2 og 3 hidrører derfra at 

ikke flere var solgte paa den Tid, og Eieren ikke har yttret nogen attraae om at ville sælge de øvrige 

ved Auction, saasom det var hans Agt at sælge dem efterhaanden til Beboerne med undtagelse af 

den under samme Jorder henhørende Engparcel N
o
 9 som han havde forbeholdt sig til eget brug. 

Det er saaledes i sin Orden at Approbationen ifølge Forordningen af 3
die

 Dec. 1819 ikke  har strakt 

sig videre end til de Parceller til hvilke der da havde Kjøbere. 
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Da disse Huse, saaledes som anført have existeret som Fæstehuse under Lengsholm allerede for 

omtrent 40 Aar siden, saa maa de formentlig med Rette kunde ansees som gamle Fæstehuse af 

Lengholms Gods. At de samlet have beholdt særskilt Conto i Amtstuen efter at det øvrige 

Lengholms Gods var afhændet var en Følge af at Hartkornet som var samlet fra den Tid Jorden 

brugtes under Hovedgaarden, ikke var bleven fordeelt paa Husene førend saadant skeete ved min 

Hartkorns eller Udstykningsberegning af 30
de

 Dec. 1828, og det maa vel kunde ansees som en 

Forsømmelse af Eieren at han ikke strax meddelte Amtstuen Underretning om denne forandrede 

Hartkorns Inddeling for hans Fæstegods, til Fuldstændiggjørelse af den ved Amtstuen værende 

Jordbog. 

Det forekommer mig, efter de her oplyste Omstændigheder at Amtstuen vel maatte være berettiget 

til at ansee disse Huse som gamle Fæstehuse af Lengsholm Gods, da min til Rentekammeret 

indsendte Udstykningsberegning, som hermed følger i Gjenpart viser at de have existeret som 

Fæstehuse længe før Forordningen af 3
die

 Dec. 1819  udkom, og derfor formentlig ikke ligefrem kan 

betragtes som saadanne Parceller, hvilke Amtstuen ifølge dette Lovbud ikke maae adskille uden 

efter det Kongelige Rentekammers Ordre. Hvad den Anke angaar som er fremført af Anders 

Christensen, Christen Nielsen og Jens Christensen, nemlig at Rosen Bolvig skal have tilegnet sig 

baade Græsning og Tørveskjær paa den Englod som er tillagt en hver af dem, da kan jeg ikke derom 

meddele nogen Oplysning. – Af min Beregning som jeg vil at Anders Christensen som har 

Parcellen N
o
 6 og Jens Christensen som har Parcellen N

o
 4 er tillagte hver en Græsningslod, som 

jeg formoder at være de Lodder som de besværer sig over ikke at have havt i Brug; imidlertid ved 

jeg intet videre derom og det saa meget mindre som jeg ikke har nogen Gjenpart af Kortet. – 

Christen Nielsens Navn findes ikke paa min Hartkornsberegning og jeg kan derfor ikke see hvilket 

Huus det er som han er kommen i Besiddelse af. – men jeg formoder at det maa være en af 

Parcellerne N
o
 3, 5 eller 7; Thi N

o
 8 har ingen Eng eller Græsningslod der kunde have været den 

berøvet – Eng Parcellen N
o
 9 som Eieren forhen brugte til Hovedgaarden Lengsholm var det efter 

hans afstaaelse hans Bestemmelse at bruge under den ham seenest tilhørende Gaard Miilbakken 

kaldet. 

Vadumtorp den 3
die

 Januar 1839, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 877 

 

Deres Høivelbaarenhed har i ærede Skrivelse af 30
de

 Nov. forige Aar Communiceret mig det 

Kongelige Rentekammers Skrivelse af 10
de

 samme Maaned hvori Høisamme har forlangt min 

yderligere Erklæring i Sagen angaaende den fremtidige Vedligeholdelse af de Vandledninger som 

nu foranstaltes udgravede og oprensede til skadeligt Vands afledning fra Aagaards Gods m.m. over 

hvilken Sag jeg under 12
te
 October dette Aar har afgivet min Betænkning i en Skrivelse til Justits-

raad og kongelig Godsinspecteur Bindesbøll, som Deres Høivelbaarenhed ligeledes har behaget at 

sende mig tilligemed en Skrivelse fra Justitsraad Bindesbøll til det Kongelige Rentekammer af 29
de

 

Marts f. a., samt Landvæsenscommissionsforretningerne af 27
de

 Juli 1822, 23
de

 November samt 2
den

 

December 1837. Idet jeg herved ærbødigst tilbagesender benævnte mig tilstillede Bilage tillader jeg 

mig at afgive den forlangte yderligere Erklæring saaledes: 

I det Væsentlige ved jeg Intet at tilføie til min herved følgende Betænkning i Skrivelse til 

Justitsraad og Kongelig Godsinspecteur Bindesbøll af 12
te
 October forige Aar denne Sag 

betreffende, og jeg formoder at den mig affordrede nærmere Erklæring fornemmelig angaaer den 

Deel af min Betænkning, der, som anført i samme, kuns er bygget paa en svag Hukommelse, efterdi 

jeg ikke paa den Tid var i Besiddelse af nogen Gjenpart af Landvæsenscommissions Forretningen af 

23
de

 November 1837. Hvad denne ubestemthed angaar da har jeg nu med fornøden Eftertanke 

gjennemlæst de mig tilstillede Landvæsenscommissionsforretninger, og jeg maae derefter erklære at 
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jeg aldeles ikke finder nogen Anledning til at tilføie eller forandre noget i min nysnævnte 

Betænkning denne Sag betreffende. 

Det være mig herhos tilladt at gjøre opmærksom paa: at enten maae der være indløbet en Skrivefeil 

eller en Misforstaaelse maa ligge til Grund for den af Deres Høivelbaarenhed mig communicerede 

Skrivelse fra det Kongelige Rentekammer af 10 November f. A. der begynder saaledes: 

Da Justitsraad Bindesbøll i hosfølgende Skrivelse af 29
de

 Marts dette Aar har yttret, at han ikke 

anseer det for passende, at der for den fremtidige Ved af Vandledningsarbeiderne paa Aagaards 

Gods vælges den samme Maalestok sognviis for bemeldte Gods som for Selveiergodset m.m., saa 

anmodede vi ham etc. 

Thi det er netop baade Justitsraad Bindesbøll´s og min Meening, at der for den fremtidige Vedlige-

holdelse af bemeldte Vandløb skulle fastsættes den samme Maalestok Sogneviis for Aagaards Gods 

som eller dets Jordbogs Kasse nu tager en forholdsviis noget større Deel i den første Gravning og 

Opmaaling, i det samme er beregnet efter det Forhold i hvilket Aagaards Gods paa den ene Side og 

de øvrige paa den anden Side summariske sogneviis grændser til samtlige nu til Udgravning eller 

oprensning foreslaaede og antagne nye og gamle Vandløb endog uden Hensyn til at Aagaards Gods 

aldeles ikke grændser til det af disse meest bekostlige, nemlig det nye Vandløb fra Bredbæk til 

Liimfjorden mellem Kliim og Gjøttrup Sogne. 

Da det imidlertid ikke er mig bekjendt om eller hvorvidt der for de andre Sognes Vedkommende 

existerer en saadan Forening om Deeltagelse efter Hartkornet i Vandløbenes Opgravning og 

Vedligeholdelse, som den Gjøttrup Sognes Beboere have indgaaet for Landvæsenscommissionen 

den 22
de

 Juli 1822; saa er det med Flid at jeg i min Betænkning ikke har sagt at Aagaards Gods bør 

lige som Selveierne deeltage i Vandløbenes fremtidige Vedligeholdelse i Forhold til Hartkornet; 

men jeg har alene sagt: at Aagaards og Kokkedahls Godser bør deeltage i Vandløbenes fremtidige 

Vedligeholdelse efter samme Maalestok som de øvrige Lodseiere og at Vedligeholdelsen efter dette 

Forhold bør paahvile Eieren eller Brugeren af de samme Eiendomme for hvilket Vandløbenes første 

Gravning og Oprensning nu præsteres. Jeg har egentlig dermed villet  tilkjendegive den Meening at 

forsaavidt som Deeltagelse efter Hartkorn ikke allerede tidligere er indgaaet og man maatte kunne 

komme overens om Deeltagelse efter en passeligen Maalestok, da burde den nærværende Kjendelse 

ikke derfor lægge nogen Hindring i Veien. 

Vadumtorp den 4
de

 Januar 1839, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Conferentsraad Amtmand Faye Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 878 

 

Hoslagt giver jeg mig den underdanige Frihed at fremsende den ved Deres Høivelbaarenheds ærede 

Skrivelse af 11
te
 Mai forige Aar forlangte Hartkornsberegning over nogle for Aggersborg Sogns 

Eiendomme i Liimfjordens Bund og opkomne Holme, med tilhørende Kort in duplo og en 

Beskrivelse over Taxationen. 

Ligeledes tillader jeg mig at lade følge en Regning over mit formentlige Tilgodekommende for 

Forretningen, som jeg underdanigst udbeder mig gunstigst anviist til Udbetaling af Hjørring 

Amtstue. 

Vadumtorp den 4
de

 Januar 1839, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah. 

 

 

Nr. 879 

 

Regning 
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over mit Tilgodekommende for at beregne og ansætte til Hartkorn amt at forfatte et Copie Kort over 

nogle i Liimfjordens Bund opkomne Græs Holme ud for Aggersborg Sogns Eiendomme. 

For dette Arbeide tiene jeg i Forhold til den Tid det efter Eiendommens eller Situationens 

Beskaffenhed om nødvendig har medtaget at kunne tilkomme 20 rbdl. 

Vadumtorp den 31
de

 Dec. 1838, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 880 

 

Ifølge Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 21
de

 f. M. har jeg under Dags Dato indleveret paa 

Aalborg Postkontor 170 rd. 4 mk. til at afregne til Dem med første Agepost som Kjøbesum for 

Gaarden Fladbirk i Torslev Sogn. – Efter Modtagelsen deraf udbeder jeg mig Auctionsskjødet 

behageligen udfærdiget og tinglæst det snarest mueligt og mig samme derpaa tilstillet tilligemed 

Regning over Tinglæsnings Gebyhret saavel for Skjødet som for en Obligation til Proprietair 

Rottbøll som vil komme til Thinglæsning til samme Tid som Skjødet. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 14
de

 Januar 1839, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbyrdige Hr. By og Herredsfoged Heiberg. 

 

 

Nr. 881 

 

For at faae afhandlet og vedtaget de nødvendige Bestemmelser angaaende Delingsplanen for 

Udskiftningen af Tranum Sogns Klitter tillader jeg mig herved underdanigst at anmode Deres 

Høivelbaarenhed om gunstbehageligen at foranstalte et Landvæsens Commissionsmøde afholdt i 

Tranum Skole om mueligt først i den Uge som begynder med den 10
de

 Februar førstkommende.. 

Foruden de ved Landvæsenscommissionsmødet af 9
de

 Mai forige Aar erkjendte Lodseiere som af 

Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 23
de

 August forige Aar er bleven mig bekjendt, meldt 

sig en Mand ved Navn Jacob Christensen i Bejstrup som ogsaa troer sig berettiget til Lod i Tranum 

Sogns Klitter, og som derfor vel ogsaa bør indvarsles til dette Møde. – Iøvrigt bliver at indkalde de 

samme Lodseiere som vare indvarslede til forige Møde, saavelsom Præsten for Skolens 

Vedkommende og Sandflugtscommissairer for at bestemme hvor de Lodder skal udlægges som skal 

afgive Tørv til at dæmpe Sandflugten med. 

Vadumtorp den 31
de

 Januar 1839, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 882 

 

I den hermed følgende Kasse tillader jeg mig underdanigst at tilstille Deres Høivelbaarenhed en 

Udstykningsforretning over Gaarden Buurskous Jorder i Ugilt Sogn som jeg har foretaget efter 

Begjæring af bemeldte Sogns Skolecommission i Anledning af Jorde Udlæg til en Skole for 
Linderum Skoledistrict, over hvilket Udlæg der med Udstyknings Documenterne følger en særskilt 

udlægsberegning. – Denne Forretning har i længere Tid henligget færdig men er hidtil ikke bleven 

afsendt fordi jeg manglede Taxationsforretningen hvilken jeg for meget lang Tid siden æskede paa 

Herredscontoiret, men fik det Svar at Skolepatronen havde modtaget den, og jeg har siden 

forgjæves ventet at han skulle tilstille mig den. 

De 2
de

 andre Udstykningsforretninger som jeg tillader mig herhos indlagt at lade følge, beder jeg 

underdanigst at Deres Høivelbaarenhed høigunstigst ville anbefale og der som det maatte være 
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Deres Høivelbaarenhed beleiligt vover jeg at tilføie det Ønske, at Mit Bud maatte bringe mig dem 

tilbage hertil igjen for at jeg kunde indsende dem herfra med første Agepost.  

Ligeledes er det mit Ønske at Budet om mueligt maatte bringe mig den forlangte Indkaldelse til et 

Landvæsenscommissionsmøde i Tranum. 

Vadumtorp den 31
de

 Januar 1839, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 883 

 

Hoslagt tillader jeg mig at tilstille Deres Velædelhed Indkaldelse til et Landvæsenscommissions-

møde i Tranum Skole til den 15
de

 d. M. bedende at De ville være af den Godhed at besørge den 

betimmeligen bekjendtgjort for alle Vedkommende som findes anført paa Indkaldelsen, og 

tilstaaelse om Forkyndelsen bliver Indkaldelsen paategnet. Foruden den sædvanlige mundtlig 

Indvarsling for Sognets Beboere ved Sognefogden eller hans Medhjælper ville det vist ikke være 

overflødigt tillige at lade den læse ved Tranum Kirke paa førstkommende Søndag. For de under N
o
 

7 anførte Grundeiere i Lærup Sogn ville Indvarsling ved Kirkestævne formentlig eene være til-

strækkelig, og at Sognefogden i Lærum derom paatager sin Tilstaaelse. Da jeg finder det fornødent 

at komme derhen et Par Dage før Mødet ønsker jeg 2
de

 Vogne tilsagt at mød her Tirsdagen den 12
te
 

d.M. om Formiddagen Kl. 11 for at befordre mig og min Assistent til Tranum, og at Vedkommende 

hos hvem jeg skal logere derom maatte vorde underrettet. – I min Skrivelse til Amtet bad jeg om at 

faa Mødet bestemt til en af de første Dage i næste Uge, saa det er ikke min Skyld at det dog gaaer 

over Midten af Maaneden forinden det bliver afholdt. 

Vadumtorp den 4
de

 Februar 1839, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Møller til Nørre Skousgaard 

 

 

Nr. 884 

 

Efter Begjæring af Selveier Jens Pedersen som nuværende Eier af det østre Sted Miilholtsvad kaldet 

i Dronninglund Sogn Ørsøe Fjerding har jeg efterseet det originale Udskiftnings Kort over bemeldte 

Ørsøe Fjerdings Jorder for at erfare om der maatte være udlagt nogen Vei over den bemeldte Jens 

Pedersens Huus tilhørende Havelod, som paa den Tid udskiftningen foretoges tilhørte Svend 

Jensen, og jeg har da befunden ar der paa en Vei fra Vest til Øst tæt norden om Stedet Miilholtsled i 

Skjellet mellem den til dette Huus hørende Agerlod og Agerlodden til det vestre Huus i Miilholts-

vad, og at denne Vei, i sin Continuation mod Øst eller Sydøst til Stedet Houborgbroe gaaer over et 

Hjørne af fornævnte Jens Pedersens Lod i en Længde af 42 Alen efter Kortet. Fremdeles er jeg 

udlagt en Vei af 16 Alens Brede langs med nordre Side af Lodden indtil det sydøstlige Hjørne af 

den fælleds Mergelgrav, og ligeledes en Vei derfra langs med Loddens østre Side; men over Lodden 

selv viser Kortet aldeles Intet Spor af nogen som helst enten ny eller gammel Vei, videre ende den 

forannævnte, der i en Længde af 42 Alen gaar over det sydligste Hjørne; og naar de nævnte Veie 

holdes i forsvarlig Stand, maae flere Veie over denne Lod ogsaa ansees aldeles ufornøden. At det 

anførte er overensstemmende med det originale Udskiftnings Kort, og at dette paa det her 

omhandlede Sted befandtes ligesaa tydeligt og utvivlsomt som et gandske nyt Kort, det attesteres 

herved. 

Vadumtorp den 4
de

 Februar 1839, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 885 
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Deres Høivelbaarenhed ombedes gunstbehageligen at ville meddele mig en Attest om Hartkornet 

paa enhver af efterskrevne 2
de

 Gaarde, nemlig: 

a) for Selveier Espen Mikkelsens Gaard i Skræm Bye og Sogn. 

og b) for Selveier Lars Andersens Gaard i Gjølstrup Bye Jelstrup Sogn; af Hartkorn 2 Td. 6 Skp. 3 

Fr. ¼ alb. 

Denne Sidstnævnte Gaard er Hovedparcellen af den Gaard som førhen har tilhørt Lars Andersen og 

Peder Larsen i Interessentskab, med samlet Hartkorn 3 Td. 5 Skp. 2 Fr. 2 ¾ alb. udstykket i Aaret 

1837, og der skeete mig en dobbelt Tjeneste om jeg tillige turde være saa fri at udbede mig opgivet 

den Datum under hvilken det Kongelige Rentekammer har approberet Udstykningen eller givet 

Tilladelse til Hartkornets adskillelse i Amtstuen. 

Vadumtorp den 12
te
 Februar 1839, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin. 

 

 

Nr. 886 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 7
de

 d. M. tillader jeg mig at 

melde, at det forekommer mig at De efter Omstændighederne ikke vil kunne være istand til at 

meddele fuldstændige Oplysninger om den attraaede Forandring i Hoveriet til Dybvad, end Deres 

Skrivelse til Amtet af 21
de

 Decb. f.A. indeholder. – Jeg synes derfor at det maatte være tilstræk-

keligt om De ville behage at tilkiendegive Amtmanden, at da De ikke har tilstrækkelig Kundskab 

om Størrelsen af det virkelig dyrkede Areal ligesaalidet som af det derimellem beliggende ikke 

dyrkede men til dyrkning tjenligt Areal, og at Deres Hensigt er, naar De ved den attraaede 

Undersøgelse kommer til fornøden Kundskab herom, først da at ville vælge en endelig Bestem-

melse for Driftsplanen, for at kunne lempe dem efter Hoveriet, saaledes at dette ikke i nogen 

Henseende vorder forøget, saa er De under disse Omstændigheder ikke mueligt at De kan afgive de 

forlangte nærmere Forklaringer, anderledes, end ved selve Undersøgelsen. 

Det var mig paafaldende af Kammerets Ordre til mig af 19
de

 f. M. at see, at jeg skulle vente mig 

nærmere Forklaring. – angaaende hvori Forandringen af Jordernes Inddeling og Drift skal bestaae, 

meddelt fra Amtmanden over Hjørring Amt; thi Rentekammeret pleier ellers sædvanlig i den 

Henseende at henvist mig til den som har forlangt undersøgelsen.  

Jeg har i disse Dage havt et Landvæsenscommissionsmøde her i Sognet ellers havde jeg sikkert 

allerede været hos Dem i anledning af Undersøgelsen, og jeg tænker nu vist at komme om en halv 

Snes Dage eller maaske endog tidligere. Tranum Sogn den 18
de

 Februar 1839. Med særdeles 

Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Candidatus juris Proprietair Winkel. 

 

 

Nr. 887 

 

I underdanig Følge Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 18
de

 denne Maaned tillader jeg mig 

at indberette: at mit Ophold ved Stænderforsamlingen i Viborg i sidstafvigte Sommer satte mig 

saaledes tilbage i mine de underhændehavende Forretninger at det endnu ikke er bleven mig mueligt 

at faae begyndt paa Udskiftningen af Hou og Meelholt Skove. – Jeg har fortiden 3 meget vidtløftige 

Forretninger for, nemlig: 1. en Deel Magelæg og Omdelinger paa Aagaards Gods efter det 

Kongelige Rentekammers Ordre. 2) Udskiftning af Tranum Sogns Klitter, et Areal af over 8000 

Tønder Land, hvori fornævnte Aagaard for sit Gods er største Lodseier. 3) Magelæg og Omdeling 

af Rold Byes Jorder, med Hensyn til Skovfredning hvilken Forretning angaaer et Areal af 3 á 4000 

Tønder Land; disse tre vidtløftige Forretninger maae jeg nødvendigviis have færdig forinden jeg 
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kan tage fat paa Udskiftningen af Hou og Meelholt Skove og da samme, hvor ivrigt jeg end 

anstrænger mig for at faae den færdig dog endnu vil medtage mere end 4 Maaneder fra Dato, saa tør 

jeg ikke gjøre mig Haab om at kunde fuldføre titnævnte udskiftning af Hou og Meelholts Skove 

snarere end i Løbet af et Aar fra Dato. 

Vadumtorp den 25
de

 Februar 1839, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Bluhme. 

 

 

Nr. 888 

 

Deres Høivelbaarenhed har i ærede Skrivelse af 18
de

 denne Maaned forlangt Underretning om 

hvorvidt jeg har fremmet den mig overdragne Forretning for Kammerjunker Mylius angaaende 

Rold Skovs Fredning og deraf foranledigede Magelæg og Omdelinger, samt hvad der er til Hinder 

for denne Sag, der allerede skulde have været tilendebragt inden Juni Maaneds udgang 1838. I 

anledning deraf tillader jeg mig underdanigst at indberette følgende: Det var min Agt at have 

paabegyndt denne Forretning tidlig i Foraaret 1838, men saasnart som Kammerjunker Mylius kom 

til Kundskab om at jeg som Suppleant var bleven indkaldt til et møde i Stænderforsamlingen i 

Viborg forlangte han Kortet og øvrige Forretninger vedkommende Documenter tilbageleveret for at 

overdrage Forretningen til en Anden, Saaledes fremstod Sagen indtil den 23
de

 Juli sidst, da Kam-

merjunker Mylius tilkjendegav mig at han endnu ikke havde seet sig istand til at faae Forretningen 

udført ved en anden og at han ønskede at jeg endnu vil paatage mig at fuldføre den. Dette lovede jeg 

ham da ogsaa, men kun under den Betingelse at det maatte tillades mig at bruge hele Vinteren dertil 

og at fuldføre Forretningen i anstundende Foraar. 

Taxationen fik jeg udført i sidstafvigte Efteraar; jeg har siden den Tid beregnet Kortet og jeg venter 

at blive endelig færdig med Forretningen i anstundende Foraar, senest i løbet at Mai Maaned. Jeg 

kjender fortiden ingen egentlige Hindringer for Forretningens Tilendebringelse, videre end hvad der 

ligesaa er en Følge af dens Vidtløftighed, at den nemlig al Flid og Anstrængelse uagtet dog vil 

medtage en temmelig rum Tid at tilendebringe. 

Vadumtorp den 25
de

 Februar 1839, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Bluhme. 

 

 

Nr. 889 

 

I sidstafvigte Efteraar – saavidt jeg mindes var det den 25
de

 November – tillod jeg mig ved Han-

herreds Post fra Aagaard at tilstille Deres Velbyrdighed et Brev, hvori var indlagt 1 rd. 1 mk. som 

mit Contingent til Trykkefriheds Selskabet fra 1
st
 April til 1

st
 October 1838, ledsaget med den mig 

tilstillede Regning, hvilken formedelst min Fraværelse var imod min villie bleven forglemt at faa 

betalt i rette Tid. – Det var imidlertid undgaaet min Opmærksomhed at Deres Velbyrdighed ikke 

længere havde med Indkassationen at gjøre, indtil Posten kom tilbage og bragte mig denne Efter-

retning, hvortil han yttrede at Deres Velb.hed dog desuagtet velvilligen havde lovet at ville besørge 

den Dem tilstillede Regning qvitteret. – Da jeg imidlertid under 11
te
 d. M. atter er bleven krævet for 

denne Regnings Beløb saa frygter jeg at Hanherreds Post har ført mig bag Lyset. og tillader mig 

derom at udbede mig godhedsfuld Meddelelse af et Par Ord til Oplysning. 

Vadumtorp den 26
de

 Februar 1839, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Regimentsqvartermester Braath 

 

 



339 

 

Nr. 890 

 

Den ved Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 11
te
 d. M. mig affordrede Regnings Beløb 1 rd. 16 

sk. har jeg med Hanherreds Post sendt til Hr. Regimentsqvartermester Braath under 25
de

 November 

sidst, uden at erindre at han da ikke længere havde med Incassationerne at gjøre; men da Posten 

bragte mig den mundtlig Besked at han dog desuagtet nok skulde besørge Regningen betalt saa 

havde jeg troet at den Sag for længst var i det Rene. Jeg har nu i Dag skreven til Hr. 

Regimentsqvartermesteren derom, og skulde Posten imod Formodning, have ført mig bag Lyset da 

skal et nyt Bidrag vorde indsendt saa hastig som jeg erholder Oplysning derom. 

Vadumtorp den 26
de

 Februar 1839. Med Høiagtelse og Hengivenhed ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kæmner Wulff. 

 

 

Nr. 891 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Hoslagte Ansøgning fra Lars Andersen i Gjøttrup, om approbation paa hans Gaards udstykning 

tillader jeg mig underdanigst at bede at Deres Høivelbaarenhed høigunstigst ville anbefale paa de i 

Ansøgningen anførte Grunde. Da der er Sandsynlighed for at en Deel raa Jorder kan komme under 

hensigtsmæssig Opdyrkning naar udstykningen vorder approberet saa formener jeg at den dertil er 

qvalificeret efter Forordningen af 3
die

 Dec. 1819 § 17; ligesom jeg og formener at den Omstæn-

dighed fortiene (at) komme noget i Betragtning, at en (?) derved reddes fra undergang, og at der 

ikke oprettes nye Parceller men blot en ligeligen Fordeling af Jorderne, hvorved begge Parceller 

hver for sig faar en passeligen Størrelse i Henseende til at indeholde den Høstkraft der er fornøden 

for at dyrke og drive denne tilbørligen, og der er Sandsynlighed for at Udstykningen vil bevirke at 

Gaardens Jorder efter denne i det Hele vil blive dreven bedre end hidtil. Med Deres Høivelbaaren-

heds høigunstige Anbefaling ønskes Forretningerne indleveret paa Hjørring Postcontor til Indsen-

delse for min Regning. 

Vadumtorp den 27
de

 Februar 1839, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 892 

 

Deres Velbaarenhed har ved ærede Skrivelse af 28
de

 f. M. communiceret mig det Kongelige 

Rentekammers Skrivelse af 23
de

 samme Maaned, og derhos anmodet mig om at meddele Dem min 

Betænkning, især forsaavidt den 2
den

 Post betræffer, nemlig om der maatte være Leilighed til, af 

Gaardens fjerneste Jorder, at udlægge een eller 2 Huuslodder, hver med i det mindste 1½ Td. Land  

til Taxten 24. 

I Anledning heraf tillader jeg mig ærbødigst at bemærke: Jeg finder Aarupgaardenes Tilliggende 

saa vel situeret til at udgjøre eet samlet Jordbrug at det efter min Anskuelse, ville være Skade at 

fraskjære Jord til mere end eet Huus, og en saadan Lod, paa 1½ Tønde Land boniteret Jord skulle 

efter min Mening helst udlægges nordvestlig for Gaarden i det Hjørne som Veien løber ud til 

Kollerup. Vel er dette Hjørne just ikke længst fra Gaarden men da det falder i Gaardens ringeste 

Ager fordrer, og der tillige paa dette Sted kunde tillægges Huset noget raae Jord til Opdyrkning saa 

ville en virksom Huusmand være bedre tjent med at faa sin Lod her end i de fjerneste Jorder der er 

flere gange saa høi taxeret, og da det altid under de nærværende Forhold, hvor Driftscapitalen som 

oftest mangler er forholdsviis lettere at grundforbedre den mindre end den større Eiendom, og der 

desuden er en stor Mængde raa Jord at opdyrke under Gaarden, saa troer jeg sikkert at en Huuslod 

udlagt paa dette Sted ville mindst savnes ved Gaarden og ligeledes falde den mindste til uleilighed. 
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– Vælges den Bestemmelse at Aarupgaardene skal sammenlægges til et samlet Jordbrug og den 

paabegyndte udskiftning følgelig ikke fuldføres, da vil det dog i ethvert Tilfælde være nødvendigt at 

uddrage Gravengaard af Fælledskabet med Aarupgaardene, i det denne Gaards Jorder ved en enkelt 

Ager skjeller Aarupgaardenes Jorder i 2
de

 Dele; ligesom det og med Hensyn til en høiere Cultur af 

Aarupgaardenes Jorder vil være af stor Vigtighed i Henseende til skadeligt Vands afledning ved 

Magelæg at ligne den irrigulaire Grændse mellem Gravengaard og Aarupgaarde til stykviis lige 

Linier og da at udgrave et nyt Vandløb i det liggende Skjel. Derved ville afvendes nogen Skade som 

nu tilføies Engene i det de jævnlig overskylles med Sand fra de ovenfor rettede og veloprensede 

Vandløb der tillader Vandet hastigere end det bugtede Løb mellem Gravengaard og Aarupgaarde 

kan aflede det. – Ogsaa ville det skadelige Vand derved kunde afledes saa tilbørlig fra alle de raae 

Jorder at disse, ved mindre afledningsgrøvter til dette Hovedafløb kunde gjøres beqvemmere til 

Dyrkning. Med Hensyn til de raae Jorders Opdyrkning norden for Landeveien ville det ogsaa i 

ethvert Tilfælde være nødvendigt ved Magelæg at ligne og derefter til skadeligt Vands afledning at 

udgrave Grændsen i mod Aalegaard Hovedgaards Jorder hvor til de nødvendig Forbindelser ved 

Taxationen er iagtagen. 

Vadumtorp den 6
te
 Marts 1839, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad og Kongelig Godsinspecteur Bindesbøll. 

 

 

Nr. 893 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 27
de

 f. M. som jeg modtog med sidste 

Post meldes: at det vil af det Kongelige Rentekammers Skrivelse til Amtet af 15
de

 September forige 

Aar være Høivelbaarne Hr. Kammerjunker De Mylius bekjendt, at høibemeldte Collegium aldeles 

ikke har villet indvilge den Udsættelse af de mig overdragne Forretninger ved Aagaards Gods som 

Hr. Kammerjunkeren egentlig uden mit Vidende har anmodet Collegiet om, og derhos befalet at jeg 

derom maatte underrettes. – Denne Ordre kom mig til Hænde medens jeg var i Rold, førend jeg 

endnu var gandske færdig med Taxationen. – Jeg fandt mig saaledes ansporet til ned ivrigste 

Anstrængelse at fremme begge Forretninger ved Siden af hinanden, og der har ingen af dem været 

standset siden den Tid; men Rold Forretning egen Vidtløftighed og den Omstændighed at jeg har 

maattet fremme en anden betydelig Forretning jævnsides med den, gjør mig det umueligt saa gjerne 

jeg end ville og saa ivrig jeg end har anstrænget mig, at faae den færdig anderledes end i Løbet af 

Mai Maaned. – Det vil derfor være nødvendigt at Vaarsæden for dette Aar nedlægges som 

sædvanlig i de gamle Lodder; men dette ville formeentlig ogsaa i ethvert Tilfælde have været det 

rigtigste; thi efter min anskuelse er Rugsædtiden i alle Tilfælde den naturligste Tid til at begynde 

Driften efter den nye Inddeling. 

Paa Opfordring fra Amtet har jeg under 25 f. M. tilkjendegivet at jeg ventede at blive færdig med 

Forretningen i anstundende Foraar, seeneste i Løbet af Mai Maaned. 

Vadumtorp den 18
de

 Mai 1839, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Lassen.  

 

 

Nr. 894 

 

Deres Velædelhed ville gunstigst undskylde at jeg ikke er kommen til Dem efter min tidligere 

anmeldte Bestemmelse. En heftig Forkjølelse og en deraf følgende upasselighed har i Forening med 

det ustadige Veir hindret mig fra at reise ud; men nu haaber jeg at det ikke skal vare ret længe 

førend jeg skal komme; dog vil det neppe kunde skee førend i løbet af næste Uge. 

Vadumtorp den 11
te
 Marts 1839. Med særdeles agtelse og Forbindtligst, ærbødigst P.L. Birk. 
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S:T: Hr. Candidatus juris Proprietair Winkel. 

 

 

Nr. 895 

 

Høistærede Hr. Ven. 

Det er vistnok Dem bekjendt at Rentekammeret har nægtet approbation paa Udstykningen af Frands 

Larsens med flere Interessenters Gaard i Sønderøxe, og da jeg staaer i den Formeening at denne 

Resolution maae være grundet paa en forkert Anskuelse af Sagen saa har jeg bestemt mig til at 

gjøre ny Forestilling derom til Collegiet. – Jeg forlangte i den Henseende af Frands Larsen at han 

skulle skaffe mig en Attest for at Gaarden overensstemmende med hans Udsagn har været 

adjudiceret den Kongelige Kasse og solgt for Skatte Restancer. – Jeg har derefter modtaget en 

Attest som jeg tillader mig herved at lade følge, saasom den ikke meddeles den forlanget Oplysning 

saa tilstrækkelig at jeg kan forstaa den, bedende at De ville være af den Godhed, enten at forklare 

mig den eller om mueligt skaffe mig en bedre. Jeg kan nemlig ikke af denne see om Gaarden har 

været solgt til Dem alene for 35 rbd. eller som det nærmest synes at Attesten ligefrem 

tilkjendegiver: at De har betalt de resterende Skatter 57 rbd. 59 sk. S og Tegn og derforuden 35 rbd. 

Sølv. Det har imidlertid været sagt for mig at Gaarden blev solgt til Dem for mindre end Beløbet af 

de resterende Skatter, saa at disse end ikke tilfulde blev betalt. – Med Hensyn til den Bestemmelse 

jeg har med Attesten er det mig af Vigtighed at komme til rigtig Kundskab herom. – Heller ikke 

veed jeg hvem de Mænd er som have underskrevet Attesten om de ere Gaardmænd eller Huusmænd 

og om de bor i eller uden for Sognet. – De gjør mig en stor Tjeneste om De ville være af den 

Godhed at forskaffe mig en Attest affattet i en mere tydelig og bestemt Stiil ifald det ellers skal som 

for mig er andraget være Meeningen at Kjøbesummen allene har bestaaet i de 35 rbd. og at 

Skatterestancen ikke er betalt derforuden; men i andet Fald kan Attesten være god nok som den er 

naar jeg blot faar at vide de undertegnede Mænds Stilling og hvor de bor nemlig i alle uden for 

Sognet, men de vil da neppe kunne gjøre den attraaede Virkning naar man ikke derved kan bevise at 

Gaarden har været udlagt for Kongelige Skatter og at den virkelig er bleven solgt for mindre end 

disses Beløb. - Fortryd ikke paa at De herved foraarsager nogen Uleilighed. 

Vadumtorp den 13
de

 Marts 1839. Med sand Agtelse. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Plesner. 

 

 

Nr. 896 

 

Til Brug bed en forehavende Udstykningsforretning beder jeg ærbødigst om, at Deres Velbaarenhed 

behageligen ville meddele mig en Attest om Hartkornet paa Selveier Niels Mikkelsen Hordums 

Gaard i Kollerup Bye og Sogn Vesterhan Herred Thisted Amt. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 18
de

 Marts 1839, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Carøe. 

 

 

Nr. 897 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Da jeg af det høikongelige Rentekammers Skrivelse til Amtet af 26
de

 Januar dette Aar erfarer at 

Høisamme ikke har funden Anledning til at bevilge den af mig udførte Udstykning af en Gaard i 

Sønderøxe Bye, Broust Sogn Øster Hanherred Hjørring Amt, som eies af Frands Larsen, Peder 

Larsen, Peder Gregersen og Jens Christensen, og da jeg staaer i den uforgribelige Formeening at 
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denne det høie Collegie Resolution maae være foranlediget derved at jeg i den for Vedkommende 

forfattede underdanigste Ansøgning ikke har været heldig nok til (at) stille Sagen i sit rette Lys og 

at fremstille eller paapege de ved samme stedfindende særdeles locale Omstændigheder, saa vover 

jeg her i dybeste Underdanighed atter at foredrage denne Sag i det høie Collegium. Gaardens Jorder 

have som Kortet udviiser, en høist ufordelagtig Beliggenhed som en samlet Eiendom betragtet, i det 

de ere beliggende paa 8 hinanden aldeles fraliggende Steder, og naar man tillige tager Hensyn til de 

over samme løbende Byeveie der ikke kan forandres, og som adskiller Toftelodden og Hovedlodden 

fra hinanden og deler Kjærlodden i 2
de

 Dele saa bestaar den samlede Gaard virkelig af 10 hinanden 

fraskilte Lodder i saa ufordelagtige Figurer at Hovedlodden som den rigtigste Lod er længere end 

dens Middelbredde taget 13 Gange; den vestre Englod er længere end dens Middelbrede tager 15 

Gange og den østre Englod er længere end dens Middelbrede taget 21 Gange. Denne ufordelagtige 

beliggenhed af Gaardens Jorder hindrer i høi Grad disses hensigtsmæssige Afbenyttelse og haver 

væsentlig bidraget til at den sidste Eier der besad Gaarden samlet gik saaledes i Armod ved den, at 

den, som vedfølgende Attest viser blev i Areal 1825 udlagt for Skatterestancer 57 rbd. 59 sk. S. og 

T, og med dens paastaaende Bygninger og Besætning bortsolgt ved offentlig Auction for disses 

Beløb og den ubetydelige Kjøbesum 25 rbd. Sølv. Det synes mig af de her paapegede 

Omstændigheder klart at det ikke kan ligge i det Offentliges Interesse at holde en saa ufordelagtig 

beliggende Eiendom samlet. 

Hvad den ved mig udførte Udstykning af denne Gaards Jorder angaar, da ligge det ligefrem i 

Sagens Natur at denne ikke har været istand til at ophæve eller tilintetgjøre alle de Ufuldkommen-

heder der findes ved den samlede Eiendom, som Følge af den mislykket Udskiftning; men den har 

dog hævet dem for en stor Deel. – Som Motiv for den udførte Deling af græsningsjorderne bemær-

kes: at for den søndre Deel af den store Kjærlod, som er tillagt Hovedparcellen og de 3
de

 i 

Liimfjorden beliggende mindre Kjærlodder, er overalt saa langt beliggende og saa jævnlig udsatte 

for Oversvømmelse fra Fjorden, at de ikke er skikkede til Opdyrkning; derimod er hele den nordre 

Deel ei alene skikket til Opdyrkning, hvormed allerede er begyndt, men den er derfor af største 

Vigtighed for Parcellisterne for derpaa kunne græsse Deres Kreature medens Høivandet betager 

dem brugen af de søndre Kjærlodder. I stedet for at Gaarden i samlet Tilstand bestod af 10 Lodder 

hvoraf de 3 havde i høi Grad reenskabte Figurer, har Hovedparcellen dog nu ikkun 6 Lodder som 

alle især har saavidt udstykningen har virket kan kaldes veldannede Figurer. 

De 2
de

 paa Gaardens Grund beliggende Jordløse Huse, som Eies og beboes af Parcellisterne N
o
 2 og 

3 er tillagt hver en Lod i Agerlandet af veldannet Figur og hver eb veldannet Lod i den Deel af 

Kjærlodden som er skikket til Opdyrkning, fremdeles hver en Englod og hver en Lod i den Deel af 

Kjæret som formedelst jævnlige Oversvømmelser fra Fjorden ikke er skikket til Dyrkning men 

alene til Græsning og Høeslet; i alt hver 4 Lodder foruden Huusplads og Huuse. Parcellen N
o
 4 som 

er henlagt til det Parcellisten tilhørende for den beleiligt beliggende Selveierhuus, bestaar ligeledes 

af en veldannet Agerlod, en veldannet Kjærlod til Opdyrkning, en veldannet Kjærlod som 

oversvømmes af Fjordens Høivande og en Englod der, skjønt temmelig lang og smal, dog er 

dobbelt saa veldannet som den var medens den samlet med den søndre Deel hørte under den 

samlede Gaard. 

Ved denne Udstykning er bevirket at en Deel raa Jord kommer under hensigtsmæssig Afbenyttelse 

til Opdyrkning, hvormed allerede er gjort en god Begyndelse, At den Ufuldkommenhed som set 

samledes Jordbrug led af i Henseende til Loddernes Figurer er for en meget stor Deel afhjulpen, og 

at Loddernes Antal har hvert enkelt af de ved Udstykningen fremkomne nye Jordbrug kuns er 

omtrent halv saa stort som det var for den samledes Gaard. 

Gaarden er i Handelsværdi ved udstykningen steget til langt over det 10 dobbelte af det den kostede 

i Aaret 1825 og til langt over det dobbelte af det den endnu i Øjeblikket ville koste om den atter 

skulle drives samlet. – Sikkerheden for de Kongelige Skatter er steget i samme Forhold som 

Eiendommens Værdie er tiltaget, og da den tilbageblevne Hovedparcel paa 34 Tønder Land 

geometrisk Maal endnu har en passende Størrelse til at dyrkes med 2 Heste og et langt mere samlet 

Tilliggende end den hele Gaard forhen havde, og den ikke ved Udstykning er frembragt nye 

Etablisementer, hvis Besiddere mueligen kunde befrygtes i sin Tid at ville falde Communerne til 
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Byrde, men derimod 2
de

 allerede tilværende Huse hvis besiddere ikke kan undvære Huuslye og 

Underhold, ere bleven forsynede med passende Tillæg af Jord, og endelig da den hele udstykning er 

af den beskaffenhed at der ikke kan fremstilles noget skadeligt Eksempel, men derimod ophæver en 

hidtil bestaaet Misbrug, og da endelig et Par af Parcellisterne er formedelst Pengeomsætning bragt i 

den Forlegenhed at det virkelig er en Velfærds Sag for dem at Udstykningen snarest mueligt maatte 

vorde approberet, saa seer jeg mig paa grund af samtlige her yderligere oplyste Omstændigheder, 

foranlediget til underdanigst at anbefale til det høikongelige Rentekammer den af Vedkommende 

derom under 16
de

 Dec. Forige Aar indgivne underdanigste Ansøgning om Erhvervelse af allernaa-

digst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse samt om naadigst Approbation paa dens Udstykning. De 

forhen indsendte Udstyknings Documenter og de Sagen vedkommende 4 Adkomstbreve samt den i 

det Foregaaende berørte Attest tillader jeg mig underdanigst hermed at lade følge. 

Vadumtorp den 20
de

 Marts 1837, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høi Kongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 898 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Hoslagte Forestilling til det Kongelige Rentekammer angaaende udstykning af Frands Larsens og 

medeieres Gaard i Sønderøxe, som det er en Velfærds Sag for Vedkommende at faae approberet 

formedeles opsagte Capitalers Omsætning, beder jeg underdanigst at Deres Høivelbaarenhed paa 

Grund af de i min Forestilling nærmere oplyste locale Omstændigheder høigunstigst ville anbefale 

og da det er Vedkommende af største Vigtighed at faae Approbationen det allersnarest mueligt 

vover jeg at tilføje det Ønske at Budet maatte bringe mig det med tilbage, til Indsendelse herfra med 

første Post. 

Fremdeles tillader jeg mig underdanigst at bede at Budet om mueligt maatte bringe mig en afskrivt 

af Landvæsenscommissionsforretningen i Tranum af 15
de

 og 16 f. M., da jeg ikke tør fuldføre 

udskiftningen forinden jeg faar Acten, af Frygt for at noget skulle vorde forglemt, og det er Sognet 

af stor Vigtighed at faa Udskiftningen hastig tilendebragt. 

Vadumtorp den 20
de

 Marts 1839, underdanigst P.L. Birk. 

 

Hr. Kammerherre Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 899 

 

For Bladet Fædrelandet har jeg udbetalt for Aarene 1837 og 1838 i alt 8 Qvartaler á 1 rd. 4 mk. er 

13 rd. 2 mk. 

Deraf S:T: Hr. Overauditeur Langes Andel 1/5 er er 2 rbd. 4 mk. 

Vadumtorp den 29
de

 Marts 1839, Ærb. P.L. Birk. 

 

 
Nr. 900 

 

I Henhold til min tidligere Skrivelse skylder jeg at underrette Deres Velædelhed om, at det især er 

den vedholdende Vinter der i den senere Tid har hindret mig fra at komme til Dem for at foretage 

den attraaede Hoveri undersøgelse; Jeg har, med Hensyn til at Kortet skal prøves og sammenholdes 

med Marken forinden der kan gjøres noget Brug af det til undersøgelsen, funden det nødvendig at 

Jorden maatte være nogenlunde frie for Snee forinden en saadan undersøgelse kan foretages. – 
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Dersom jeg kan gjøre mig Haab om at denne Hindring nogenlunde vil forsvinde i Løbet af denne 

Uge da er det min Agt at komme paa først kommende Mandag eller Tirsdag. 

Mit Bud beder jeg De er saa god at tillade at blive Natten over paa Dybvad. 

Vadumtorp den 1
st
 April 1839. Med særdeles Agtelse og Forbindtlighed ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Candidatus juris Proprietair Winkel. 

 

 

Nr. 901 

 

Efter den høie Stiftsøvrigheds Forlangende  ærede Skrivelse til mig af 18
de

 forige Maaned tillader 

jeg mig herved underdanigst at fremsende Kortet over Aabye Præstegaards Jorder, som jeg til den 

Ende har udlaant af Sognepræsten Her. Kanneworff tillige med en Copie af et Kongelig Rescript 

efter hvilket jeg paa Sognepræstens Anmodning har af Præstegaardens Kjærlod længst fra Gaarden 

afsat 24 Tønder Land geometrisk Maal og meddelt samme i 3 Lodder af forskjellig Størrelse, 

nemlig en Lod paa 8 Tdl. een paa 12 og en paa 4 Tønder Land, bestemt til Fæstehuse – Den 

fornødne Oplysning om denne Afsætning saavelsom om Loddernes forskjellige Størrelse der er 

affattet overensstemmende med Hr. Kanneworffs Forlangende, har jeg tegnet paa selve Kortet, saa 

at der ikke existerer nogen særskilt Brevgang. I Henseende til Beskaffenheden der bestaar de afsatte 

Lodder af raae Kjærjord skikket til Opdyrkning, nemlig af haardbunds Grønning der i sin raa 

Tilstand betragtet som Græsningsjord ikke saa vidt som jeg kan mindes kunne være at taxere høiere 

end til Taxten 2 á 3, saa at der efter den Norm som er fulgt ved Ansættelsen af den nye Matricul 

ville være at regne 60 á 80 Tønder Land til en Tønde Hartkorn. – Der har ingen Hartkornsansættelse 

funden Sted for disse Lodder, efterdi Rescriptet ikke omtaler saadant, og da den i dette bestemte 

aarligen Afgivt derhos formentlig er saa fri at den, efter Grundens Beskaffenhed kan ansees for at 

være passende Vederlag baade for Skatter og Landgilde, saa formoder jeg at det har været 

Meeningen hvad og Hr. Kanneworff i den Henseende har antaget at Lodderne ikke behøvede at 

sættes i Hartkorn, da ingen Afhændelse er tilsigtet, og det i al Fald ville være hensigtsmæssigere at 

sætte den i Hartkorn ved indtrædende Fæsteforandring eller naar Jorderne først vorder opdyrkede. 

Vadumtorp den 3
die

 April 1839, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Den høie Stifts Øvrighed i Aalborg. 

 

 

Nr. 902 

 

For de 2
de

 fra Deres Høivelbaarenhed mig tilstillede Landvæsenscommissions Acter angaaende 

udskiftningen af Tranum Sogns Klitter, tillader jeg mig herved underdanigst at fremsende Gebyhret, 

nemlig for den af 9
de

 og 10
de

 Mai 1838 3 rd. 24 sk. og for den af 15
de

 og 16
de

 forige Maaned 2 rd. 24 

sk. med i alt 5 rd. 3 mk. 

Vadumtorp den 2
den

 April 1839, underdanigst P.L. Birk. 

 

Her. Kammerherre Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 903 

 

I Henhold til Deres Velædelheds ærede Skrivelse til mig af f. M. tilmeldes Dem: at jeg i Dag har 

indleveret paa Aalborg Postcontor til forsendelse med Posten. Gebyhret for begge de mig tilstillede 

Landvæsenscommissions Acter angaaende udskiftningen af Tranum Sogns Klitter. 
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Overbringeren heraf, Hans Andersen Bakholm af Guldager har solgt en Parcel af sin Gaards Jorder 

til en Mand som ikke ønsker at bebygge den, men som trænger til at henlægge den under sit Sted, 

fordi dettes Jordtilliggende er for lidet til at holde Heste paa, saasom han ikke paa samme kan holde 

mere end 2 Heste og 2 Køer – et høist misera(be)l Forhold. – og det dog derfor er for stort til at 

dyrkes og drive ved fremmede Arbeidskraft; men Ulykken er at Parcellen ikke grændser sammen 

med Kjøberens øvrige Jord og dens afhændelse til ham derfor ikke ligefrem er gandske i 

Udstykningsbevillingens Ord;  Imidlertid skal den dog ligge en stor Deel nærmere og mere beqvem 

for Kjøberens Bopæl end for Sælgerens; men da der ikke haves noget Kort over Byens Jorder 

hvorefter jeg kunde udmaale Parcellens Afstand fra Kjøberens Bopæl og øvrige Jorder hvormed den 

agtes forenet, hvilket det Kongelige Rentekammer i Skrivelse til Amtet af 9
de

 October 1830 har 

befalet at skulle opgives i alle de Tilfælde hver en Parcel ønskes forenet med Jorder som ikke er 

umiddelbar tilgrændsende, og da jeg boer i saa lang Afstand fra Stedet og jeg derhos mener at denne 

Opmaaling dog ikke fordres den allerstrængeste Nøiagtighed saa har jeg foreskrevet ham at faae 

Skolelærer Nielsen i Vreilev Skole til at optage disse Maal, og har jeg derhos yttret den Formening 

at ingen bedre kunde skrive en Ansøgning for ham til Rentekammeret i den Anledning end Deres 

Velædelhed, saasom deres heldige udfald for ham. formentlig væsentlig vil være afhængig af dens 

Anbefaling fra Amtet. 

Vadumtorp den 3
die

 April 1839. Med Agtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Amtsfuldmægtig Schjellerup. 

 

 

Nr. 904 

 

Aalborg Amt, Kjer Herred, Vadum Sogn, Broerholt den 8
de

 April 1839 

 

Claus Lycke Eier af Jerslev Sogns Kongetiende i Hjørring Amt ansøger underdanigst om 

Approbation paa afhændelsen af en Deel af denne Tiende som han har solgt til en vedkommende 

Gaardeier. 

 

Til Rentekammeret 

Af den mig tilhørende Kongetiende af Jerslev Sogn har jeg solgt til Selveier Lars Jensen i Øster 

Mellerup den Deel som falder paa hands eiende og iboende Sted af Ager og Engs Hartkorn 2 Td. 1 

Skp. 2 Fk. ½ alb., og da jeg har ladet den dette tiendeydende Hartkorn retteligen tilsvarende Andeel 

af Tiendens Matriculs Hartkorn udregne af en Landinspecteur og jeg herved underdanigst fremsen-

der Hartkornsberegningen med tilhørende Bilage, saa ansøger jeg underdanigst om at det Høi 

Kongelige Rentekammer høigunstigst ville approbere udstykningen og tillægge Amtstuen den 

fornødne Ordre til Hartkornets adskillelse, underdanigst Lycke. 

 

 

Nr. 905 

 

Da jeg af en Bekjendtgjørelse i Stiftsavisen N
o
 67 er kommen til Kundskab om at Deres Velædelhed 

har en Plads ledig for et ungt Menneske der ønsker at gjøre sig bekjendt med Landvæsen og 

Godsbestyrelse og der netop er et saadant Subject hos mig, nemlig en Søn af Kjøbmand Høgsted i 

Frederikshavn som i 2½ Aar har været hos mig som Assistent og som nu, da han forlader min 

Tjeneste fordi min næst ældste Søn der i Gaar blev confirmeret skal træde i hans Sted, ønsker sig 

anbragt i en Stilling hvor han kunde erhverve sig Kundskaber i Landvæsenet, som han har en 

ubegrændset Lyst til, saa tillader jeg mig herved paa bedste Maade at anbefale ham til Deres 

Velædelhed; han skriver en smuk Haand og regnede med Færdighed de fleste af de hos mig 

forefaldende Regninger; han har et godt sundt Begreb, en god Fatteevne og især en fortrinlig opvakt 

Sands for alt hvad der henhører til Landvæsenet. – Han vil sikkert selv indfinde sig hos Dem om 
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nogle faa Dage, jeg vil derfor imidlertid foreløbig bede Dem ikke at lade nogen anden fortrænge 

ham Pladsen. 

Vadumtorp den 8
de

 April 1839. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Rosborg. 

 

 

Nr. 906 

 

I Skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 1
st
 d. M. meldes: at jeg er villig 

til at udføre de omskrevne Udstykningsforretninger i anstundende Foraar og i det Hele at udføre 

Arbeidet for saa billig Betaling at De ikke skal kunne faa det gjort for bedre Kjøb hos nogen anden. 

– Da jeg ikke er i stand til for Øieblikket at kunne bestemme Dem nogen Dag eller Tid som De med 

Sikkerhed kunne treffe mig hjemme saa vil jeg ved disse Linier lade Dem vide at jeg i Dag reiser til 

Dybvad og bliver der i 3 á 4 Dage for om det muelig maatte convenere Dem at komme til mig der. 

Jeg ønskede særdeles meget at komme til Kundskab om, om der er Kort over alle de Eiendomme 

som ønskes udstykkede og i hvilken Forfatning disse er, til hvilken Ende jeg naturligviis helst 

ønskede om mueligt foreløbig at see Dem. – Skulle det ikke convenere Dem at komme til mig paa 

Dybvad da er jeg ogsaa villig til om De ønsker det at lægge Veien om af Hæstrupgaard paa min 

Hjemreise sidst i denne eller først i næste Uge – og i saa Fald vil jeg bede Dem at lade mit Bud som 

overbringer dette gaa til mig paa Dybvad for at underrette mig om Deres Bestemmelse i saa 

Henseende. 

Vadumtorp den 9 April 1839. Med sand Agtelse. Deres meget forbundne, P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Kabell 

 

 

Nr. 907 

 

Som sædvanlig er jeg saa frie at henvende mig til Deres Velædelhed med ærbødigst Anmodning om 

at De ville være uleiliget med at besørge Bud til Sognefogden om at lade en Vogn møde her i 

Morgen ved Middagstid for at befordre Lund til Tranum for at paabegynde Udmaalingen af de 

Linier hvorpaa Udskiftningens Afsætning i Klitterne skal begrundes. – Til Hovedliniernes 

Afstikning er det fornødent at der forskaffes os til Signaler med Tagviske omtrent 2 Tylter gode 

ranke Straaelægter som tilhugges spidst i den tykke Ende for at faae dem i Jorden og nogle 

Tagkjærve og som kunne være til frie Disposition saalænge indtil den hele udskiftning bliver afsat – 

En Deel af dem skal bruges den allerførste Dag. – Fremdeles maatte Sognefogden tilsige en Vogn 

og 5 Mand med hver 40 Landmaalerpinde i alt 200 Stykker, at møde ved vort Logie i Tranum paa 

førstkommende Torsdag Morgen Kl. 6, ligesom de og skulle medbringe en Spade. Endvidere 

tilsiges en Vogn til Befordring for mig at møde her paa Vadumtorp paa førstkommende Torsdag 

Aften, for næste Dags Morgen at befordre mig til Tranum. 

Endelig er det aldeles nødvendigt at der i et passende locale tilveiebringes os et glat Arbeidsbord 

der maae være i det mindste 3½ Alen langt og 2½ Alen bredt, da det uden at saadant er umueligt 

med tilbørlig Nøiagtighed at kunne anlægge de udmaalte Linier paa Kortet og optage de fornødne 

Maal for Loddernes Afsætning. 

Vadumtorp den 16
de

 April 1839, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Møller 

 

 

Nr. 908 
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For det Tilfælde at min Tjenestekarl Søren Poulsen maatte blive høistbydende ved Auctionen over 

det paa Fladbirks Grund beliggende Huus som afdøde Peder Støvring har beboet og som nu paa 

førstkommende Torsdag den 18
de

 d. M. sælges til Nedbrydelse, da erklærer jeg herved at jeg for 

hans Bud indestaaer som Cautionist og Selvskyldner. 

Vadumtorp den 16
de

 April 1839, P.L. Birk. Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 909 

 

Da jeg er kommen til Kundskab om at der til førstkommende Torsdag er berammet Auction over et 

Huus som er beliggende paa den efter Auctionsskjøde af 23
de

 Februar dette Aar mig tilhørende 

Gaard Fladbirk kaldet i Torslev Sogn, som afdøde Peder Andersen Støvring har beboet, og  jeg staar 

i den Formeening at dette Huus retteligen er mig tilhørende eftersom Gaardens Eiendomme med de 

samme paastaaende Bygninger er mig tilskjødede uden nogen som helst Forbeholdenhed, saa 

tillader jeg mig herved ærbødigst at nedlægge Forbud imod Salget af bemeldte mig tilhørende 

Huus, og i det jeg saaledes indstiller min Sag til den ærede Auctionsrets Bedømmelse forbeholder 

jeg mig min lovlige Ret i enhver Henseende. 

Vadumtorp den 16
de

 April 1839, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til den respective Auctionsret i Dronninglund Herred. 

 

 

Nr. 910 

 

Ærbødigst Pro Memoria 

Da jeg staaer i den Formeening at det paa Fladbirks Grund beliggende Huus som Peder Støvring har 

beboet rettelig maae tilhøre Gaardens Eier saa tillader jeg mig herved ærbødigst at tilstille den 

ærede Auctionsret fra min Broder som Gaardens nuværende Eier et Forbud imod den over bemeldte 

Huus averterede Auction. – For det muelige Tilfælde at Deres Velbyrdighed ikke har Skjøde og 

Panteprotocollen ved Haanden tillader jeg mig at lade følge det mig tilstillede Skjøde paa 

Eiendommen som jeg ærbødigst beder mig remiteret med Budet, og er jeg derhos saa frie ærbødigst 

at udbede mig gunstbehageligen underrettet om Sagens Udfald. 

Vadumtorp den 16
de

 April 1839, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Bye og Herredsfoged Heiberg. 

 

 

Nr. 911 

 

Da min Karl har sagt mig at De ønsker Bopæl paa Fladbirk for i Sommer samt Græsning til 3 Køer 

og 6 Faar saa tilkjendegives Dem herved at saadant nok kan skee og at jeg ikke tvivler om at vi jo 

vel kan komme overens om Vilkaarene. – Vil De imidlertid reise til mig i den Anledning da kan De 
treffe mig paa Hæstrupgaard hvor jeg agter at indtreffe i Morgen Aften og formodentlig er jeg der 

ogsaa paa Tirsdag Aften; men om Tirsdagen har jeg saalænge Dagen varer Forretninger i Lønstrup 

og paa Onsdag Morgen agter jeg at reise til Tranum. 

Vadumtorp den 21
de

 April 1839, skyldigst P.L. Birk. 

 

Til Forpagter Anders Ormholt i Ormholt Mølle. 
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Nr. 912 

 

I Anledning af Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 6te denne Maaned tillader jeg mig at 

bemærke: at efter Aftale paa Bjørnsholm tidlig i Foraaret 1838 nemlig i de Dage da Lundgaards 

Forpagtning m.m. var til Auction overleverede jeg med det samme til Forvalter Wulff de mig til 

Forsøg med Brændt Leer tilstillede Bøger fordi jeg den Gang forudsaa at det formedelst mit Ophold 

ved Stænderforsamlingen i Viborg ikke ville blive mig mueligt at anstille noget saadant Forsøg i 

Sommeren 1838. – Forvalter Wulff har vistnok gjort Forsøg dermed i sidste afvigte Sommer hvilket 

jeg imidlertid dog ikke ved noget om. – Da jeg modtog Bøgerne i December 1837 og afleverede 

dem til Forvalter Wulff, saavidt jeg mindes i Marts 1838, saa ville Deres Velbaarenhed deraf 

behageligen erfare at jeg ikke hat havt Leilighed til at anstille noget Forsøg medens Bøgerne var i 

mit Værge. 

Vadumtorp den 20
de

 April 1839, Ærbødigst  P.L. Birk. 

 

Høiædle og Velbaarne Hr. Justitsraad og Kongelig Godsinspecteur Bindesbøll. 

 

 

Nr. 913 

 

Hoslagt har jeg den Ære at tilstille Deres Høivelbaarenhed den under 23
de

 denne Maaned i Lønstrup 

afholdte Landvæsenscommissionsforretning. 

Vadumtorp den 27
de

 April 1839, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 914 

 

Da jeg under 11
te
 f. M. var saa frie at tilskrive Deres Velbyrdighed om afgjørelse af min Skyld til 

Dem kunde hverken jeg eller nogen ahne at Vinteren skulle vedblive saa usædvanlig længe; dette 

har imidlertid foraarsaget at de Indtægter som jeg den Gang med den største Sandsynlighed troede 

at faa i Løbet af April Maaned først kan indkomme i Mai; jeg maa paa Grund heraf haardt imod min 

Villie bede Dem undskylde at jeg ikke kan sende Dem Restbeløbet før hen midt i Mai Maaned. – 

Til Afdrag følger 20 rbd. 

Vadum den 30
te
 April 1839, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbyrdige Hr. Agent Galster. 

 

 

Nr. 915 

 

Under 27
de

 f. M. har det Kongelige Rentekammer beordret mig til at foretage den endelige Undersø-

gelse til Berigtigelse af Matriculs Protocollerne fra Øster Han og Hvetboe Herreder og har i den 
Anledning blandt andet tilskrevet mig saaledes: 

”Da det ved den Prøve som Kammeret har ladet anstille med dette Arbeids Udførelse etc. etc. til 

Enden” 

I Anledning heraf tillader jeg mig ærbødigst at anmode Deres Høivelbaarenhed om det allersnarest 

mueligt gunstbehageligen at meddele mig en saadan udskrivt af Amtstuens Hovedbog for Hvetboe 

og Østerhan Herreder og da jeg agter at begynde min undersøgelse fra det nordligste af Hvetboe 

Herred ønsker jeg at maatte faa Udskrivten for dette Herred først. 

Vadumtorp den 3
die

 Mai 1839, Ærbødigst P.L. Birk. 
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Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin. 

 

 

Nr. 916 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker 

Under 27
de

 f. M. har det Kongelige Rentekammer gandske uventet tillagt mig Ordre om aldeles 

ubetinget og uden mindste Ophold at fremme og fuldføre den endelige Undersøgelse til Berigtigelse 

af Matriculs Protocollerne for Øster Han og Hvetboe Herreder, og da Opfyldelsen af denne Ordre 

nødsager mig til aldeles at standse mine andre Forretninger i en Maaneds Tid, og jeg som Følge 

deraf ikke seer mig istand til at fuldføre Forretningen i Rold til denne Maaneds Udgang, men først 

til noget længere hen paa Sommeren, saa tillader jeg mig herved iilsomst at underrette Deres 

Høivelbaarenhed herom for om det mueligen kunde have Indflydelse paa de imidlertidige Foran-

staltninger angaaende Deres Gods i Rold. – Imidlertid tillader jeg mig her at gjentage den 

Forsikkring: at Deres mig anbetroede Forretning nogenlunde skal blive forsinket mere end det 

høieste Nødvendighed byder mig og jeg skal saa betimmelig som muelig være saa frie nærmere at 

meddele Underretning om hvor snart jeg kan komme for at afsætte Omdelingen paa Marken. 

Vadumtorp den 5
te
 Mai 1839, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Mylius.  

 

 

Nr. 917 

 

Efter Deres Velbaarenheds Begjæring i ærede Skrivelse af 19
de

 denne Maaned tillader jeg mig her-

ved at tilstille Dem det originale Udskiftnings Kort over Rold Byes Eiendomme tilligemed en af 

Forvalter Thorlund mig meddelt Fortegnelse over Jordbrugernes Navne /: nemlig de nuværende :/ 

paa hvilken jeg har tilføiet saavel Udskiftnings Numrene som Matriculs Numrene forsaavidt som 

jeg har havt Kundskab om disse sidste. -  Magelægget med Præstegaarden vil vistnok findes paa 

dette Kort; jeg har imidlertid ikke seet noget andet Kort over samme ligesaalidet som nogen Bereg-

ning – Lodderne i Kjær og Enge ved Udskiftningen inddelte efter Lodkastning derfor passer de 

Udskiftnings Nummere som findes paa disse Lodder ikke sammen med de Nummere som findes 

paa Marklodderne. – Da jeg imidlertid har den hele Byes Jorder under Magelæg og Omdeling, 

allene med Undtagelse af Præstegaardens Agerlod og Skolens Lod, saa vil den hele Deling paa 

disse 2
de

 Lodder nær være Forandring underkastet, saa hastig som jeg kan see mig istand til at faae 

den fuldført. 

Vadumtorp den 29
de

 Mai 1839. Med sand Høiagtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Capitain Lorentzen. 

 

 

Nr. 918 
 

I Henhold til Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 19
de

 d. M. tillader jeg mig herved at tilstille 

Dem de originale Udstyknings Korter over de af mig uddelte Jordlodder til Clarupgaards Huse, paa 

hvilke Korter en Deel Maal staar i Blyant, som jeg beder godhedsfuld confirmeret. – Den Oplysning 

jeg er i Besiddelse af Brugernes Navne, findes paa 2
de

 Brouillon Korter, som jeg til den Ende har 

ladet medfølge, og ønsker jeg mig samme 4 Korter tilbagesendt efter behagelig Afbenyttelse – Den 

mig tilstillede Hartkornsfortegnelse med medfølgende Brev fra Eieren tillader jeg mig ligeledes at 

lade følge. 
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Vadumtorp den 29
de

 Mai 1839, Ærbødigst Birk. 

 

Velbaarne Hr. Capitain v. Satterup Kgl. Landmaaler. 

 

 

Nr. 919 

 

I Anledning af Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 24
de

 April d. A. som formedelst min Fra-

værelse ved Forretninger først seent er kommet mig til Hænde tillader jeg mig at bemærke: at den 

mig affordrede Erklæring som har foranlediget det Kongelige Rentekammers Resolution af 23 

Marts d. a. gik egentlig kuns ligefrem ud paa at jeg tilkjendegav at jeg formedelst andre Forret-

ninger ikke saa mig istand til at paabegynde den egentlige Udskiftning senere ende efter Forløbet af 

4 Maaneder fra den Tid /: 25
de

 Februar :/ og at jeg ikke fandt det sandsynligt at jeg kunne faa 

Forretningerne fuldført senere end i Løbet af et Aar fra den Tid. – Saafremt Forretningen ikke, imod 

mit Ønske vorder overdraget til en Anden forinden, da er det min Agt at faa Taxationen udført i 

Løbet af denne Sommer og at fuldføre Beregningerne i Løbet af Vinteren. 

Om det er mueligt at faae Udskiftningen udført hastigere derved at Forretningen overdrages til en 

Anden kan jeg just ikke vide, imidlertid tvivler jeg derom. – De kunne formentlig i al Fald 

indberette at jeg har foranstaltet Skoven opmaalt og at det er min Bestemmelse at indføre 

Taxationen i Efteraaret og Beregningen i Løbet af Vinteren saaledes at det Hele kunne blive færdig 

til den af mig tidligere anførte Tid ultimo Februar 1840. – Kunne der ikke være Anledning til at 

forespørge hvad der skal gjøres ved den Deel af Skoven som kuns er udskiftet paa Papiret? eftersom 

Kammerets tidligere Ordre dog angaar den hele Hou Skov tillige. – Jeg maa nu oppebie Deres 

Velædelheds nærmere Bestemmelse om jeg skal ansee mig som antlediget fra Forretningen eller om 

der kan findes noget Middel til at udvirke mig den nødvendige Frist for at gjøre mig det mueligt at 

udføre den. 

Vadumtorp den 9
de

 Juni 1839, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Lose 

 

 

Nr. 920 

 

Til Oplysning ved det underhændehavende Matriculeringsarbeide i Hvetboe Herred maa jeg 

ærbødigst bede Deres Velædelhed om behageligen at meddele mig en udskrivt af Stamhusets 

Jordebøger forsaavidt angaar det under Deres Administration henlagte Fæstegods i Hvetboe Herred 

nemlig en speciel Fortegnelse over alle Fæsteres Navne og Hartkornet for hver enkelt Mand, ethvert 

Sogn og enhver Bye for sig. – Denne Fortegnelse ønskede jeg at meget at kunne faa paa Fredag til 

hvilken Tid jeg agter at indtreffe ved Broen i Thise Sogn om Morgenen Kl. 8 á 9. 

Indlagte Brev til Hr. Synniksen i Vesterbrønderslev ønskede jeg særdeles meget at Deres 

Velædelhed ville gjøre mig den Tjeneste at besørge til ham, om mueligt i denne Dag. 

p.t. Vestrupgaard den 12
te
 Juni 1839, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Mørup. 

 

 

Nr. 921 

 

For at meddele mig en Deel fornødne Oplysninger i Anledning af den nye Matricul ville 

Sognefogden for Ingstrup Sogn sammenkalde Sognets samtlige Lodseiere og Jordbrugere, saavel 

Fæste som Selveiere, til at Møde i Sognefogdens Bopæl paa førstkommende Mandag den 17
de

 d. M. 
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og at medbringe dens Skjøder og Fæstebrev samt Skatteqvitteringsbøger saavelsom alle de 

udstyknings Korter og andre lignende Documenter der angaar Besiddelsen af Eiendommene. 

For ikke uden Nødvendighed at sammenkalde alt for mange paa een Gang, kunne Mødetiden 

passende bestemmes saaledes: 

Beboere af Ingstrups Præstegaards og Borupgaards Jorder samt Skulmarks Huse sammenkaldes til 

Kl. 9, Ingstrup Byes beboere til Kl. 10; Trudslev Byes Beboere til Kl. 12, Brødslev Bye til Kl. 1; 

Kjettrup og Eiersted til Kl. 2. 

Endelig ville Sognefogden tilsige en Vogn med Agestol og Pudehynde at møde her paa 

Vestrupgaard samme Dags Morgen Kl. 7 for at befordre mig og min Assistent til Stedet, og efter 

endt Forretning ligeledes en Vogn til at befordre mig tilbage hertil igien om Eftermiddagen. 

Vestrupgaard den 15
de

 Juni 1839, P.L. Birk. 

 

Til Sognefogden for Ingstrup Sogn. 

 

 

Nr. 922 

 

Ligelydende skrives til Astrup Sogn til at møde i Morgen Eftermiddag Kl. 1 og ligeledes til 

Vesterhjermitslev om at møde i Morgen Formiddag Kl. 9. – Vogn fra Vesterhjermitslev tilsiges at 

møde her i Morgen tidlig Kl. 7 – og efter endt Forretning Kl. 1 at befordre mig til Alstrup. – Fra 

Alstrup reqvireres en Vogn til at kjøre mig hertil om Eftermiddagen Kl. 4. 

Vestrupgaard den 17
de

 Juni 1839. 

 

 

Nr. 923 

 

Ligelydende skrives til Saltum Sogn til at møde i Nørre Saltum Skole i Morgen. Mødetiden 

bestemmes saaledes at Nørre Saltum møder Kl. 7. Østrup Kl. 8. Sønder Saltum Kl. 10 og samtidig 

dermed en hver udenbyes Beboer som har Lod i de af Sognets Enge der grændser til Byerne, Torpe 

Byes Beboere tilsiges til Kl. 1. Joenstrup til Kl. 2. Eiersted Kl. 3 og Faarup Kl. 4. 

Ligelydende til Hune Sogn at møde førstkommende Torsdag Kl. 10. 

Ligelydende til Jetsmark Sogn om at møde i Sognets søndre Skole nemlig den søndre Deel af 

Sognet om Morgenen Kl. 8 og Resten om Middagen Kl. 12.  

Mandag den 24
de

 Juni 1839. 

 

 

Nr. 924 

 

Efter Begiæring af Mølle Eier Niels Christian Christensen som eier og beboer Sigsgaards Kjærlod i 

Jetsmark Sogn har jeg, efter det originale Udskiftnings Kort over bemeldte Sogns Jorder, som er 

opmaalt i Aaret 1798, efterseet den nordre Grændse, for fornævnte Sigsgaards Kjærlod og befunden 

at den ved den nordre Side af Lodden løbende Bæk ikke overalt gjør Skjel, men at der omtrent midt 

for Lodden er et gammelt Dige norden for Bækken, der i en Strækning af omtrent 400 Alen gjør 
Skjel imellem denne Lod og dertilgrændsende under Gaarden Vester Bleggrav henhørende Englod 

ligesom og at de yderste Hjørner imod Bækken af den tilgrændsende Kjærlod til Gaarden N
o
 3 i 

Kalsensgaard tilhører den her omhandlede forhenværende Sigsgaard Kjærlod efter en lige Linie fra 

Hjørnet af foranmeldte gamle Engdige. – Skjønt Kortet over Jetsmark Sogn er gammelt og meget 

mishandlet, saa findes dog de her omhandlede Skjellinier saa fuldkommen tydelig at der ikke kan 

være mindste Tvivl om Rigtigheden af det Anførte, hvilket saaledes herved attesteres. 

p.t. Jetsmark Sogn den 24
de

 Juni 1839, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 
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Nr. 925 

 

I Anledning af Deres Velbyrdigheds meget ærede Skrivelse af 16
de

 d. M. som først i Dag er 

kommen mig tilhænde tillader jeg mig ærbødigst at bemærke: at under 27 April dette Aar har det 

Kongelige Rentekammer overdraget mig en Deel Matriculerings Forretninger i Hvetboe og 

Østerhan Herreder og paalagt mig at fremme det uafbrudt og med mueligste Hastighed, og da jeg 

som Følge af denne Ordre, er bleven nødsaget til for en kort Tid at standse alle mine andre 

underhændehavende Forretninger saa er dette Aarsagen hvorfor jeg ikke har seet mig istand til at 

komme til Dybvad allerede for længere Tid siden. – Imidlertid har jeg en duelig Assistent som er 

parat til efter Aftale at reise til Dem, for at opmaale Brakmarken og midlertidig at inddele den efter 

Deres Ønske naar De vil være af den Godhed at lade en Vogn hente ham her; Jeg stod i den 

Formening at De var kommen overens med Bønderne om Selv at gjøre denne midlertidige 

Inddeling efter som jeg ikke for længere Tid siden har hørt noget fra Dem derom, men da jeg af 

Deres Brev erfarer at her i den Henseende er indløbet en misforstaaelse om Bestemmelsen, Tider og 

Maader paa hvilken denne midlertidige Inddeling skulle iværksættes, iiler jeg herved med at tilbyde 

Dem min Assistent. 

Thi det er jo dog nødvendigt at Vintersæden for dette Aar maa nedlægges i den Jord som nu er 

forberedt dertil, at den nye Markinddeling først kan begynde at træde i kraft for de følgende Aar. 

Saa hastig som jeg kan faae de ovenmeldte mig paalagte hastende Matriculs Forretninger fra 

Haanden, skal jeg ufortøvet komme for at fuldføre det Videre angaaende undersøgelsen og 

Omdelingen af Dybvads Hovmarker. 

Vadumtorp den 26
de

 Juni 1839. Med særdeles Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Candidatus juris Proprietair Winkel. 

 

 

Nr. 926 

 

Vogne fra Gjøl er tilsagt at møde paa Vadumtorp den 1
ste

 Juli om Morgenen Kl. 7 og Gjøl Sogns 

samtlige Jordbrugere at møde paa Birkumgaard samme Dags Formiddag Kl. 9. 

 

 

Nr. 927 

 

I Anledning af det af det Kongelige Rentekammer mig overdragne Hverv at indhente de fornødne 

Oplysninger til den endelige Berigtigelse af Matriculs Protocollerne, har jeg ved Sognefogden ladet 

sammenkalde Gjøl Sogns samtlige Jordbrugere til førstkommende Mandag Formiddag Kl. 9, og jeg 

har været saa frie at bestemme Mødet paa Birkumgaard i Haab om at Deres Velædelhed vel maatte 

have et simpelt Værelse som De vil være af den Godhed at overlade os til at holde Forretningen i. 

Til Veiledning ved Indsendelsen de attraaede Oplysninger maa jeg ærbødigst bede Dem være 

uleiliget med at lade forfatte en Extract af Godsets Jordebog indeholdende samtlige nuværende 

Fæsteres Navne og Hartkorn – de umatriculerede Huse om saadanne findes, derunder indbegreben; 

og da denne Extract skal bruges ved Mødet maa jeg ærbødigst bede Dem være uleiliget med at lade 

den affatte saa betimmelig at den kunne vorde mig overleveret ved min Ankomst til Birkumgaard 

paa Mandag Formiddag Kl. 9. 

Vadumtorp den 28
de

 Juni 1839, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Bruun. 
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Nr. 928 

 

Ærbødigst Pro Memoria 

Indlagt tilstilles Deres Velbyrdighed Restbeløbet for mit Skjødes Udfærdigelse 8 rd., efter Deres 

ærede Skrivelse til min Broder af 27
de

 Marts dette Aar og beder jeg ærbødigst at De godhedsfuld 

ville undskylde at det har henstaaet saa længe hvortil Aarsagen har været at jeg ventede sikkert at 

min Broder skulle have kommet til Sæbye for længere Tid siden i en anden Anledning, hvilket 

imidlertid ikke er bleven til. – Da jeg er sindet for at udstykke Fladbirk ønsker jeg at Deres 

Velbyrdighed ville behage at udmelde 2
de

 Mænd til, under en Landinspecteurs Bestyrelse, at taxere 

dens Jorder og at De godhedsfuld ville være uleiliget med at sende mig Udmeldelsen hertil. – Min 

Tjenestekarl paa Fladbirk har i Dag bragt mig den særdeles ubehagelige Efterretning at jeg i Dag er 

blevet stævnet til at møde paa Herredstinget i Sæbye den 11
te
 d. M. for at erfare at der tages 

Eiendoms Dom over min Gaard for resterende Skatter. – skjønt jeg jo ret vel ved at Skatterne 

forlæggelse er forfalden til Udbetaling saa har dog denne Stævning i høi Grad overrasket mig da 

hverken jeg eller min Broder paa mine Vegne eller min Tjenestekarl der paa Gaarden nogen siden 

tidligere har modtaget nogen som helst Erindring om at indbetale Skatterne, da de ellers forlængst 

skulle have været indbetalte – hvilket nu ufortøvet skal skee i Løbet af denne Uge. 

Vadumtorp den 2
den

 Juli 1839, Ærbødigst T.L. Birk. Instrumentmager. 

 

S:T: Hr. By og Herredsfoged Heiberg. 

 

 

Nr. 929 

 

Deres Velærværdighed ville gunstigst undskylde at Tienden fra den min Broder tilhørende Gaard 

Fladbirk ikke for længst er bleven betalt; jeg kommer om en gandske Kort Tid ned til Fladbirk og 

da skal Tienden saavelsom de andre Restancer paa Gaarden gandske sikkert blive klarede. – Jeg har 

modtaget en Regning fra den forige Skolelærer angaaende Restancer paa Fladbirk til Skolelæreren, 

hvorom jeg ogsaa ønsker at tale med Deres Velærværdighed forinden jeg udbetaler den. 

Vadumtorp den 2
den

 Juli 1839, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Pastor Warming 

 

 

Nr. 930 

 

Jeg kjender ikke de ærede Herrer som eie Kongelig Kirketiende i Torslev Sogn, og ønsker derfor at 

Sognefogden ville paa mine eller rettere paa min Broders Vegne, som Eier af Fladbirk bede dem at 

have Taalmodighed en gandske Kort Tid, indtil jeg kan komme med til Fladbirk hvilket sikkert vil 

skee I Løbet af de første 14 Dage, og da skal Tienderne saavelsom andre muelige Restancer paa 

Eiendommen Fladbirk prompte blive klarede. 

Vadumtorp den 2
den

 Juli 1839, P.L. Birk. 

 

Til Sognefogden for Torslev Sogn.  

 

 

Nr. 931 

 

Min Gage som Stiftslandinspecteur, som formodes at være anviist, beder jeg ærbødigst om at faae 

udbetalt ved min Søn som overbringer dette, imod at han paa mine Vegne qvitterer for samme. 

Vadumtorp den 3
die

 Juli 1839, Ærbødigst P.L. Birk. 
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S:T: Hr. Kammerraad Amtsforvalter Lange. 

 

 

Nr. 932 

 

Til brug ved en forehavende Udstykningsforretning beder jeg ærbødigst om at vorde meddelt en 

Attest om Hartkornet for Selveier Jens Christian Pedersens Gaard i Torpet Bye Vadum Sogn. 

Gaarden staar for Ager og Engs Hartkorn 6 Td. 4 Skp. 

Vadumtorp den 3
die

 Juli 1839, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad og Amtsforvalter Lange. 

 

 

Nr. 933 

 

Da jeg af Amtet er indkaldt til et Møde i Landvæsenscommissionen paa Aagaard Onsdag den 10
de

 

d. M. om Morgenen Kl. 8 saa anmodes Deres Velædelhed herved om behageligen at ville lade en 

Vogn til Befordring for mig møde her Mandagen den 8
de

 ved Aftens Tid, at jeg kunne reise tidlig 

herfra Tirsdag Morgen, da jeg agter om mueligt at ville indtreffe ved Aagaard ved Middagstid. 

Vadumtorp den 3
die

 Juli 1839,  P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Forvalter Bagge 

 

 

Nr. 934 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad 

Paa min Broders Thomas Birks Vegne, som Eier af Gaarden Fladbirk i Torslev Sogn Auctions 

Skjøde af 23
de

 Februar dette Aar, tillader jeg mig herved ærbødigst at tilstille Deres Høivelbaa-

renhed det resterende Skattebeløb af bemelte Gaard, paa følgende Maade. Da jeg ikke kjender det 

nøiagtige Beløb af de resterende Skatter, nemlig for sidste Halvaar 1838 og første Halvaar 1839, saa 

har jeg calculeret dem efter det som jeg betalte for sidste Halvaar 1837 og første Halvaar 1838, 

nemlig 41-1–5½ og 39–5–1½ tilsammen 81 rbd. 7 sk. Til hvilket Beløb jeg er saa frie herved ar 

sende 62 rbd. Og en Fuldmagt hvorefter mit Bud paa mine Vegne qvitterer for 20 rbd. Som Amtet 

under 17
de

 April dette Aar har anviist mig til Udbetaling af Hjørring Amts Repartitionsfond for at 

forfatte Kort og Hartkorns Beregning over nogle i Liimfjordens Grund ud for Aggersborg Sogns 

Eiendomme opkomne Græsholme, tilsammen 82 rbd. Som jeg haaber at skulle være tilstrækkelig til 

Skattebeløbet saavelsom til en Qvitteringsbog for min Broder; i andet Fald vil Budet kunne tilskyde 

det Manglende, ligesom han vil kunne modtage Overskudet om noget skulle blive tilovers. – Da 

Budet har Ordre til med det samme at gaae til Sæbye, ønsker jeg ham forsynet med behørig 

Qvittering til at forevise Herredsfogden; thi efter min Tjenestekarls Udsagn er jeg eller rettet min 

Broder som Fladbirks Eier stævnet til at møde i Sæbye paa først kommende Tirsdag den 11
te
 d. M. 

for at paahøre Eiendommen adjudiceret den Kongelige Kasse for Skatterestancen, uden at det er 

kommen enten til hans eller min Kundskab at Skatterestancerne nogensinde tidligere har været 

Krævet; hvilket rimeligviis er en Følge af den Mands Uefterrettelighed som jeg havde tilladt 

Ophold paa Gaarden i løbet af afvigte Vinter. 

Vadumtorp den 6
te
 Juli 1839, Ærbødigst P.L. Birk. 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin. 
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Nr. 935  

 

Til paa mine Vegne at qvittere for den mig tilkommende Betaling 20 rbd. For at have forfattet Kort 

og Hartkornsberegning over nogle i Liimfjordens Grund ud for Aggersborg Sogns Eiendomme 

opkomne Græsholme, og som af Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah er mig anviist til 

udbetaling af Hjørring Amts Repartitionsfond, Befuldmægtiger jeg herved min Huusmand Lars 

Jacobsen, som er Overbringeren heraf. 

Vadumtorp den 6
te
 Juli 1839, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 936 

 

For at kunne saa tidlig som mueligt faa bekjendtgjort paa hvilke Steder de foreløbig averterede 

Præmiepløining for dette Aar bliver at afholde beder jeg i Henhold til sidst ærede Samtale at Deres 

Høivelbaarne gunstbehageligen ville ved Overbringeren heraf lade mig vide om det maatte 

convenere Dem at tillade en Præmiepløining et steds paa Deres Eiendomme i Nærheden af Birkelse 

og i saa Tilfælde hvor? - nemlig ved hvilken Gaard. 

Vadumtorp den 11
te
 Juli 1839, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Skeel. 

 

 

Nr. 937 

 

I Anledning af Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af Dags Dato meldes: at saa gjerne end ville 

saa er jeg dog ikke i stand til at blive hjemme i Morgen Eftermiddag, da jeg skal tiltræde en bestemt 

Embeds Reise i Morgen tidlig Kl. 6. Hvor mange Dage denne Reise vil medtage er endnu ubestemt, 

men ret mange Dage vil den ikke vare, og saa snart som jeg kommer hjem og bliver hjemme saa 

længe at jeg kan, da skal jeg sikkert underrette dem om til hvilken Tid jeg er at træffe hjemme. 

Uheldigviis har jeg ikke fortiden nogen som helst Forretning i Nærheden af Hjermitslevgaard 

imidlertiid vil jeg overveie Sagen og være saa frie nærmere derom at yttre min Mening. 

Vadumtorp den 12
te
 Juli 1839, Ærbødigst og forbindtligst , P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Lieutenant Schaumburg. 

 

 

Nr. 938 

 

Deres Velbyrdighed ville behageligen undskylde at jeg er saa frie at bede Dem godhedsfuld at 

erindre det Halvaars gebyhr for Dansk Folkeblad som jeg i Efteraaret 1838 tillader mig at sende til 

Dem fra Aagaard med Hanherreds Post efter at De havde overleveret Indcassation til Hr. Kæmner 

Wulff, da jeg af ham gjentagende flere Gange er bleven krævet for samme. 

Vadumtorp den 12
te
 Juli 1839, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Regimentsqvartermester Brandt. 

 

 

Nr. 939 

 

Sognefogden for Ingstrup Sogn ville uopholdeligen tilsige efterskrevne Beboere af Sognet at møde 

herpaa Vestrupgaard i Morgen tidlig bestemt til Kl. 6, for at meddele yderligere Oplysninger om 
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deres Eiendomme i Anledning af den nye Matricul, hvis aarsag de tilsiges at medbringe deres 

Skjøder eller Fæstebreve og Skatteqvitteringsbøger, og det er nødvendigt at de møder selv for at 

kunne give fornøden Oplysning om hvor Eiendommene er beliggende. De som saaledes skal 

tilsiges, at møde ere: 1. Christen Sørensen, som skal oplyse mig om hvor den Jord ligger som hører 

under Hartkornet 1 Fr. 1½ alb. Som i Amtstuen er anført at være fra Eiersted i Saltum Sogn 

tilhørende Christen Sørensen i Brødslev. 2. Christen Madsen i Brødslev /:forhen Niels Nielsen og 

tidligere Niels Jensen Smed:/ skal møde med Skøde og Skattebog for at give Oplysning om en 

Uoverensstemmelse i Hartkornet. 3. Jens Kongsbak i Skulsmark med umatriculeret Jord 2 Td. Og 4. 

Jens Ydesen i Trudslev af Kjettrupgaards Gods med umatriculeret Jord 1 Td. Skal møde med deres 

Skøder eller Fæstebrev for at give Oplysning om disse Eiendomme med Hensyn til det for disse 

beregnede ny privilegerede Hartkorn som endnu ikke er umeldt fra Kjettrupgaard. 

Det maa betydes Vedkommende at de maa møde gunstig til den bestemte Tid, da de ellers vil 

komme til efter nærmere Varsel at giøre en Reise til Vadumtorp. 

p.t. Vestrupgaard den 16
de

 Juli 1839, P.L. Birk. 

 

Til Sognefogden for Ingstrup Sogn 

 

 

Nr. 940 

 

Efter Begiæring af Simon Knudsen som nuværende Eier af Albek Mølle i Saltum Sogn har jeg 

efterseet det originale udskiftnings Kort over Sønder Saltum Byes Eiendomme med Hensyn til at 

udfinde om hvor der maatte være Vei udlagt for bemeldte Albek Mølle til Jetsmark Sogn, og jeg har 

da befunden at der er udlagt en 12 Alen bred Vei fra Rendbæk mod Vester langs med søndre Side af 

Diget eller det gamle Indkast omkring Møllens Mark, til det Sted hvor Diget bugter stærk imod 

Nord, nemlig lige for det Bugt som er paa græsningslodderne der sønder for, og fra dette Bugt paa 

Diget er Veien udlagt i lige Linie mod Vester eller Sydvest til det nordvestlige Hjørne af forhenvæ-

rende Otte Jensens nu Jordan Andersens Lod ved østre Side af Præstens Dyr Eng, saaledes at den 

nordre Veilinie netop berører Hjørnet af bemeldte Jordan Andersens Lod. – Fremdeles er Veien 

udlagt i samme Retning over Præstegaardens Lod og fra dennes vestre Side er den endvidere udlagt 

med samme Brede mod Vester eller Sydvest til vestre Side af Dyr Engene, hvor den falder sammen 

med den Vei som er udlagt over søndre Ende af Jetsmark Sogns nordre Kjærlodder. – Paa mine 

Reiser i Anledning af Matriculeringen har jeg endvidere havt Leilighed til at erfare at denne her 

beskrevne Vei ligeledes er udlagt paa Matriculs Korterne og at den i de nye Hartkornsberegninger 

er fritaget for Skyldsætning med en Brede af 12 Alen. – Dette vorder saaledes herved attesteret af 

P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 941 

 

Ifølge Deres Velbaarenheds Begiæring i ærede Skrivelse af 17
de

 Mai dette Aar har jeg under 29
de

 

samme Maaned tilstillet Dem det originale udskiftnings Kort over Rold Byes Jorder i anledning af 

Matriculeringen. Da jeg nu nødvendig behøver bemeldte Kort tilbageleveret for at faae Omdelingen 

af Rold Byes Jorder tilendebragt maa jeg ærbødigst bede Dem være af den Godhed at sende mig det 

ved Overbringeren heraf. 

Vadumtorp den 20
de

 Juli 1839, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Capitain v Lorentzen. 

 

 

Nr. 942 



357 

 

 

Ved sidste ærede Samtale med Deres Høivelbaarenhed yttrede De Dem villig til at ville overlade et 

Stykke Jord til Præmiepløining enten paa Birkelse eller Skeelslunds eller Refkiergaards Hovmarker, 

dog under Forbeholdenhed af nærmere at bestemme Stedet, efter at have talt med Forpagter Jacob-

sen paa Refkjærgaard for det muelige Tilfælde at denne ikke skulle være villig til at indrømme en 

saadan Pløining paa Refkjærgaards Mark. Forpagter Jacobsen har nu i Skrivelse til mig af 13
de

 d. 

M. erklæret: at han ikke kan indrømme en saadan Pløining paa Refkjærgaards Mark af Grunde som 

set i deres rette Lys neppe have stort at betyde, imidlertid fortænker jeg ham ikke stort i at han som 

Forpagter vil være frie for den ubetydelige Uleilighed der er forbunden med at bruge et saadant 

Stykke Jord i den gamle Orden igien, hvilket ved kan være forbunden med nogen skjønt vistnok 

kun ubetydelig Opoffrelse men som dog altid er forholdsviis mere for en Forpagter end for en 

Godseier. En Præmiepløining kan almindeligviis ikke effectueres uden Opoffrelse fra flere Sider. 

Det Kongelige Landhuusholdnings Selskab opoffrer Pengesummer til Præmie. – Jeg for mit 

Vedkommende har tilbuden velvilligen at opoffre den fornødne Tid til Skifternes Inddeling samt til 

at deltage i bestyrelse, hvilket i min Stilling ikke kan skee uden pecuniær Opoffrelse, der for mig 

ikke er aldeles ubetydelig. De andre Medlemmer af Bestyrelsen opoffrer ogsaa Tid og Penge paa 

Reiser i den Anledning, men med alt dette kan dog ingen Præmiepløining komme i stand naar ikke 

en Landmand vil vise den Velvillige imod Foranstaltninger at overlade et Stykke Jord til at foretage 

Præmiepløiningen paa og hvem skulle man vel i dette Tilfælde men Tillidsfuld henvende sig til end 

til de store Jordegodseiere; thi har Tingen i sig selv noget Værd da maa den jo ligefrem være meest 

i disses Interesse med Hensyn til deres Bønders Vel, og det lader sig neppe tænke at nogen oplyst 

Godseier ville ansee en Præmiepløining for at være af saa liden sand Nytte at den ikke vare dem 

ubetydelige Opoffrelse værd der kunne være forbunden med at bringe en 5 á 6 Tønder Land i Orden 

igien efter en derpaa udøvet, for et sædvanligt Agerbrug uregelmæssig Pløining; thi var dette  

virkelig Tilfældet ville det gjøre mig ondt at jeg ved Opoffrelse af min mig kostbare Tid skulle 

bidrage til at iværksætte en Foranstaltning hvorved det Kongelige Landhuusholdnings Selskab 

opoffrede store Pengesummer til ingen Nytte. – men en saadan Tanke kan jeg aldeles ikke gjøre 

Rum hos mig. – I Henhold til sidst ærede Samtale tillader jeg mig allerærbødigst at forespørge om 

dette maatte convenere Deres Høivelbaarenhed at overlade et Stykke Jord til Præmiepløining ved en 

af de Gaarde som De driver for egen Regning, nemlig Birkelse eller Skeelslund, og i saa Fald paa 

hvilket Sted. – Et Par Ord derom er jeg saa frie at udbede mig ved Budet. 

Vadumtorp den 22
de

 Juli 1839, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Skeel. 

 

 

Nr. 943 

 

Ved sidst ærede Samtale med Deres Velbyrdighed blev af Dem efter vel fornemmelig af Deres Hr. 

Broder yttret det Ønske at faae et nyt Kort over Birkumgaards Jorder; da jeg imidlertid har faaet det 

Hverv at paavise Lieutenant Schaumburg, som har underkastet sig Landmaaler Examen, et Termin 

til Prøve opmaaling, og De ved den Leilighed kunne faae er Kort uden nogen egentlig Bekostning, 

videre end blot at yde den fornødne Assistance af et Par Mand i nogle faae Dage, og jeg for resten 

ikke veed hvor jeg ellers skulle finde en passende Plads at anvise ham, hvor Opmaalingen tillige 

kunne komme til nogen Nytte; saa tillader jeg mig herved ærbødigst at forespørge om Deres 

Velbyrdighed vil tillade at jeg anviser ham Birkumgaards Jorder til Opmaaling under mit Øjesyn 

imod at han meddeler Dem et nøjagtig fuldstændig Kort over samme. Tiden kunne i al Fald 

bestemmes efter passende Leilighed. – Et Par Ord udbedes ved Budet. 

Vadumtorp den 22
de

 Juli 1839, P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Bruun. 
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Nr. 944 

 

Da det underhændehavende Matriculerings Arbeide er langt vidtløftigere end jeg har kunnet 

forestille mig og jeg derfor ikke seer mig i stand til at komme til Aagaard for at afsætte Pæle i 

Vandspeilet ved Sl(?)aaen) inden 3 Uger fra den Tid jeg var der sidst til Aasteds Møde som jeg den 

Gang lovede, anderledes end ved at gjøre en Reise dertil eller for det samme, saa ønsker jeg at Hr. 

Forvalter ville være af den Godhed at lade en Vogn møde her paa førstkommende Torsdag, at jeg 

kunne reise derop om Fredagen og efter endt Forretning hjem igjen enten Lørdag Aften eller 

Søndag Morgen. – For at Arbeidet kunne fremmes uden Ophold ønsker jeg De ville være af den 

Godhed at havde de fornødne Pæle i Beredskab samt 3 á 4 Mand tilstæde Løverdag Morgen til at 

assistere ved Forretningen at der kunne vorde havtlig tilendebragt. 

Vadumtorp den 22
de

 Juli 1839, Med Agtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Bagger 

 

 

Nr. 945 

 

Høivelbaarne Hr. Conferentsraad 

Dersom jeg rigtig har forstaaet det Hverv som blev mig overdraget ved Landvæsenscommissions-

mødet paa Aagaard den 8
de

 d. M. da formener jeg at det blev mig overdraget at forfatte eller opstille 

en Miilestok for hver enkelte Lodseiers Deeltagelse i Vandløbenes Vedligeholdelse i Kjettrup 

Gjøttrup - Skrevet for Kjettrup uden Concept. 

 

 

Nr. 946 

 

Underdanigst P.M. 

Den ved Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 11 d. M. mig tilbagesendte Udstyknings 

Beregning over C.F. Circovius´s Gaards Jorder i Linderup tillader jeg mig herved underdanigst atter 

at frremsende ledsaget af en nye Beregning og det samme tilhørende Kort. 

Vadumtorp den 31
de

 Juli 1839, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Her. Kammerherre Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 947 

 

Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 26
de

 f. M. modtog jeg for 2 Dage siden, der medfulgte 

2
de

 Taxationsforretninger og den af Madsen udførte Grændse Opmaaling men jeg savner de 11 

Hartkorns Attester som De formodentlig har glemt. Disse Attester skrives sædvanlig paa ¼ ark 

papir og kunne lyde omtrent saaledes: 
”At den Gaard af Hæstrupgaards Gods i Hjørring Amt som haves i Fæste af M.M. staaer i Godsets 

Jordebog anført for Ager og Engs Hartkorn N.N. det attesteres herved. Hæstrupgaard den, N.N. 

Godseier” 

Jeg kan ikke fremme Forretningen uden videre førend jeg faar disse Attester og beder ieg Dem 

derfor snarest mueligt tilstillet. 

Da vi første Gang talte sammen paa Dybvad om disse udstykningsforretninger yttrede jeg, at 

forsaavidt som der manglede Kort og derfor nødvendig maatte foretages ny fuldstændig opmaaling 

ved Madsen eller hvilken som helst anden plads han, naar han foretager Opmaaling derfor at 



359 

 

beregne tog en Betaling af 5 rbd. For hver Gaard, og at det derfor disse gaardes Vedkommende ville 

blive saameget dyrere. – Deres Velædelhed yttrede ad at De ville betale denne Difference selv for at 

Fæsterne ikke skulle besvære dem over at det var dyrere for den ene end for den anden; men 

ligesom jeg har nedsat min Betaling 20 procent i Betragtning af at der foretages flere Forretninger 

paa een Gang saaledes mener jeg ogsaa at Madsen bør nøjes med 4 rbd. For hver af de 3 Gaarde han 

opmaalte af Hæstrupgaards Gods. Selveierne betalte ham 5 rbd. Ligesom han betale mig 25 rbd. For 

sin Forretning. Da Madsen har skreven mig til at faa trænger meget haardt til af faa sit 

Tilgodehavende for disse Opmaalinger, saasom han skal kjøbe Korn og ikke har andet at kjøbe for, 

beder jeg De godhedsfuld ville udbetale ham samme, og skulle De mueligen staae i den Formening 

at jeg skulle tage Deel i Betalingen af dette Honorar til Madsen fordi denne Punct maaske ikke nøie 

nok blev aftalt, da skal dette vorde berigtiget ved nærmere Samtale uden mindste Vanskelighed fra 

min Side. 

For den Grændseopmaaling som Madsen har foretaget for min Regning, hvilket jeg regner for en 

Dags Forretning vil jeg betale ham 2 rbd., hvilke jeg beder Dem være af den Godhed at lægge ud fir 

mig indtil vi sees og at betale ham samme tillige med Betalingen for de andre Opmaalinger. – De 20 

rbd. Som Deres Hr. Broder i Lønstrup nu formodentlig for længst har indcasseret til mig beder jeg 

De ville være af den Godhed at formaa ham til at udbetale til Kjøbmand Lars Skibsbye i Hjørring 

med hvem jeg har Mellemregning, og hvis Qvittering derfor validerer. 

Vadumtorp den 1
st
 August 1839, Hengivenst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Kabell. 

 

 

Nr. 948 

 

Til Rentekammeret. 

Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn, Store Felden den 1
st
 August. 1839. 

 

Jens Ibsen, Selveier Gaardmand, ansøger underdanigst om approbation paa sin Gaards udstykning i 

Henhold til Forordningen af 3
die

 Dec. 1813 § 17. 

 

For flere Aar siden har jeg fra min eiende og iboende Gaards Jorder Store Felden kaldet i Dronning-

lund Sogn bortforpagtet et Stykke raa Hede og Kjærjord til Christen Christensen i Øster Libsgaard 

for et Tidsrum af 200 Aar og med Ret til at overdrage Brugen til andre; og jeg har derhos forbunden  

mig til at meddele ham lovligt Skjøde paa samme saafremt Bevilling dertil kunne faaes. Da nu 

bemeldte Stykke Hedejord er beliggende i saa stor afstand fra min Gaard, nemlig omtrent 7600 

Alen, saa at jeg ikke kan benytte det med nogen sand Fordeel og det derimod ikke er uden omtrent 

1/5 gang saa langt fra Kjøberens Bopæl, nemlig omtrent 1450 Alen og ikkun 226 Alen fra hans 

øvrige Jord, saa er det klart at det ligger langt fordelagtigen for ham, da han kan bruge det til 

Opdyrkning, hvortil det er vel skikket, og da jeg paa Grund af disse Omstændigheder nærer der 

Haab at det Høikongelige Rentekammer i Henhold til Forordningen af 3
die

 December 1819 § 13 

naadigst ville tillade mig at afhænde bemelte Stykke raae Jord, saa har jeg i Tillid dertil ladet det 

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 Jens Ibsen. 

 

Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk. 

 

 

Nr. 949 
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Underdanigst P.M. 

Hoslagte Ansøgning fra Jens Ibsen Store Felden i Dronninglund Sogn om approbation paa hans 

Gaards udstykning, tillader jeg mig underdanigst at bede Deres Høivelbaarenhed høigunstigst ville 

anbefale. 

Vadumtorp den 1
st
 August 1839, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherred Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

Jens Ibsens Forretning blev 4
de

 August sendt med Christen Christensens Pige fra Øster Kibsgaard 

som var her for at forhøre om Forretningen. 

 

 

Nr. 950 

 

Til Brug ved udstykningen beder jeg ærbødigst at Deres Høivelbaarenhed Tjenestbehageligen ville 

meddele mig Hartkorns attest for efterskrevne Jordeiendomme i Hjørring Amt, nemlig: 

Saltum Sogn 

 Sønder Saltum Bye Niels Mortensen og Niels Pedersen Ræv, Hartkorn 5 Td. 7 

Skp.  ½ alb. 

 Torpet Bye Langbak, Niels Svendsen Christensens Parcel af Hartkorn 

1 Td. 5 Skp. 2 1/3 alb. 

Broust Sogn 

 Sønderøxe Bye Jens Thomsen Christensens Gaard af Hartkorn 5 Td. 1 Skp. 

2 Fr. 1½ alb som han eier i Interessentskab med Jens 

Christian Sørensen – aller maaskee Formanden Christen 

Jensen endnu staar antegnet som  Medinteressant. 

Jerslev Sogn 

 Klæstrup By Selveier Peder Olesens Gaard af forige Nipstrup Gods, 

Hartkorn 3 Td. 4 skp. 

Vadumtorp den 12
te
 August 1839, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin. 

 

 

Nr. 951 

 

Gode Her. Over Krigskommissair. 

Dersom jeg ikke var bleven overlæsset med Matriculs Forretninger havde jeg for længst været hos 

Dem. – I Henhold til Deres ærede Skrivelse af 27
de

 f. M. har jeg nu bestemt mig til at komme til 

Clarupgaard paa førstkommende Torsdag og da Tiden er mig knap ønsker jeg De ville være af den 

Godhed at lade en Vogn møde ved Vesteraae Færgebro om Morgenen Kl. 8, til hvilken Tid jeg, 

naar Gud sparer liv og Helse, vist skal være der, og ønsker jeg da tillige at De ville være af den 

Godhed at faae Taxeringsmændene til at møde Kl. 10 ved Clarupgaard at vi strax kunne begynde 

paa Taxationen. – Jeg bringer min Assistent med som skal maale Kjærlodderne og medens jeg 

taxerer derhos beder jeg Dem ogsaa at være belovet paa Assistance til ham af 4 Mand og nogle 

Træepinde til at bruge ved Maalingen. – en 3 a 4 Snese. 

 

 

Nr. 952 
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I Anledning af at Deres Velædelhed har foranlediget af Det Kongelige Rentekammers Skrivelse til 

den Kongelige Godsinspecteur af 13
de

 f. M. forlangt Indberetning om hvorvidt de ved det Konge-

lige Rentekammers Skrivelse af 16
de

 September 1837 befalede og mig overdragne Udskiftninger og 

Magelæg paa Aagaards Gods er fremmede tillader jeg mig ærbødigst at bemærke: at som bekjendt 

bleve samtlige disse Forretninger Vedkommende Jorder taxerede i sidst afvigte Efteraar og siden 

den Tid er alle Korterne blevne beregnede og en Mængde nye Korter er i den Anledning bleven 

forfærdigede som at flere af Forretningerne er gandske nær ved at være færdige, paa faae 

ubetydeligt nær, men aldeles færdige til Indsendelse er dog endnu ingen af dem. -  De ville for 

længst være indsendt naar ikke det Kongelige Rentekammer havde overdraget mig en Deel 

Matriculeringsarbeide som det blev mig paalagt at fremme uden Ophold. – Den ældste og største af 

de mig overdragne Forretninger Aagaards Gods betreffende var Udskiftningen af Tranum Sogns 

Klitter paa over 9000 Tønder Land, hvori Aagaards er største Lodseier. Denne Udskiftning fik jeg 

fuldført og afsat paa Marken i sidstafvigte Mai Maaned. – Resten af de mig overdragne Forretninger 

skal jeg bestræbe mig for at tilendebringe saa hastig som det er mig mueligt. – Den under 27
de

 f. M. 

foretagne Undersøgelsesforretning betreffende Vandløbet mellem Klim og Gjøttrup samt Kollerup 

Sogn affattet overensstemmende med Nivelleringsforretningen til yderligere Bestemmelse af de 

Maal hvorefter Vandløbet skal oprenses følger herved, tilligemed det samme Forretning tilhørende 

Kort. 

Vadumtorp den 7
de

 August 1837, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Bagger. 

 

 

Nr. 953 

 

Underdanigst Pro Memoria. 

Med de ved det Høi Kongelige Rentekammers Ordre af 27
de

 April dette Aar mig overdragne 

Matriculeringsforretninger for Hvetboe og Østerhan Herreder er jeg nu kommen saavidt at jeg er 

bleven gandske færdig med Hvetboe Herred og tillader mig saaledes  overensstemmende med den 

mig tillagte Ordre at indsende med første afgaaende Pakkepost dette Herreds Korter og Hartkorns 

Extract ledsaget med de fornødne Bemærkninger om de i Extracten og paa Korterne foretagne 

Forandringer og Berigtigelser. – Da jeg modtog det høie Collegii Ordre til dette Arbeids udførelse 

var jeg i Færd med at afsætte Udskiftninger af Tranum Sogns Klitter og havde allerede til dette 

betydelige Arbeids Fuldførelse udmaalt en Mængde Præparations Linier til at afsætte Lodderne 

efter og kunne saaledes ikke forlade Arbeidet forinden Afsætningen blev fuldført; og da disse 

Klitter udgjøre et Areal af over 7000 Tønder Land, saa medtog Arbeidet med Loddernes Afsætning 

en temmelig rum Tid, hvorved Matriculerings Arbeidet, imod min Villie blev en stor Deel forsinket. 

– Dernæst tillader jeg mig underdanigst at bemærke at ved at indføre i Matriculen en Mængde 

Forandringer eller Delinger af Matriculs Numrene hvorover Lodseierne ingen Korter havde nemlig 

Delingen af saadanne Eiendomme som vare sammenkjøbte af flere Parceller og som ved Matriculen 

blev behandlet som een Eiendom fordi de paa den Tid tilhørte een Mand og som desuagtet senere 

med uindskrænket Frihed ere afhændede efter Behag, forsaavidt som de eiedes efter særskilte 

Skjøder ældre end 3
die

 Dec. 1819, har jeg i høi Grad savnet Beskrivelses Protocollen hvorved 

Arbeidet er bleven langt besværligere og har medtaget langt længere Tid end det ville have 

medtaget om jeg havde havt disse. Jeg tillader mig paa Grund heraf underdanigst at yttre det Ønske: 

at Beskrivelses Protocollen for Østerhan Herred endnu maatte sendes mig til Lettelse og Betryg-

gelse ved indførslen af den endnu tilbagestaaende Deel af det mig Overdragne  undersøgelses 

Arbeide. 

Vadumtorp den 11
te
 August 1839 Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 
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Nr. 954 

 

Ærbødigst P.M. 

Under mit Ophold paa Vestrupgaard for en Maaneds tid siden modtog jeg tilsendt fra Deres 

Velbyrdighed 4 Taxationsforretninger nemlig over Peder Pedersen Hein(?) Niels Pedersen 

Johnsens, Willads Sørensens og Niels Mortensens 2
de

 Gaarders Jorder i Sønder Saltum. 

Men da jeg ikke til samme Tid fik nogen Beskrivelse af den Taxationsforretning som samtidig med 

de andre 4 afholdt over den Gaard som sees i Interessentskab af Niels Mortensen og Niels Pedersen 

Ræv, saa beder jeg ærbødigst at denne Forretning ogsaa maatte vorde mig beskreven meddelt for 

vedkommende Lodseiers Regning det allersnarest mueligt – ligesom og de samme afholdte 

Taxationsforretninger over Gaarden Bisgaards Jorder af Lundergaards Gods Jetsmark Sogn. 

Ligeledes tillader jeg mig ærbødigst at udbede mig for min Regning udfærdiget og mig snarest 

mueligt meddelt en Beskrivelse af den Taxationsforretning i Torpet i Saltum Sogn, for hvis 

udmeldelse Deres Velbyrdighed har tilstillet mig Regning af 26
de

 Juli dette Aar, som jeg først i dette 

Øieblik har modtaget – Beløbet for samme skal da sikkert blive betalt det først jeg kommer til 

Sundbye. 

Vadumtorp den 11
te
 August 1839, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overauditeur Herredsfoged Lange. 

 

 

Nr. 955 

 

Høistærede 

De har sikkert glemt at De efter Aftale skulle sende mig Taxationsforretning fra Retten og 

Amtstuens Attest om Hartkornet over Deres Gaards Jorder i Vesterbrønderslev. – Forretningen har i 

meget lang Tid ligget her for at vente paa disse Documenter, da den ikke kan indsendes forinden jeg 

faar samme tilsendt. 

Vadumtorp den 11
te
 August 1839, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Synniksen 

 

 

Nr. 956 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 16
de

 d. M. tillader jeg mig underdanigst 

at indberette: at Aarsagen hvorfor jeg ikke for længe siden er bleven færdig med udskiftningen af 

Rold Skov er alene den, at det Kongelige Rentekammer under 27
de

 April dette Aar overdrog mig en 

Deel Matriculeringsarbeide i Hvetboe og Østerhan Herreder, som det ubetinget blev mig paalagt at 

fremme med mueligste Hurtighed. – For saa punctlig som mueligt at opfylde denne Ordre, 

standsede jeg strax for en Kort Tid alle de af mine private Forretninger der uden alt for store Tab for 

Vedkommende kunde opsættes og deriblandt mente jeg efter Sagens Beskaffenhed nødvendigviis 

sætte Forretningen angaaende Rold Skov. 

Jeg har nu tilendebragt og indsendt Matriculsforretningen for Hvetboe Herred og deels paa Grund af 

nogle underdanigst gjorte Forespørgsler, et tilbagesendte Matriculs Arbeide betreffende, deels for 

saavidt mueligt at fremme det ene uden aldeles at forsømme det andet, har jeg medens jeg oppebier 

Svar paa de gjorte Forestillinger, valgt denne korte Tid til at fremme de allermeest paatrængende af 

mine private Forretninger, som det til deels en Velfærdssag for Vedkommende at faa udført strax,  

og iiler jeg saaledes i denne korte Mellemtid tillige med mueligst Iver at fremme Forretningen 

angaaende Rold Skov og jeg forventer at faae den fuldført i løbet af næste Maaned. 

Vadumtorp den 22
de

 August 1839, underdanigst P.L. Birk. 
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Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Bluhme. 

 

 

Nr. 957 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 15
de

 d. M. tillader jeg mig underdanigst 

at indberette: at Udskiftningen af Tranum Sogns Klitter er tilendebragt og Lodderne afsat paa 

Marken og af samtlig Vedkommende antaget i sidst afvigte Mai Maaned. 

Vadumtorp den 22
de

 August 1839, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 958 

 

I Henhold til Forordningen af 3
die

 Dec. 1819 § 13 tillader jeg mig herved underdanigst at tilstille 

Deres Høivelbaarenhed hoslagte Ansøgning fra Jens Christian Pedersen i Torpet Bye Vadum Sogn 

om Approbation paa hans Gaards Udstykning, hvilken Forretning ligeledes herved følger til 

udbedende Høigunstigst Anbefaling til det Kongelige Rentekammer. 

Vadumtorp den 28
de

 August 1839, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Bluhme. 

 

 

Nr. 959 

 

Den forlangte Fremstilling af Forholdene efter de forskjellige Maalestokke for Deeltagelse i den 

fremtidige vedligeholdelse af de Vandløb som fortiden graves og oprenses i Klim, Kollerup, 

Kiettrup og Gjøttrup Sogne, tillige med min Mening om hvilken Maalestok der i dette Tilfælde 

retteligst burde gjøres gjældende, tillader jeg mig herved allerærbødigst at fremsende – tilligemed 

den af Amtsforvalter Justitsraad Carøe mig meddelte Hartkorns Fortegnelse, og den mig udlaante af 

mig tidligere afgivne Betænkning om denne Sag. Ligeledes tillader jeg mig at lade følge en Ansøg-

ning fra Niels Mikkelsen Hørdum i Kollerup om Approbation paa hans Jorders udstykning, hvilken 

Ansøgning jeg tillader mig allerærbødigst at bede Deres Høivelbaarenhed høigunstigst ville anbefa-

le og i Overensstemmelse med Forordningen af 3
die

 Dec. 1819 § 13 indsende til det Kongelige 

Rentekammer. 

Vadumtorp den 28
de

 August 1839, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Conferentsraad Amtmand Faye Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. 

 

 

Nr. 960 

 

Underdanigst Pro Memoria. 

Den Landvæsenscommissair Theilmann paa egne og Landvæsenscommissair Høebergs Vegne har 

anmodet mig om at foranstalte Commissionens Tilgodehavende for Landvæsenscommissionsmødet  

i Lønstrup den 23
de

 April dette Aar inddreven ved udpantning og jeg ligesaa ivrig ønsker selv at faa 

mit Tilgodehavende ind for samme Møde, saa tillader jeg mig herved paa de Herre Medcommis-

sairers og egne Vegne underdanigst at bede at Deres Høivelbaarenhed høigunstigst ville behage at 

paalægge Sognefogden Kjøbmand Kabell i Lønstrup, efter sit Løfte til Commissionen at tilstille 
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enhver Commissair sin Regnings Beløb det allersnareste mueligt, og skulle der møde ham Vanske-

ligheder for at faa Beløbet ind hos Vedkommende Lodseiere, da tillader jeg mig lige underdanigst at 

bede at Deres Høivelbaarenhed gunstbehageligen ville affordre ham den af mig forfattede og ham 

tilstillede Repartitionsberegning, som jeg da beder gunstbehageligen approberet til Udpantning paa 

mit An og Tilsvar, og ham derefter paalagt snarest mueligt at inddrive Beløbet. – Jeg affattede 

Repartitionsberegningen Dagen efter Mødet og sendt den in originali til Sognefogden Hr. Kabel 

som havde lovet Commissionen at indcassere Beløbet strax og at sende enhver Commissair sin 

Regnings Beløb,  og jeg fik ikke Tid til at tage nogen Gjenpart af den, og da jeg ikke har nogen 

Fortegnelse over Hartkornet er jeg ikke istand til at affatte nogen anden Repartitionsberegning. 

Vadumtorp den 29
de

 August 1839, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 961 

 

I Anledning af Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 1
st
 d. M. tillader jeg mig at berette: at jeg 

har flere Gange igjennem Hr. Kabel paa Hæstrupgaard opfordret Sognefogden Kjøbmand Kabell i 

Lønstrup til at forskaffe mig min Regning udbetalt for Mødet af 23
de

 April dette Aar. – Jeg 

forfattede Repartitionen næste Dags Morgen førend jeg rejste fra Hæstrupgaard og sendte den in 

originali til Sognefogden og fik saaledes ikke Tid til at tage nogen Copie af den fordi jeg efter min 

Bestemmelse reiste samme Dag til Tranum. Jeg har nu skrevet til Amtmanden og bedet ham om at 

paalægge Sognefogden snarest mueligt at sende enhver Commissair sit i Manglende Fald og derhos 

bedet Amtmanden om at paalægge Sognefogden at indsende Repartitionslisten til Approbation paa 

mit An og Tilsvar og derefter at beordre Beløbet inddreven ved Udpantning. 

Vadumtorp den 29
de

 August 1839. Med sand Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbyrdige Hr. Kammerraad Theilmann. 

 

 

Nr. 962 

 

Siden 24
de

 April dette Aar har jeg havt en Fordring paa 20 rbd. 8 sk. Af Maarup Sogn for et 

Landvæsenscommissions Møde disse har jeg anmodet Sognefogden Hr. Kjøbmand Kabell om at 

tilstille Deres Velbyrdighed til Afdrag paa min Skyld til Dem, men om det er skeet eller ei derom 

har jeg endnu ingen Efterretning modtaget. – Jeg har længe ligget for en Reise til Hjørring Egnen, 

og agter nu at tiltræde den om gandske kort Tid, og da skal min Skyld til Deres Velbyrdighed 

ufeilbarlig blive afgjort, og beder jeg imidlertid at De godhedsfuld ville undskylde at det har havt 

saa lang Henstand. 

Vadumtorp den 29
de

 August 1839, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Consul Skibsbye. 

 

 

Nr. 963 

 

Deres Velædelhed ombedes godhedsfuld at ville ved første Leilighed sende mig en lille Kakkelovn 

af de runde som jeg forhen har faaet 3 Stykker af saavidt jeg erindrer for 10½ rbd. Stykket. Jeg 

ønsker helst Bundplader med Rist. De ville vel være af den Godhed som sædvanligt at sende den til 

N.C. Møller i Sundbye. – Hvad den koster saavelsom hvad mere jeg skylder Dem skal om gandske 

kort Tid blive betalt naar som jeg venter snart vil skee, at jeg kommer til Hjørring. 
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Vadumtorp den 29
de

 August 1839, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Jernstøber Heidemann. 

 

 

Nr. 964 

 

Underdanigst Indberetning 

I Anledning af det Høikongelige Rentekammers Skrivelse af 31
de

 f. M. tillader jeg mig underdanigst 

at indberette: at af de mig overdragne Forretninger ved Aagaards Gods ere følgende fuldførte og 

vorde afhendte til Justitsraad Bindesbøll med første fra Aalborg afgaaende Pakkepost, nemlig: 

 a. En Magelægsberegning med tilhørende Kort in duplo over et Magelæg mellem Aagaards Gods  

Kjettrup og en Selveier Gaardmand sammesteds, grundet paa det høie Collegii  Skrivelse til  

Godsinspecteuren af 17
de

 Juni 1837. 

b. Udskiftningsberegning med tilhørende Kort in duplo over Bjergegaardenes fælleds Jorder i  

Gjøttrup Sogn. 

c. Hartkorns eller Udstykningsberegning med tilhørende Kort in duplo over Skjerns Øde paa  

Gjøttrup Bys Mark. 

d. Hartkorns eller Udstykningsberegning med tilhørende Kort in duplo over en forhen fæsteledig  

Gaards Jorder i Stierslev i Gjøttrup Sogn. 

Flere af de mig overdragne Forretninger skal vorde sendt med næste Post, og Resten skal iilsomst  

blive  

fuldført og indsendt det allersnareste det er mig mueligt, 

Den ældste og største af de mig overdragne Forretninger Aagaards Gods betreffende var Udskift- 

ningen af Tranum Sogns Klitter, et Areal af over 9000 Tønder Land, hvori Aagaard er største  

Lodseier; med denne udskiftning blev jeg færdig i sidstafvigte Mai Maaned, og umiddelbar der paa  

ville de øvrige mig anbetroede Forretninger Aagaards Gods betreffende have været fuld-førte og  

for længst indsendt naar ikke jeg havde troet, at den af det høie Collegium mig tillagte Ordre af 27
de

  

Apriil dette Aar, om med mueligste Hurtighed at foretage Undersøgelse i Hvetboe og Østerhan  

Herreder til berigtigelse af Hartkorns Extracterne for den nye Matricul, paalagt mig saavidt mueligt  

ubetinget at tilsidesætte enhver anden underhændehavende Forretning for at fremme Matricule-  

ringsarbeidet. Denne Undersøgelses Forretning er som det høie Collegium bekjendt. For nogen Tid  

siden indsendt for Hvetboe Herred og efter det høie Collegii Ordre af 31
de

 forrige Maaned vil Res-  

ten af de mig  overdragne Forretninger for Aagaard Gods med nu uopholdelig vorde fuldført foran  

Resten af det mig overdragne Matriculeringsarbeide, hvilket imidlertid ville skee, blev udført med  

mueligst Hastighed. 

 p.t. Aagaard den 4
de

 September 1839, Underdanigst P.L. Birk. 

  

 Til det Høikongelige Rentekammer  

  

 

Nr. 965  

 

I Løbet af denne Sommer har jeg foretaget en Udstykningsforretning over en Gaard i Sønder Saltum 

By Saltum Sogn af Hartkorn 7 Td. 1 Skp. 1 Fkr. 1 Alb. Af forhen værende Lundergaards Gods nu 

tilhørende Selveier Niels Mortensen. Af denne Gaards Jorder som Niels Mortensen lod udstykke i 3 

Parceller er Hovedparcellen, som efter min Udstykningsberegning af 25
de

 f. M., staaer anført for 

Hartkorn 6 Td. 3 Skp. 2¼ alb. Under Forretningen anmeldte at være solgt til Jens Simonius Søren-

sen fra Albeck Mølle; men da udstykningen ikke endnu er kommen tilbage fra det Kongelige 

Rentekammer saa beror Skjødets Udfærdigelse derpaa. 

Dette attesteres herved efter Forlangende. 

Vadumtorp den 14
de

 September 1839, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 
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Nr. 966 

 

Underdanigst Pro Memoria. 

Hoslagte 13 Udstykningsforretninger tillader jeg mig underdanigst at tilstille Deres 

Høivelbaarenhed til udbedende høigunstigst Anbefaling til det Høikongelige Rentekammer, nemlig 

over: 

1. Peder Olesens Gaard i Klæstrup Bye Jerslev Herred. 

2. Espen Mikkelsens Gaard i Skræm. 

3. Villads Sørensens Gaard i Sønder Saltum. 

4. Anders Svenningsens Gaard i Søndervraae Bye Vraae Sogn 

5. Niels Pedersen Johnsens Gaard i Sønder Saltum. 

6. Peder Pedersen Stiens Gaard ibidem. 

7..Niels Mortensens 2
de

 Gaard ibidem. 

8. Niels Mortensen og Niels Pedersen Rævs Gaard ibidem. 

9. Madame Hastrups Fæsteledige Gaard Bisgaard kaldet i Jetsmark Sogn. 

10. Godske Christensens ubeboede Jordlod paa Torpet Byes Mark i Saltum Sogn. 

11. Christen Christensen Langbroes Gaard i Thise. 

12. Nogle Jorder af forige Annexgaard i Thise som eies i Interessentskab af Thomas Christian 

Clausens Stervboe og Jens Jensen Brødslev i Manna. 

13. Jens Thomsen Christensens og Jens Christian Sørensens sammenlagte Gaard i Sønderøxe Bye 

Broust Sogn. 

Da alle disse Udstyknings Documenter skal indsendes til det Kongelige Rentekammer for min  

Regning tillader jeg mig underdanigst at bede at det, i det muelige Tilfælde at mit Bud ikke ved  

at bie en Dags Tid over i Hjørring skulle kunne faae dem med tilbage igjen høigunstigst maatte  

vorde mig  op givet hvad Dag jeg maatte lade dem hente, eller om de gunstbehageligen maatte  

vorde mig tilstillet med Posten, for at jeg derefter kan besørge dem indsendte herfra med  

Pakkeposten til det Kongelige Rentekammer, da det er Vedkommende særdeles af Vigtighed at faae  

dem indsendt det Allersnarest mueligt. 

Vadumtorp den  18
de

 September 1839, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 967 

Høistærede. 

Endelig har jeg den Fornøielse herved at kunne tilstille Dem de 11 afholdte Udstykningsforret-

ninger saaledes som de skal indleveres til Amtmanden for med hans Betænkning at indsendes til det 

Kongelige Rentekammer. De originale Taxationsforretninger som findes i Pakke bør ogsaa 

medfølge som extra Bilage. Forretningernes Vidtløftighed og store Antal er for en Deel Skyld i at 

deres udfærdigelse har medtaget saa lang Tid. Sygdoms Tilfælde har ogsaa opholdt mig en Deel, 

saavelsom nogle uopsættelige befalede Forretninger. – Med Forretningerne skal følge en Ansøgning 

skreven paa behørigt stemplet Papir; Jeg har heri indlagt en Concept saaledes om jeg synes den 

omtrent kunde være, og maa for resten overlade det til Deres Velædelhed om eller hvor vidt De vil 

benytte den. 

Vadumtorp den 18
de

 September 1839. Med sand Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Kabell. 
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Nr. 968 

 

Efter Begjæring af Selveier Gaardmand Christen Jensen Østergaard i Kjøbsted Bye Tornbye Sogn 

har jeg i Anledning af en imellem ham og Proprietair Segelke til Kjærsgaard opstaaet Skjeldisputte, 

foretaget en Undersøgelse paa Stedet i Vedkommendes Overværelse for om mueligt at udfinde hvad 

der i denne Sag maatte være det Rette. 

Det omtvistede Skjel er en Jordvold med enkelt Grøvt hvoraf Volden ligger paa Kjersgaard Hoved-

gaards Grund og Grøvten er taget af Kjøbsted Byes Grund saaledes at det egentlige  Skjel maa, som 

er almindelig ved dette Slags Hegn, ansees at være paa Foden af Volden eller paa Grændsen imel-

lem Volden og Grøvten. – Derom er nu egentlig ingen Strid imellem Parterne; men det hvorom der 

egentlig tvistes er: at saasom Volden er fremkommen af den Grund som er gravet op af Grøvten i 

Christen Jensens Lod saa troede han sig berettiget til at lade sine Kreaturer græsse paa den Side af 

Volden som vender mod hans Lod; men da det ved nøiere Overveielse af Sagen er klart at en saadan 

Afbenyttelse af Græsningen paa Volden ikke kan finde Sted uden Skade for Hegnet som derved 

vorder nedtraadt og ødelagt af de paa samme græssende Kreaturer saa har han ved at være bleven 

giort opmærksom herpaa i min Overværelse frafaldet sin Paastand om denne Græsningsret og 

Disputten vil derved formentlig kunne ansees som hævet. I øvrigt er det en Selvfølge at saasom det 

egentlige Skjel er paa Grændsen mellem Volden og Grøvten bør denne Grændse blive nær Midten 

af Hegnet i det Tilfælde at Parterne maatte attraa at opføre lovligt Hegn imellem sig. 

Tornbye Sogn den 27
de

 September 1839, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 969 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds meget ærede Skrivelse af 21
de

 f. M. , som jeg i dette 

Øieblik har modtaget, tillader jeg mig ærbødigst at melde, at det er min Agt at komme til Rold den 

9
de

 d. M. og da at fuldføre og afsætte Omdelingen i Magelægget paa Marken, forinden jeg reiser 

derfra, saafremt det ellers maatte convenere Deres Høivelbaarenhed i den Anledning at opholde 

Dem der en Kort Tid, for nøiere at underrette mig om adskjelligt hvorom jeg behøver yderligere 

Bestemmelse end der indeholdes i den mig foreskrevne Plan; men at fuldføre Forretningen i saa 

Kort en Tid som Deres Høivelbaarenhed synes at antage at den skal kunde udføres i er efter Sagens 

Natur aldeles umueligt, i det mindste for mig. Formedelst Præmiepløiningen her paa Aagaard den 

3
die

 og paa Sophiendal paa Tirsdag den 8
de

 seer mig ikke istand til at komme til Rold førend den 9
de

 

d. M. 

Jeg er Deres Høivelbaarenhed meget forbunden for den fortrolige Agtelse og Tillid De viser mig, 

men paa den anden Side smerter det mig meget at modtage Bebreidelser for formentlig tilregnelig 

Seendrægtighed eller Efterladenhed i Udførelsen af de mig overdragne Forretninger, og jeg skal 

nærmere give mig den Frihed at Documentere at denne Bebreidelse træffer mig uforskyldt. 

p.t. Aagaard den 2
den

 October 1839. Med Høiagtelse Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker de Mylius. 

 

 

Nr. 970 

 

Underdanigst Indberetning. 

I Anledning af det Høikongelige Rentekammers Skrivelse til mig af 7
de

 forige Maaned giver jeg 

mig herved den underdanigste Frihed at indberette: 1. at Maren Nielsdatter eller Maren Tobaks 

Huus i Tranum, som nu er solgt til Sognefoged Peder Christensen Dreier, er Huset Matr. N
o
 13 

under Tranum Bye, hvortil hører Huusplads og Have nordvest for Byen i Klitten, en Klitlod norden 

for Byen og em Tørvelod i Koldmosen østligst i Sognet. 2. Mads Boiers Enkes Huus i Tranum som 

nu ligeledes er solgt til Sognefoged Peder Christensen Dreier er et hidtil aldeles jordløs Huus som er 
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forbigaaet ved Matriculeringen, det er beliggende østlig paa Tranum Byes fælleds Gadejord og har 

ikke mere Jord ved Huset end den Plads Huset staar paa. Ved udskiftningen af Klitten er dette Huus 

nu ligesom det førstnævnte bleven tillagt en Klitlod norden for Byen og en Tørvelod i Koldmosen 

østligst i Sognet. De 2
de

 mig tilstillede Skrivelser fra Krigsraad Nielsen følger hoslagt. 

Vadumtorp den 4
de

 October 1839, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 971 

 

Regning 

over mit Tilgodekommende for nogle Landmaalingsforretninger ved Villestrup. 

For at opmaale og inddele en af Villestrup Hovedgaards Vange i Hovmaal bliver mit 

Tilgodekommende i alt       6 rbd. 

For efter Paavisning at udmaale en Deel Situationsgrændser  

og Puncter paa Parcelgaarden Sophiendahls Jorder og derefter  

paa nye at inddele disse i 8 Hovedfald og 7 mindre Fald, i alt  

229 Tdl. á 6 s. pr. Tønde Land er   14 rbd. 30 sk. 

For at copiere Kortet 229 Tdl. á 2 s. er      4 rbd. 14 sk. 

    Tilsammen 25 rbd.    8 sk. 

p.t. Villestrup den 23
de

 October 1839, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 972 

 

Efter Deres Høivelbaarenheds Anmodning tillader jeg mig herved underdanigst at indberette at jeg 

nu har fremmet den mig overdragne Magelægs og Omskiftningsforretning over Rold Byes Jorder i 

Anledning af Skovfredning saa vidt at Fredskovsgrændsen saavelsom Delingen mellem Mand og 

Mand er afsat paa Marken og enhver Vedkommende paaviist sin Lod; der staaer saaledes nu blot 

tilbage at copiere Kortet og at fremstille Magelægs og Omskiftnings samt Hartkorns Beregningerne 

i ordnet Form med oplysende Anmærkninger; men da dette Arbeide vil medtage en Maanedstid 

endnu og en Deel andre høist paatrængende befalede Forretninger som skal udføres paa Marken 

forinden Vinteren som snart kan ventes gjør det umueligt, saa seer jeg mig ikke istand til for 

Øieblikket at continuere denne Forretning aldeles uafbrudt og kan saaledes neppe vorde istand til at 

indsende Kort og Beregning over samme førend om et Par Maaneders Forløb. 

p.t. Rold den 3
die

 November 1839, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Bluhme. 

 

 

Nr. 973 

 
Underdanig Pro Memoria. 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 27
de

 August samt 10
de

 og 24
de

 October 

dette Aar tillader jeg mig underdanigst at bemærke: at jeg har vel udskiftet men ikke opmaalt 

Tranum Sogn Klitter og at det saavidt jeg kan skjønne efter Forordningen af 23
de

 April 1781 § 33 er 

Opmaaleren det paaligger at forfatte de befalede Copie Korter og ikke Udskifteren, uden hvor han 

tillige har opmaalt Eiendommen, og da han har denne Forpligtelse paa sig, ikke som Udskifter, men 

som Opmaaler. 
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Udskiftningen har jeg udført efter Copier som det Kongelige Rentekammer har meddelt mig af 

Matriculerings Korterne, og da disse Copier i Almindelighed betales efter den Taxt der er bestemt 

for Opmaalinger saa er det min uforgribelige Mening at Udskiftnings Kortet afcopieres i nærvæ-

rende Tilfælde maa paaligge det Kongelige Matriculeringscontor som formentlig har, efter Lovgiv-

ningens Aand, maa træde i Opmaalerens Sted. – Da Eiendommen er af et meget betydeligt Omfang 

/: over 9000 Tønder Land :/ saa har jeg ikke dristet mig til at affordre Lodseieren nogen Betaling for 

et saadant Copi Kort, som de efter min Mening ikke var pligtig at betale; men blot ladet mig betale 

efter lovlig Taxt for udskiftningen. – Ved det Kongelige Rentekammers Skrivelse af 24
de

 August 

dette Aar har jeg faaet det Hverv at overføre Udskiftningen paa Matriculerings Korterne, hvilket jeg 

for Tiden er i fuld Arbeide med, og da disse Korter bestandig opbevares i det Kongelige Rentekam-

mer og de af mig vil vorde attesterede som overensstemmende med de originale Udskiftnings 

Korter, saa har jeg troet at videre Copier af Udskiftnings Korterne i nærværende Tilfælde hvor 

Delingen overføres paa Matriculs Korterne af Udskifteren, mueligen maatte kunne ansees for 

overflødig; imidlertid er jeg saa villig som pligtig til at afcopiere Korterne, dog drister jeg mig til 

under de her oplyste Omstændigheder at oppebie nærmere Ordre derom, saameget mere som andre 

befalede Foranstaltninger gjør mig det umueligt at udfærdige disse Copier før noget hen paa 

Vinteren. 

Vadumtorp den 6
te
 November 1839, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 974 

 

Deres Velbyrdighed har i ærede Skrivelse af 4
de

 d. M. i Anledning af en Forespørgsel fra Herreds-

fogden for Lysgaard og Hids Herreder Justitsraad Holm paa Dalsgaard forlangt min Erklæring om 

hvorvidt det maatte forholde sig rigtig, som en Arving i Stervboet efter afgangne Ane Marie 

Christensdatter, Hustru af Huusmand Otte Sommer af Mistrup har andraget for Skifteretten, at jeg 

skulde have yttret mig villig til, af min Pantefordring 800 rbd. I Stervboestedet, at ville eftergive 

400 rbd. Naar de 400 rbd. Blev mig udbetalt. – I Anledning heraf maae jeg erklære, at jeg ingen-

sinde har lovet at eftergive Otte Sommer nogen som helst Deel af min Pantefordring i hans Boe og 

ei heller ikke dertil villig. Hvad den af ham anmeldte Fædrenearv af Beløb omtrent 300 rbd. angaar 

som han har angivet at have overdraget til min Sl. Mand Bartolin Sommer, da var dette ingenlunde 

som Capitalafdrag paa de 800 rbd. Men alene som en liden Erstatning for Renten, der ingensinde er 

bleven betalt. 

Kjettrupgaard den 18
de

 November 1839, Ærbødigst Sommer. 

 

S:T: Hr. Overauditeur Herredsfoged Lange. 

 

 

Nr. 975 

 

Deres Velædelhed ombedes godhedsfuld at ville ved et Par Ord enten med Overbringeren eller med 

Posten underrette mig om hvorledes Sagerne staar i Henseende til Incassation af Landvæsenscom-

missionens Tilgodehavende for Mødet i Lønstrup den 23
de

 dette Aar. Nemlig om der er givet 

udpantnings Ordre og da til hvilken Tid. Jeg har for omtrent 4 Maaneder siden anmodet Sogne-

fogden Kjøbmand Kabell om at udbetale min Regnings Beløb 20 rbd. 1 mk. Til Kjøbmand Consul 

Skibsbye i Hjørring, til hvem jeg ved Mellemregning er bleven dette Beløb skyldig; men da 

Consulen nylig /: d.30
de

 f.M. :/ har tilmeldt mig et Regnings Beløb ikke endnu er indbetalt saa 

ønskede jeg særdeles gjerne at vide om jeg torde give mig Haab om at saadant snart kunde skee; - 

og beder derfor meget at Deres Velædelhed gunstigst ville undskylde at jeg uleiliger Dem med 

Spørgsmaal derom. 
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Vadumtorp pr. Aalborg den 18
de

 November 1839, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Amtsfuldmægtig Luun. 

 

 

Nr. 976 

 

Af Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 30
te
 f. M. som ved min Hjemkomst nyelig er kommet 

mig til Hænde, seer jeg at Restbeløbet af min Regning imod hvad jeg havde formodet endnu ikke til 

den Tid var indkommen. – Jeg har i dette Øieblik i den Anledning skrevet til Amtsfuldmægtig Luun 

og udbedet mig Underretning om hvorledes Sagen staaer i Henseende til Indcassationen af mit Til-

godehavende 20 rbd. 1 mk. For et Landvæsenscommissions møde i Lønstrup og som jeg for om-

trent 4 Maaneder siden har, ved Proprietair Kabell paa Hæstrupgaard anmodet hans Broder Sogne-

foged Kjøbmand Kabell i Lønstrup /: til hvem Incassation er overdraget paa Embeds Vegne :/ om at 

udbetale til Deres Velbyrdighed. 

Skulde imod Formodning, Beløbet ikke ret snart indkomme, beder jeg mig atter beæret med et Par 

Ord derom og jeg skal da strax gjøre anden Udvei og sende Dem Beløbet contant. 

Vadumtorp den 18
de

 November 1839, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Consul Skibsbye. 

 

 

Nr. 977 

 

Hoslagte Ansøgning fra Willads Sørensen i Sønder Saltum tillader jeg mig underdanigst at bede at 

Deres Høivelbaarenhed høigunstigst ville anbefale, og da den formodentlig ikke kan indsendes i 

Kongelig Tieneste ønsker jeg den gunstbehageligen mig tilstillet til Indsendelse herfra. 

Vadumtorp den 23
de

 Nov. 1839, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 978  

 

I underdanig Følge det Høikongelige Rentekammers 3
de

 mig tilhændekommende Skrivelser af 16
de

 

denne Maaned angaaende de mig anbetroede Forretninger paa Aagaards Gods, tillader jeg mig un-

derdanigst at indberette: at Sygdoms Tilfælde, in specie en temporarie Øiensvaghed har opholdt og 

forsinket mig meget i mine Forretninger og har i Særdeleshed i den senere Tid gjort mig det umue-

ligt med tilbørlig Nøiagtighed at optage Maal paa Korter til Beregning, anderledes end i meget kort 

Tidsrum efter en forholdsviis lang Mellemtid, og da jeg mærkede at Svagheden des uagtet tiltog ved 

enhver ubetydelig Anstrængelse, blev jeg nødsaget til, for ikke gandske at fordærve mit Syn, at lade 

alt Beregningsarbeide som det meest svækkende for Synet, hvile i nogen Tid, og dette er den sande 

Aarsag hvorfor jeg ikke allerede for længe siden er bleven færdig med de mig overdragne Forret-
ninger ved Aagaards Gods. – Men da mit Syn nu efter at være skaanet i nogen Tid atter er bleven 

betydeligen bedre, saa skal det sikkert ikke vare ret længe nu forinden samtlige mig anbetroede 

Forretninger skal vorde fuldførte og indsendt. – De foreløbige Areal og Reductions Beregninger er 

forlænge siden færdige, men de egentlige Delingsberegninger staar endnu for en Deel tilbage, i 

Særdeleshed forsaavidt som disse beror paa Arbeide som jeg ikke tør eller kan betroe til min 

Assistent men som jeg nødvendigviis selv skal udføre. 

Vadumtorp den 23
de

 November 1839, underdanigst P.L. Birk. 
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Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 979 

 

Regning 

over mit Tilgodekommende for nogle Landmaalingsforretninger ved Clarupgaard. 

For 6 Kærlodder at opmaale 108 Tønder Land á 8 sk. Pr. Tdl. Er   9 rbd. 

For 216 Tønder Land at taxere og beregne til Magelæg samt in 

Duplo at copiere Korterne á 8 sk. Pr. Tønde Land er  18 rbd. 

For en særskilt Magelægsberegning med tilhørende Kort in duplo  

over en liden Deel af Holmen     5 rbd. 

For Befordring og Færgepenge til og fra Aalborg paa Hen- og  

Hjemreisen       2 rbd. 

For at overføre Magelæggene paa Clarupgaards Kort beregnes 

Intet. 

     I alt 34 rbd. 

Som derpaa modtaget er for mig udbetalt til De  

Herr. Svanholm    12 rbd. 

    Igien 22 rbd. 

Clarupgaard den 24
de

 November 1839, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 980 

  

Underdanigst Indberetning 

I Anledning af det Høikongelige Rentekammers Skrivelse til mig af 16
de

 denne Maaned tillader jeg 

mig herved underdanigst at indberette: at det Huus med tilliggende Jorder i Ranum Bye som Krigs-

raad Nielsen har solgt til Christen Christensen Kronborg er i Matriculen anført under N
o
 21 Mar-

grethe Put. – I Henseendes til de dette Huus tillagte Jorder bemærkes: at Huuspladsen og Haven 

østen for Byen i Klitten og Lodder vesten for Huset er nu ved Klittens Udskiftningssammendraget 

til een Lod, ved Tillæg af dets mellemliggende Grund og noget mere omkring Huset. – Dette Huus 

har nu i alt en Toftelod ved Huset en Hede eller Klitlod norden for Byen og en Tørvelod i 

Koldmosen østligst i Sognet. – Den mig tilstillede Skrivelse fra Krigsraad Nielsen følger hoslagt. 

Vadumtorp den 27
de

 November 1839, underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 981 

 

Ærbødigst P. M. 

Da jeg eller rettere min Broder har solgt Gaarden Fladbirk i Torslev Sogn  i hvilken Eiendom Deres 
Velbyrdighed har været saa god at forstrække mig med et Laan af 200 rbd. Og Kjøberen af Gaarden 

ønsker at Hr. Rottbøll ville være af den Godhed at lade denne Prioritet indtil videre henstaae i 

Gaarden ligesom hidtil imod min Selvskyldner Caution, saa tillader jeg mig herved ærbødigst at 

bede Dem godhedsfukd at indrømme dette imod at min Kjøber /: to Hestehandlere fra Thye som har 

kjøbt Gaarden i Interessentskab :/ udstæde en nye Obligation til Dem, der kunde komme til Ting-

læsning samtidig med Skjødet som nu skal udstædes i 11
te
 December Termin dette Aar, og at den til 

Dem af mig paa min Broders Vegne udstædte Obligation da samtidig maatte vorde indleveret til 

udslettelse af Pantebogen. – Et Par Ord til Underretning herom er jeg saa frie at udbede mig med 
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første Post addresseret til mit Hjem Vadumtorp, ligesom jeg derhos udbeder mig godhedsfuld 

underrettet om hvilken Dag jeg mueligen kunde træffe Deres Velbyrdighed i Aalborg i forestaaende 

Termin, eller i andet Fald hvad Tid jeg maatte kunde træffe Dem paa Børglumcloster da jeg ret 

gjerne ønskede mig et Øiebliks Samtale i ovennævnte Anledning, som er mig af Særdeles Vigtighed 

for at blive i Stand til at udstæde reent Skjøde paa Gaarden da jeg ellers ikke kan faa Resten af 

Kjøbesummen ind som jeg skal bruge i Terminen; kunde jeg træffe Dem i Aalborg var det mig 

saameget desto kjere for at jeg spare Rejsen. 

p.t. Aagaard i Vesterhanherred den 1
st
 Dec. 1839. Med Høiagtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Rottbøll. 

 

 

Nr. 982 

 

Ligesom jeg forleden ved min Søn bad Deres Velbyrdighed at udslette mig som Subscribent paa 

Ursins Magazin for Kunstnere og Haandværkere, saaledes beder jeg Dem ogsaa at udslette mig som 

Subscribent paa Aalborg Stiftstidende fra anstundende Nytaar, da jeg ikke behøver den efterdi den 

holdes af en anden som er i mit Huus. 

Vadumtorp den 13
de

 December 1839, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Cancelliraad Postmester Sørensen 

 

 

Nr. 983 

 

Deres Høivelbaarenhed har i ærede Skrivelse af 10
de

 denne Maaned forlangt min Betænkning over 

et Andragende fra Anders Jensen Vestergaard I Hals dat. 28
de

 October dette Aar over hvilket Over-

auditeur Herredsfoged Lange har indhentet Erklæring fra Sognefogden i Hals og fra Proprietair 

Kyllesbeck i Langesminde. – I Anledning heraf tillader jeg mig underdanigst at bemærke: at da jeg 

hverken har Udskiftnings Kortet eller den i Anledning af Udskiftningen afholdte Landvæsenscom-

missionsforretning ved Haanden saa er jeg ikke fortiden istand til at erfare hvad mueligen maatte 

være vedtaget som Regel for dette speciele Tilfælde, og maae derfor har nødvendigviis indskrænke 

mig til nogle almindelige Bemærkninger. – Om de paa hosfølgende Croquis antydede Vei kan 

ansees hensigtsmæssige og nødvendige og om de ere afsatte overensstemmende med Udskiftnings-

forretningen kan jeg aldeles ikke have nogen Mening om forinden Udskiftningsdocumenterne 

kommer mig tilhænde. – Da disse Veie, saavidt jeg kan skjønne af de indhentede Erklæringer ikke 

findes tydelig afsatte paa Marken, saa vil det formentlig være fornødent, at de vorder nøiagtig 

udmaalt og afsat paa Marken efter Kortet. – I Henseende til den første Istandsættelse af de ved 

Udskiftningen udlagte nye Veie befaler Forordningen af 23
de

 April 1781 § 9 at ingen gammel Vei 

maa aflægges førend den nye, som i sammes Sted anlægges, er sat i forsvarlig Stand, hvortil 

Amtmanden skal forelægge Byemændene, som heri bør være hinanden behjælpelig, en vis Tid. Det 

synes heraf klart ligesom det i øvrigt forekommer mig at ligge i Sagens Natur at saa som en 

Udskiftning i Reglen udføres for at gavne det hele Eierlaug saa bør og det hele Eierlaug som har 

havt Deel i udskiftningen tage forholdsmæssig Deel i den nye Veis første Istandsættelse uden 

Hensyn til om de have videre Nytte af Veien end den almindelige Nytte der er tilflydt dem af 

udskiftningen, og den Omstændighed at det er en rum Tid siden udskiftningen blev fuldført kan 

formentlig ikke fritage det udskiftede Eierlaug for denne ved det nysnævnte Lovsted fastsatte 

Forpligtelse; men naar Veiene første Gang bliver satte i forsvarlig brugbar Stand saa formener jeg at 

den fremtidige Vedligeholdelse ene vil paaligge den som have Nytte og Brug af samme og for hvis 

Skyld den er bleven udlagte, hvilken Mening jeg antager at være begrundet i Forordningen af 13
de

 

Dec. 1793 § 25. 

Det mig tilstillede Andragende med sine 6 Bilage har jeg herved den Ære at tilbagesende. 
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Vadumtorp den 22
de

 December 1839, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Bluhme. 

 

 

 
 

 

Nr. 984 

 

I Overensstemmelse med det Høikongelige Rentekammers Skrivelse til mig af 11
te
 Mai forige Aar 

har jeg eftersom det ikke er mig bekjendt at her paa Egnen findes nogen endnu i Fælledskab 

henliggende Byes Jorder, anviist Lieutnant Schaumburg Birkumgaards Jorder paa Øen Gjøl til 

Prøve Opmaaling; over hvilken Gaards Jorder han under mit Tilsyn har optaget det hermed 

følgende Kort, som han har opmaalt paa 4 Blade, fra de af ham selv anlagte Linier af hvilke de 4 

Combinationslinjer gjennemskjærer hinanden i et fælleds Combinations Punct som jeg har opgivet 

ham paa Marken. – Han har derefter foretaget speciel Opmaaling over et i den opmaalte Strækning 

anviiste Fald hvorefter han har afsat Ageren paa Kortet, ligesom han dernæst har affattet en generel 

Beregning over hele Kortet, der forsaavidt tillige er speciel, som den viser Størrelsen af Ager, Eng 

og Græsningsjorder hver for sig i de forskjellige Afdelinger i hvilke Gaardens Jorder findes inddelt, 

og endelig har han affattet en speciel Beregning over hver enkelt Ager i det specielt opmaalt Fald 

eller Agerskifte – Hvad Opmaalingen angaar da finder jeg at Operationslinierne er valgte med 

fornøden Sag Kundskab til derpaa at begrunde en nøiagtig Opmaaling ligesom Kortet i det Hele 

bærer Præg af nøiagtigt og bestemt Arbeide. – I Henseende til Beregningerne har jeg undersøgt 

Inddelingslinierne paa Kortet hvorefter Maalene er optagne og befundne at disse er opdragne med 

den fornødne Fiinhed  og med stræng Nøiagtighed efter Inddelings Puncterne; men i Henseende til 

selve Figurernes Inddeling i Triangler, da, omendskjønt theoretisk rigtig kunde den dog i practisk 

Henseende for at formindske den uundgaaelige Feil paa flere Steder har været valgt en stor Deel 

Hensigtsmæssige, hvilken ufuldkommenhed imidlertid blot bærer Vidne om Savnet af practiske 

Øvelser, og under disse snart vil forsvinde. – I øvrigt har jeg undersøgt Beregningerne aarlig den 
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gamle ved at beregne enkelte Stykker paa nye efter Kortet hvilke befandtes at have under ½ pro 

Cento disproportion og den speciele Beregning har jeg ligeledes undersøgt ved Efterregning og 

funden den aldeles nøiagtig. Grundet paa Foranførte finder jeg mig beføiet til at erklære at jeg 

finder at Lieutenant Schaumbourg forestaar den practiske Landmaaling og kan ansees for duelig til 

de til samme henhørende Forretninger. 

Vadumtorp den 20
de

 Januar 1840, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 985 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af igaars Dato tillader jeg mig underdanigst 

at indberette: at under 1
ste

 Mai forige Aar var jeg samlet med Hr. Raadmand Bøgild i Torndal for 

efter de mig tilstillede Korter at udvise Grændserne for Torndal og Stoulunds Eiendomme; men da 

det befandtes at de Grændser som Kortet udviser langtfra ikke overalt kan findes med Bestemthed 

alene efter de mig tilstillede Korter, og de af Naboerne paavist Grændser ikke overalt stemmer 

overens med Korterne var Arbeidet langt vidtløftigere end jeg havde kunnet forudsee saa at det ikke 

blev mig mueligt at faae det fuldført paa den Tid; jeg udviste derfor foreløbigen saa godt som jeg 

kunde Grændserne omkring Gaarden Torndals Jorder dog uden at denne Paaviisning af Mangel paa 

Korter over de tilgrændsende Eiendomme kunde faae den attraaende bestemthed. – Hvad derimod 

Stoulunds Eiendomme angaar da ligger disse heel indesluttede i Gaarden Dals Jorder og da denne 

Gaard mig til den Tid var bestemt til Salg og Hr. Bøgild yttrede at han attraaede at kjøbe dem og 

Tiden desuden ikke den Gang kunde strække til ogsaa for denne Eiendom at foretage en foreløbig 

midlertidig Udviisning ligesom ved Torndal og Mangel paa Kort over Gaarden Dal gjort det 

umueligt at foretage Skjeludviisningen med tilbørlig Nøiagtighed, saa blev det paa Grund af disse 

Omstændigheder vedtaget at oppebie Auctionens Udfald over Gaarden Dal særdeles med Hensyn til 

at om Hr. Bøgild kjøbte den da kunde Skjeludviisningen blive overflødig. 

Siden den Tid har andre paatrængende Embedsforretninger forhindret mig fra at komme der igjen 

for at continuere med Skjeludviisningen, der nu nødvendigviis bør udføres med paalidelig Nøiagtig-

hed efter som Gaarden Dal er bleven solgt til en anden. – For imidlertiid at kunde blive istand til at 

udføre disse Skjelpaaviisninger med paalidelig Nøiagtighed er det aldeles fornødent at jeg enten 

faar udlaant Kortet over Gaarden Dals Eiendomme eller vorder meddelt en Copie af samme ligesom 

og Korterne over alle de øvrige Eiendomme der begrændser Gaarden Torndals Jorder, i Særdeles-

hed Kortet over Parcellen Torndalhuus mod hvilken den største Uoverensstemmelse i Grændsen 

fandt Sted. – Da Lodseierne saavidt mig bekjendt, savner Korter over de tilgrændsende Eiendomme, 

saa maa jeg underdanigst tillade mig at bede Deres Høivelbaarenhed høigunstigst at foranstalte, at 

disse Korter enten in Originali eller i Copie vorder mig udleveret fra det Kongelige Matriculerings 

Contor, da jeg ellers ikke vil see mig istand til at udføre Skjeludviisningen med den tilbørlige 

Nøiagtighed. 

Vadumtorp den 19
de

 Januar 1840, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Bluhme. 

 

 

Nr. 986 

 

Underdanigst Indberetning 

I underdanig Følge det høikongelige Rentekammers Skrivelse til mig af 11
te
 Mai forige Aar har jeg 

anviist Dherrer Lieutnant Schaumburg  og Romeling hver for sig et Terrain til Prøveopmaaling, 

nemlig den førstnævnte Birkumgaards Jorder paa Øen Gjøl og den sidstnævnte Gaarden Tofte-

gaards Jorder i Jetsmark Sogn. – Lieutnant Schaumburg har fuldført sin Forretning og under 19
de

 

forige Maaned tilstillet mig Kortet og Beregningerne som jeg herved underdanigst fremsender 

ledsaget med min Betænkning og Erklæring om Prøvens Udfald. – Lieutnant Romeling har for 



375 

 

omtrent 5 Maaneder siden fuldført Opmaalingen paa Marken, men Sygdoms Tilfælde har hidtil 

hindret ham i at faa Kortet og Beregningerne færdige. 

Vadumtorp den 20
de

 Januar 1840, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 987 

 

Underdanigst Indberetning 

I underdanig Følge det Høikongelige Rentekammers Skrivelse til mig af 18
de

 denne Maaned, 

tillader jeg mig underdanigst at indberette: at det alene er Sygdoms Tilfælde der er Skyld i at jeg 

ikke for længe siden er bleven færdig med den mig overdragne Reguleringsforretning over Rold 

Skov, med videre, saavelsom med de flere mig overdragne befalede Forretninger. – Imidlertid 

haaber jeg at denne Hindring nu snart skulde være forbi og at jeg temmelig sikkert i løbet af en 

Halv Snes Dage fra Dato skal blive gandske færdig med Forretninger angaaende Rold Skov med 

videre, da der ved denne Forretning nu alene staar tilbage, at revidere det udfærdigede Copie Kort 

og at affatte Hartkornsberegning over den nedlagte Gaards Jorder. – Fuldførelsen af de tilbage-

staaende Deele af de mig overdragne Forretninger ved Aagaards Gods som ogsaa ved Sygdoms 

Tilfælde er bleven forsinkede, bliver nu for en stor Deel paa Vinteren, med Hensyn til Afsætningen 

paa Marken. – Saa fremt det nu stedfundende Tørveir vil vedvare i nogen Tid, da skal disse 

Forretninger ogsaa gandske snart blive fuldførte. 

Vadumtorp den 26
de

 Januar 1840, underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 988 

 

Af Proprietair Thygesen er jeg bleven anmodet om at udstykke Jerslev Sogns Kirketiende til 

Afhændelse til Tiendeyderne og tillader mig i den Anledning allerærbødigst at anmode Deres 

Høivelbaarenhed om gunstbehageligen at meddele mig de fornødne Hartkorns Attester, nemlig det 

speciele Ager og Engs Hartkorn for hver enkelt Lodseier saavelsom det summariske Beløb af 

Kirketiendens Matriculs Hartkorn som tilhører Proprietair Thygesen. 

Vadumtorp den 7
de

 Februar 1840, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin. 

 

 

Nr. 989 

 

Underdanigst Indberetning 

Ifølge Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 5
te
 December forige Aar grundet paa det Kon-

gelige Rentekammers Skrivelse af 30
de

 November samme Aar, har jeg nu været i Nørre Vraae for at 

foretage den forlangte Undersøgelse om Aarsagen til en Uoverensstemmelse som ved Revisionen er 

befunden at være imellem det til Matriculeringen brugte Hovedkort over Nørre Vraae By og det ved 

mig forfattede udstyknings Kort over Fæster af Hæstrupgaard Gods Anders Andersens Gaards 

Jorder, betreffende et Stykke Jord vesten for Gaardspladsen som efter Hovedkortet skulde tilhøre 

Gaarden, men som efter udstyknings Kortet findes at være forbigaaet. Det originale Udskiftnings 

Kort er forkommet for mange Aar siden saa at ingen Oplysning deraf har været at erholde. Ved 

Undersøgelsen paa Stædet har jeg befunden at Udstyknings Kortet passer nøiagtig efter Marken og 
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der findes ikke mindste Spor af, at et saadant Skjel som det paa samme  med Blyant betegnede 

nogensinde skulle have existeret. Anders Andersen har beboet Gaarden i 8 Aar og hans Formand 

som har indkastet Engen sønden for Gaarden var født paa Stedet og havde faaet Gaarden i Fæste 

efter sin Faders Død; og da det var ham der indgrøvtede Engen og som tillige havde kjendt Gaar-

dens Eiendomme fra sin tidligste ungdage, saa er det ikke vel tænkeligt at han skal have forfeilet det 

rette Skjel og det saameget mindre som han omtaler som en meget paapasselig og ordentlig Maade. 

Anders Larsen som eier det med Blyant udmærkede Stykke, som en Deel af sin tilgrænsende Lod er 

en ung Mand, som ikke var ved Gaarden paa den Tid Matriculeringsarbeidet foretoges; han kjender 

ikke til andre Skjel end det som udstyknings Kortet udviser og dette staaer fuldkommen tydeligt og 

utvivlsomt udmærket paa Marken. Det er saaledes klart at den fundne Uoverensstemmelse virkelig 

er en Feil i Matriculerings Kortet. – Den uoverensstemmelse som er befunden ved søndre Ende af 

Kjærlodden nordvestlig for Gaarden hidrører fra Skjelsætning efter mindelig Overenskomst i 

mangel af Kort, 

Vadumtorp den 7
de

 Februar 1840, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 990 

 

Underdanigst Indberetning 

I Henhold til det Høikongelige Rentekammers Skrivelse af 25
de

 forige Maaned tillader jeg mig  

underdanigst at indberette: at overensstemmende med min underdanige Indberetning af 23
de

 

November forige Aar var jeg paa Aagaard i den første Halvdel af December Maaned for at fremme 

de mig overdragne Forretninger sammesteds; men dels Sygdoms Tilfælde, dels den indfaldende 

Vinter gjorde mig det umueligt paa den Tid at faae Forretningen fuldført. Siden den Tid har 

Sygdoms Tilfælde vedvarende opholden mig og Skjønt Vinteren for Øieblikket vel kunde tillade 

mig at arbeide paa Marken, saa har jeg dog som Reconvalcent ikke endnu tordet vove mig ud paa 

saa lang en Tour, men med Guds (villie) haaber jeg at det nu ikke skal vare ret længe førend jeg skal 

faae samtlige mig anbetroede Forretninger, in specie dem ved Aagaards Gods fuldført. 

Vadumtorp den 9
de

 Februar 1840, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 991 

 

Underdanigst Pro Memoria. 

Hoslagte Ansøgning fra Peder Christian Olesen i Horne Terp om Approbation paa hans Grunds 

Udstykning tillader jeg mig underdanigst at tilstille Deres Høivelbaarenhed til udbedende 

høigunstigst Anbefaling og samme derefter mig behageligen tilstillet til Indsendelse herfra. 

Vadumtorp den 25
de

 Februar 1840, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 992 

 

Den 26
de

 har jeg expederet med Posten Udstykningsforretningen over Peder Christian Olesens 

Gaard og Erklæring over Udstykningen af Anders Andersens Gaard i Nørre Vraae hvorover jeg har 

afgivet den her foran under 7
de

 Februar anførte Erklæring. 
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Nr. 993 

 

Den 26
de

 har jeg skreven til Thÿge(se)n og forespurgt om han ligefuldt vil at jeg skal fremme 

udstykningen af Jerslev Sogns Kirketiende og give nye anholdt om den forlangte Hartkorns Attest, 

uagtet Brinck Seidelin har tilkjendegivet mig at Kirketienden efter Fr. 13. Nov. 1829 ikke kunne 

udstykkes til særskilt Skats Svarelse i Amtstuen. – Jeg meddelte ham afskrivt af Brevet og udbad 

mit et Par Ord ved første Leilighed til Efterretning.  

 

 

Nr. 994 

 

Copie – Under 13
de

 dennes har Hjørring Amt tilskrevet mig om at tilkalde 

Landvæsenscommissairerne Birk og Høeberg for i Forening paa fr. 3 Juni 1825 foreskrevne Maade 

at paaskjønne hvorvidt det bør tillades Niels Christian Christensen at anlægge en Vandmølle ved 

Mergelbæk i Jetsmark Sogn. Al afholdelse af denne Forretning ombedes de Herrer at være af den 

Godhed at give Møde, og vil jeg herved foreslaae at vi mødes i Aabybroe Kro Kl. 11 Formiddag 

Mandag den 9
de

 Marts s, A, Maatte Dherrer ikke kunde møde den anførte Dag beder jeg mig derom 

betimelig underrettet, og i saa Tilfælde, at de vil vælge en af de følgende 3 Dage, hvilken jeg da 

forventer behagelig med det samme og givet for at jeg kan ændre mine andre Forretninger derefter. 

Kammerraad Birk bedes at tilskrive Landvæsenscommissair Høeberg overensstemmende hermed, 

eller mulig tilsende ham denne Skrivelse, for at Aftale saaledes kan skee. I Mangel af videre 

Underretning møder jeg den 9
de

 Marts som anført. 

Kjær og Hvetboe Herreds Contor i Nørre Sundbye den 24 Februar 1840, Lange. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Stiftslandinspecteur Birk.  

 

 

Nr. 995 

 

Underdanigst Indberetning 

I underdanig Følge det Høikongelige Rentekammers Skrivelse til mig af 18
de

 Januar i dette Aar 

tillader jeg mig herved underdanigst at indberettet at jeg har fuldført Reguleringsforretningen over 

Rold Skov med videre og under Dags Dato afsendt Korterne og Beregningerne med samtlige øvrige 

Sagen vedkommende Documenter til Kammerjunker Mylius, nemlig til hans Bopæl i Store 

Kongensgade N
o
 234 i Kjøbenhavn, men da jeg ikke veed om Kammerjunkeren fortiden opholder 

sig i Kjøbenhavn eller hvor som helst saa har jeg ligeledes for saavidt mueligt at forebygge videre 

Ophold, under Dags Dato tilmeldt Forvalteren ved Mylenberg Gods at Documenterne er afsendt 

Kammerjunker Mylius´s Bopæl i Kjøbenhavn. Ogsaa har jeg under Dags Dato indberettet til 

Stiftamtmand Bluhme at Forretningen er fuldført og Documenterne indsendte til Kammerjunker 

Mylius. 

Vadumtorp den 4
de

 Marts 1840, underdanigst P.L. Birk. 
 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 996 

 

Endelig har jeg den Ære herved at tilstille Deres Høivelbaarenhed samtlige Documenter angaaende 

min Forretning i Rold, nemlig: 
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a. Reguleringsberegningen som indeholder alle de Beregninger hvorpaa den udførte Forretning  

grunder sig. 

b. To Exemplarer af Kortet over Rold Byes Jorder. 

c. Taxationsforretningen med tilhørende 2
de

 Udmeldelser 

d. Gjenpart af den mig meddelte Attest om Hartkornet. 

e. Erklæringen fra de 2
de

 gamle Fæstere hvorved de have frasagt dem deres Fordring paa Græsning i  

Skoven 

Alle disse Documenter bliver at indsende til det Kongelige Rentekammer. 

Fremdeles følger som ikke behøver at indsendes: 

1. Det gamle Kort over Rold Byes Jorder. 

2. Repartitions og Udlægsberegning af Vesterholt dat. 10
de

 Juli 1793. 

3. Værdieberegning med hosføiet Opgivelse af Arealet af Stiftslandinspecteur Seip dat. 7
de

 Februar 

1798 in originali. 

4. Reductionsberegning af Landmaaler Schou dat. 25
de

 Marts 1802, in originali. 

5. Original Udlægsberegning Dat. 12
te
 Marts 1807 af Landinspecteur Hansen 

6. Landvæsenscommissionsforretningen af 14
de

 Mai 1834 i Gjenpart. 

7. Rentekammerets Resolution af 26
de

 November 1836 angaaende Magelægget med Præstegaarden 

i Commissionsskrivelse fra Cancelliraad Hvass. 

8. En Afskrift af Matriculsberegningen over Rold og flere Sogne. 

Endelig tillader jeg mig heri indesluttet at lade følge min Regning hvis Restbeløb udgjør 190 rbd. 4 

sk. 

Da jeg formedelst Sygdoms Tilfælde har ligget hjemme hele Vinteren er jeg kommen i en meget 

stor forlegenhed for Penge, og beder derfor indstændig at Deres Høivelbaarenhed vilde vise mig 

den Bevaagenhed at sende mig dette Restbeløb det allersnareste mueligt med Ageposten til 

Aalborg. I mangel af det hele beder jeg (?) indstændig at Deres Høivelbaarenhed godhedsfuld vilde 

i det mindste sende mig en Deel deraf strax da min mangel virkelig er stor for Øieblikket. 

Vadumtorp den 4
de

 Marts 1840. Med Høiagtelse Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker de Mylius. 

 

 

Nr. 997 

 

I Continuation af min underdanige Skrivelse til Deres Høivelbaarenhed af 7
de

 November forige Aar 

tillader jeg mig herved at indberette at jeg nu endelig er bleven gandske færdig med Magelægs og 

Omdelingsforretningen i Rold, foranlediget af Skovens Indtagelse til Fredning, og at jeg under Dags 

Dato har afsendt Korter og Beregninger med øvrige Sagen vedkommende Documenter til 

Kammerjunker Mylius med Adresse til hans Bopæl i Kiøbenhavn, hvorom jeg ligeledes i dag har 

gjort Indberetning til det Kongelige Rentekammer. 

Vadumtorp den 4
de

 Marts 1840, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Bluhme. 

 

 

Nr. 998 

 

Under Dags Dato har (jeg) afsendt alle Documenterne angaaende Magelæg og Omskiftning af Rold 

Byes Jorder til S:T: Hr. Kammerjunker de Mylius til hans Bopæl i Kjøbenhavn Store Kongensgade 

N
o
 234. Skulle Deres Velædelhed imidlertid være vidende om at Hr. Kammerjunkeren fortiden 

opholder sig enten her i Landet eller i Fyen da beder jeg De ville behage uopholdelig at underrette 

ham om at Korter og Beregninger m.v. er afsendt til hans Bopæl i Kjøbenhavn. 

Vadumtorp den 4
de

 Marts 1840, Ærbødigst P.L. Birk. 



379 

 

 

S:T: Hr. Forvalter Lassen. 

 

 

Nr. 999 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbyrdigheds meget ærede Skrivelse af 24
de

 f. M. meldes: at jeg er 

villig til at udføre den forlangte Skovudskiftning i Bælum Sogn og at paabegynde den det 

allersnarest mueligt og i alt Fald i det seneste inden 1
st
 Mai; men formedelst andre underhænde-

havende Forretninger hvis medtagende Tid jeg ikke nøiagtig kan beregne, er jeg ikke vel istand til 

for Øieblikket at bestemme til hvilken Tid jeg kan komme, men jeg skal imidlertid være saa frie 

nærmere og saa betimmelig som mueligt derom at meddele Underretning. 

For Deres Velbyrdigheds gode Tilbud at logere mig under Forretningen paa Stedet, modtage De 

herved min erkjendtligste og forbindtligste Tak. 

Tør jeg endnu være saa frie at uleilige Her. Cancelliraaden med godhedsfuld at lade mig vide om 

Skoveieren vil, som jeg formoder paa Anfordring lade en Vogn hente mig i Aalborg. 

Vadumtorp den 7
de

 Marts 1840, Med Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Cancelliraad Herredsfoged Hvass. 

 

 

Nr.1000 

 

Til Onsdagen den 11
te
 Marts er reqvireret 1 Vogn af Vadum Sogn at møde i Vadumtorp Morgenen 

Kl. 9, med Agestole Pud. hnd., Reeb og Pakfoder, en do. Af Aabye Sogn at møde i Aabyebroe 

Form. Kl. 11 i Kokkedal Kl. 2 af Torslev Sogn. 

I Anledning af Matriculeringsarbeide i Østerhan Herred efter det Kongelige Rentekammers Ordre, 

ville Sognefogden for Vadum Sogn tilsige en velbespændt Vogn med Agestol, Pudehynde, Reeb og 

Pakfoder at møde her paa Gaarden paa førstkommende Onsdag den 11
te
 denne Maaned om 

Formiddagen Kl. 9 for at befordre mig herhen til Aabyebroe. 

Vadumtorp den 8
de

 Marts 1840, P.L. Birk. 

 

Til Sognefogden for Vadum Sogn. 

 

 

Nr. 1001 

 

I Overensstemmelse med Forordningen af 3
die

 Dec. 1819 § 13 tillader jeg mig herved underdanigst 

at tilstille Deres Høivelbaarenhed en udstykningsforretning over Selveier Mourits Christensens 

Gaards Jorder i True Bye Vebbestrup Sogn til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til 

det Kongelige Rentekammer. 

Vadumtorp den 14
de

 Marts 1840, Underdanigst P:L: Birk. 

 
Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Bluhme. 

 

 

Nr. 1002 

 

Underdanigst Indberetning. 

Den i det Høikongelige Rentekammers Skrivelse af 3
die

 denne Maaned forlangte Indberetning 

angaaende den mig overdragne Omskiftnings og Reguleringsforretning over Rold Skov med 
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viidere, har jeg underdanigst indsendt under 4
de

 denne Maaned. – Ved denne Leilighed tillader jeg 

mig underdanigst at indberette at jeg nu er i Færd med at tilendebringe de mig overdragne Forret-

ninger ved Aagaards Gods, og at det er, som tidligere anmeldte, alene Sygdoms Tilfælde der er 

Skyld i at samtlige mig for længere Tid siden overdragne Forretninger ikke for længst er bleven 

fuldførte. 

p.t. Aagaards den 15
de

 Marts 1840, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 1003 

 

Underdanigst Indberetning 

I Anledning af det Høikongelige Rentekammers Skrivelse af 21
de

 denne Maaned tillader jeg mig 

underdanigst at indberette: at Sygdoms Tilfælde har i løbet af det sidste Aar meget forsinket mig i 

mine Forretninger og er saaledes den væsentlige Aarsag hvorfor jeg ikke for længe siden er bleven 

færdig med de mig anbetroede befalede Forretninger. Udskiftningen af Tranum Sogns Klitter har 

jeg overført paa Matriculs Korterne, og med undersøgelsen af Matriculsprotocollen før Østerhan 

Herred venter jeg at blive gandske færdig i løbet af en 3 Ugers Tid fra Dato. – Skulde det høie 

Collegium imidlertid sende mig Hartkorns Extracterne og Korterne for Vesterhan og Hillerslev 

Herreder, da tillader jeg mig underdanigst at anmode om at Beregnings eller Beskrivelses Protocol-

lerne tillige maatte vorde mig tilstillede, da Erfaring har viist mig, ved Undersøgelserne i Østerhan 

Herred, at Arbeidet derved meget fremskyndes og udføres langt sikkere end det uden disse Hjelpe-

midler er mueligt, nemlig i de Tilfælde som her paa Egnen saa hyppigt forekommer, at de under eet 

Matriculs Nummer anførte af flere Parceller bestaaende Eiendomme, er i Tidens Løb solgte i mind-

re Dele paa anden og 3
die

 Haand og tildels sammenlagt med andre ligeledes uden ny udstykning 

delte af sammenlagte Parceller bestaaende Eiendomme. 

p.t. Østerhan Herred den 29
de

 Marts 1840, underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 1004 

 

I Overensstemmelse med Forordningen af 3
die

 Dec. 1819 § 13 tillader jeg mig herved til udbedende 

høigunstigst anbefaling underdanigst at tilstille Deres Høivelbaarenhed en af Søren Nielsen 

Uhrenholt i Brøndbjerg By Rostrup Sogn om allernaadigst Tilladelse til at sammenlægge 2
de

 ham 

tilhørende Gaarde samt at afhænde en Parcel fra den ene Gaard til bestandig Vedligeholdelse med 

Bygning og Beboere, over hvilken Gaards Jorder de befalede udstyknings Documenter medfølger. 

Vadumtorp den 18
de

 April 1840, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Bluhme. 

 

 

Nr. 1005 

 

I Overensstemmelse med det Høikongelige Rentekammers Ordre til mig af 11
te
 Mai forige Aar har 

jeg da det ikke er mig bekjendt at der findes nogen endnu i Fælledskab henliggende Byes Jorder her 

paa Egnen, anviist Lieutenant v Romeling en Deel af Gaarden Toftegaards Jorder til Prøve Opmaa-

ling over hvilken Gaards Jorder han, under mit Tilsyn, har optaget det hermed følgende Kort, som 

han har opmaalt paa 4 Blade for de af ham selv valgte Opmaalings Linier af hvilke Combinations-
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linjer gjennemskjærer hinanden i et fælleds Combinations Punct som jeg har opgivet ham paa 

Marken. Han har derefter foretaget speciel Opmaaling over et i den opmaalte Strækning anviiste 

Fald hvorefter han har afsat Ageren paa Kortet. Ligesom han dernæst har affattet en gammel 

Beregning for den fuldstændig opmaalte Deel af Kortet; men Studedriften, som er ubegrændset paa 

østre Side hvor den grændser samme med Vildmosen, er ikke beregnet. Endelig har han tillige 

overensstemmende med høibemeldte Collegii Ordre forfattet en speciel Beregning over hver enkelt 

Ager i det speciel opmaalte Fald. – Hvad Opmaalingen angaar da har jeg under Udførelsen af 

Arbeidet overtydet mig om at han forstaar at bruge og behandle Maaleinstrumenterne paa 

hensigtsmæssig Maade for at kunne opmaale med tilbørlig Nøiagtighed. I Henseende til Valget af 

Operationslinierne paa den Deel af Marken som nærmest omgiver Gaarden, da har han, for at spare 

Kornet som stod paa Marken til en ualmindelig Høide valgt Linien langs med Veien og har derved 

faaet langt flere Betydninger af disse end ellers havde været fornødent og som en Følge deraf er 

større uundgaaelig usikkerhed i Arbeidet end ellers ville have været Tilfældet. Imidlertid  kan det 

dog heller ikke nægtes at selv den anførte Omstændighed fraregnet, kunde Operationslinierne have 

været valgt en stor Deel fordeelagtigen med Hensyn til at bringe den uundgaaelige Feil til sit Mini-

mum men for Exempel den nordre Deel af Grændsen imod Ryeaae havde været opmaalt fra en 

Linie derefter en enkelt Brydning var gaaet ud fra en Forlængelse af den Linie som gaar over Faldet 

N
o
 3 i stedet for at Operationen der nu er bygget paa en Linie, der er brudt 7 Gange. Dette bærere 

umiskjendeligt Vidne om en Begynder der endnu mangler den practiske Færdighed som kun kan 

erhverves ved længere Øvelse. Hvad den generelle Beregning angaaer da har jeg først efterseet 

Inddelingslinierne paa Kortet hvorpaa Beregningen er grundet og befunden: at omendskjønt Indde-

lingen i Triangler vel er udført theoretisk rigtig, saa kunde de dog have været valgt langt hensigts-

mæssigere med Hensyn til at bringe den uundgaaelige Feil til sit Mindste i det en stor Deel lange 

spidse Triangler kunde have været undgaaede, hvilket ogsaa bærer Vidne om Savnet af practisk 

Øvelse; dernæst har jeg ved ny Beregning efter Kortet undersøgt flere af de saakaldte Fulde og 

fundne Differencer under ½ pro Cento; hvilket tydeligt Vidner om han skiønt han endnu kun har 

liden Øvelse i det practiske dog forstaar at optage Maal paa Kortet med stræng Nøiagtighed. – Den 

speciele Opmaaling af Faldet N
o
 5 er efter Agrene saaledes som disse findes paa Marken; men da 

intet Fælledskab her fandt Sted saa ere der anførte Navne alle opdigtede. I henseende til den paa 

denne Opmaaling grundede speciele Beregning, da har jeg ogsaa prøvet denne ved flere Stykkers 

Efterregning og funden dem rigtig. 

Grundet paa Foranførte finder jeg mig beføiet til at erklære at omendskjønt Lieutenant v. Rømeling  

kun endnu har liden Øvelse finder jeg dog at han forstaaer den practiske Landmaaling og kan ansees 

duelig til de til samme henhørende Forretninger. 

Vadumtorp den 16
de

 Juni 1840, P.L. Birk. 

 

(Indberetningen findes paa 6
te
 Blad til høire) 

 

 

Nr. 1006 

 

Gode Herr. Cancelliraad. 

Sygdoms Tilfælde har gjort mig det umueligt punctlig at opfylde det Løvte jeg gav under 7
de

 f.M.  

om at paabegynde Udskiftningen af Fæstegaardmand Jens Pedersens Skov inden denne Maaneds 

Udgang. Imidlertid er det nu min Bestemmelse at komme paa førstkommende dag den 4
de

 Mai og 

haaber da at disse faae Dages Opsættelse ikke skulde blive regnet mig til Last da jeg af den anførte 

Aarsag virkelig ikke har været istand til at komme før. – Jeg har ved Overbringeren heraf skreven til 

Skoveieren om at hente mig i Aalborg paa førstkommende Tirsdag Eftermiddag Kl. 1 og da jeg 

agter at foretage Taxationen paa Onsdag saa er det mit Ønske at Mænd til at taxere maatte vorde 

udmeldt første Retsdag om saadant ikke allerede er skeet tidligere. 

Vadumtorp den 30
te
 April 1840. Med Høiagtelse Ærbødigst P.L. Birk. 
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S:T: Hr. Cancelliraad Herredsfoged Hvass. 

 

 

Nr. 1007 

 

Af den mig tilkommende Betaling for udskiftningen af Tranum Sogns Klitter staar endnu til Rest 

hos efterskrevne nemlig: 

Niels Christian Poulsen i Sønder Bratbjerg skal betale for 6  

Høveders græsn.    4 rbd.   6 sk. 

Peder Christensen sammesteds ligeledes for 6 Høveder 4-6,  

derpaa er betalt 2, altsaa til Rest   2 rbd.   6 sk. 

Anders Thomsen Skytte i Klithuse for 3 Høveder  1 rbd. 75 sk. 

Disse Restancer ville Sognefogden opkræve det snarest mueligt og sende mig Beløbet med 

Hanherreds Post til Aalborg Postcontor. 

Vadumtorp den 2
den

 Mai 1840, P.L. Birk. 

 

Til Sognefogden for Tranum Sogn. 

 

 

Nr. 1008 

 

Underdanigst Pro Memoria. 

Siden jeg under 29
de

 Marts dette Aar gav mig den underdanige Frihed at gjøre Indberetning til det 

høi Kongelige Rentekammer om det mig anbetroede Matriculerings Arbeide har Sygdoms Tilfælde 

endnu en Deel forsinket mig; imidlertid haaber jeg dog nu sikkert da de locale Undersøgelser for 

længere Tid siden er tilendebragt enten med første eller i det seneste med næste Agepost at kunne 

indsende Østerhan Herred som færdig og tillader mig derfor herved underdanigst at anmode det 

høie Collegium nu at sende mig Korterne og Hartkorns Extracterne for Vesterhan og Hillerslev 

Herreder, som ikke blev mig tilsendt med den af det høie Collegium under 28
de

 September forige 

Aar mig tillagte Ordre om Undersøgelsen i disse Herreder, og paa de i min underdanige Skrivelse til 

samme af 29
de

 Marts dette Aar anførte Grund tillader jeg mig underdanigst at bede om at Beregnin-

gen eller Beskrivelses Protocollerne tillige maatte sendes mig ei alene for disse to Herreder men 

endog tillige for Hundborg Herred hvorom jeg har modtaget det høie Collegi Ordre af 5
te
 denne 

Maaned saasom Beregnings Protocollernes tilstædeværelse i høi Grad fremskynder Arbeidet ved en 

hver mødende Hindring og giver det en Sikkerhed som det uden disse vanskelig kan opnaas. 

Vadumtorp den 14
de

 Mai 1840, underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 1009 

 
I Anledning af det Kongelige Landhuusholdnings Selskabs ærede mig tilhændekommende trykte 

Brev af 31
de

 Marts dette Aar som Sygdoms Tilfælde har forhindret mig i strax at besvare, tillader 

jeg mig herved ærbødigst at bemærke at vel maa jeg beklage at de Understyttelser til planmæssig 

Drift som det Kongelige Landhuusholdnings Selskab har skjænket til 2
de

 Gaardmænd og en Skole-

lærer her i min Egn og med hvem Tilsynet har været anbetroet til mig ikke have opfyldt Hensigten i 

hvilken Understyttelse har været tildeelt fornemmelig fordi: begge Gaardmændene døde forinden 

den Tid var udløben, hvilken Understyttelse vorder tilstaaet og Skolelæreren kjøbte sig en Selveier-

gaard hvis store Bedrift beskjæftigede ham i den Grad at han for en Deel forsømte den Planmæssige 
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omhyggeligen Dyrkning af Skolelodden; Men omendskjønt disse Understyttelser ikke have bevir-

(ket) den tilsigtede Nytte saa er det dog meget langt fra at de have været uden Virkning. Anders 

Larsen Bundgaard Vadum Sogn, Kjær Herred som i Aaret 1825 som blev tilstaaet Understyttelse til 

planmæssig Drift var den første iblandt Bondestanden her paa Egnen som ved sit fortrinlig behand-

lede Agerbrug fremstillede et lysende Exempel for enhver opmærksom Iagttager paa Hvilke 

betydelige Fordele der kan opnaas ved en planmæssig omhyggelig Behandling af Jorden og et 

hensigtsmæssig Sædskifte og omendskjønt han døde meget for tidlig til selv at høste rige Frugter af 

sin anvendte Flid og omendskjønt hans Stedsøn som fik Gaarden efter ham hører til de mandelige 

Subjecter der paa sædvanlig gammeldags Maner strax indførte et udtærende Sædskifte hvorved han 

avlede overordenlig i de første Aar medens han høstede Frugten af den Kraft som Anders Larsen 

Bundgaards flittige Haand ved et forbedret Sædskifte og en omhyggelig Behandling havde opsamlet 

i Jorden men ogsaa derved i faae Aar udslettede det sidste Spor af den bedre Drift som hans værdige 

Stedfader havde indført, saa er det dog langt fra at Anders Bundgaards lysende Eksempel er glemt 

af hans samtidige Sognebeboere; og omendskjønt han ikke gandske er bleven efterfulgt af Nogen 

Bonde her i Sognet i Henseende til fuldstændig planmæssig Drift, saa er det dog aldeles vist at 

betydelige vedvarende Forbedringer i Landbruget er gaaet ud fra det Eksempel som han opstillede. 

Han var saaledes den første der til stor Misfornøielse hos sine Naboer tvang dem til at holde 

Markfred hele Aaret om, paa den dyrkede Jord og som stedse siden den Tid er bleven overholdt her 

i Sognet, saa at, omendskjønt intet Hegn existerer kan dog enhver i almindelighed efter behag dyrke 

i sin Lod hvad han vil uden Frygt for at faae det opædt eller ødelagt af sin Naboes Kreaturer. – 

Ogsaa er det siden den Tid udbredt en opvakt Sands for Jordernes hensigtsmæssige Dyrkning med 

passende Mellemsæd af Vikker, Kartofler og andre Brakfrugter og en omhyggeligere Behandling af 

Jorden i Henseende til Ukrudtets undertrykkelse og udryddelse. Jeg tør saaledes holde mig forvisset 

om, at der i mange Avlsbrug her i Sognet avles paa det samme Areal vel endog mere en(d) dobbelt 

saameget nu som der avledes førend Anders Larsen Bundgaard begyndte med at indføre et forbedret 

Agerbrug. – Den anden af de planmæssig Drift understyttede Gaardmænd med hvis Avlsbrug 

Tilsynet har været mig anbetroet var Mads Nielsen Selveier Gaardmand i Østerhassing, som blev 

tilstaaet Understyttelse i Aaret 1832. Han var ligeledes en fortrinlig virksom og fornuftigt tænkende 

Bondemand, som ved sit Avlsbrug ligeledes fremstillede et følgværdigt Eksempel; men ogsaa han 

døde i sin bedste Alder inden han  kom til ret at høste Frugten af sin Flid og hans Enke som var 

Sindet for at følge den af ham indførte forbedrende Driftsplan og som det Kongelige Landhuushold-

nings Selskab under 2
den

 Dec. 1836 gav løvte om at erholde Resten af den ham lovede Understyt-

telse imod at hun opfyldte de Betingelser under hvilke Understyttelsen var ham bevilget, døde kort 

derefter og hendes Svigersøn som fik Gaarden efter Hende har ingenlunde traadt i sin værdige 

Svigerfaders Fodspor; thi Hegnet omkring Gaardens Mark forsømmer han at holde ved lige og 

Nytten af planmæssig Drift i Forening med Sommerstaldfodring synes han ikke ret at have opfattet; 

i Særdeleshed forsømmer han at holde Jorden tilbørlig Ren. – Imidlertid har efter min Erfaring det 

af Mads Nielsen fremstillede Exemplar ei heller været uden kjendelig gavnlig Indflydelse paa 

Egnen, i særdeleshed er Bragfrugtavlens Udbredelse og Agerlandets omhyggeligere Behandling 

derved bleven en Deel fremskyndet. Men om endskjønt det saaledes er uden for al Tvivl at disse 

understyttede Avlsbrug have ved deres Eksempel stiftet noget Gavn her paa Egnen, saa er det paa 

den anden Side dog ligesaa vist at den egentlige Hensigt at fremskynde et velordnet planmæssigt 

Agerbrug iblandt Bondestanden. Kun i en meget lav Grad derved er opnaaet, hvortil det uheld da 

ogsaa væsentlig bidrog, at begge de understyttede Gaardbrugere døde forinden de ved dem 

fremstillede Exempler vel havde rodfæstet sig, og begyndt for Alvor at indvirke paa Naboerne, 

hvortil i Reglen altid udkræves der gaaer ud over det i hvilket Understøttelse har været tildeelt 

Skolelærer Henriksen i Vadum som samtidig med Mads Jensen (Nielsen) i Østerhassing nød 

understøttelse til planmæssig Drift paa sin Skolelod, har som jeg under 20
de

 August 1836 ærbødigst 

tillod mig at indberette, kjøbt sig en Selveiergaard, hvis større Bedrift foranledigede at han tog sig 

mindre omhyggelig af Skolelodden Dyrkning – Den Gaard han dengang kjøbte har han siden solgt 

og kjøbt sig en anden Selveier Gaard her i Sognet hvor han ligesom ved den første vedbliver at 
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udmærke sig som en fortrinlig Agerdyrker der bruges dyrket Brak og i enhver Henseende behandler 

Jorden omhyggelig  

Jeg erkjender tilfulde Gavnligheden af saadanne understøttelser hvor man kan være heldig nok til at 

treffe det rette Valg af dem man vil tildele Understøttelse saavelsom af de Mænd der skulde have 

Tilsynet med dem og veilede dem, og som almeen gavnligt for enhver Egn veed jeg ikke noget 

bedre at anbefale - Imidlertid finder jeg at for enkelte Egne vilde Opmuntringer og understyttelser 

til visse enkelte Landboforetagender sikkert være af endnu langt større Nytte, saasom til skadeligt 

Vands tilbørlige Afledning og Vandets hensigtsmæssige Afbenyttelse til Engvanding – Det 

skadelige Vands tilbørlige Afledning er en Grundforbedring hvorom den simple Almuesmand i 

almindelighed i det Mindste her paa Egnen har er noget indskrænket Begreb. – Thi som oftest 

antages Vandet for at være tilbørlig afledet fra Ageren naar der blot er gjort saa meget for dels 

afledning at det netop ikke kan blive staaende blank paa den bagerste Deel af Agerens Overflade. – 

og naar man bebreider dem at deres Mark lider af skadeligt Vand som de burde afgrave, møder man 

strax det Svar at Vandet kan ikke gjøre nogen Skade; thi det kan ikke blive staaende. – I den Deel af 

Jylland som ligger norden for Liimfjorden hvor jeg nu har opholdt mig i 28 Aar er der neppe nogen 

Gren af Landvæsenet der er saa meget forsømt som skadeligst Vands tilbørlige afledning og kun 

paa yderst faa Steder finder man enkelte der har begyndt paa i det meget smaa at lægge Vind paa 

Vandets hensigtsmæssige Afbenyttelse. – Her opdyrkes aarlig en stor Mængde af raa Jorder hvoraf 

d Særdeleshed en meget stor Deel lide af skadeligt Vand i den Grad at Dyrkningen kun ret bliver 

lønnende i udmærket tørre Sommere, ligesom her ogsaa findes mangfoldige Engstrækninger der 

uden store Bekostninger hensigtsmæssig kunde forbedres ved Engvanding men hvor ei alene 

saadanne Forbedringer efterlades gandske, men det endog forsømmes at lede det skadelige Vand 

bort der samler sig i Lavningen paa Engene hvor det ofte bliver staaende indtil det har bragt 

Grønsværen i Gjæring og det derefter ved Sommers Varme fordamper og tildels synker i Jorden 

efterladende de ved Gjæringen løsrevne og i Vandet Svømmende Stoffer der med en bruun Hinde 

eller Skorpe overtrækker Græsset og hindrer det fra ar skyde igjennem. Saadanne af skadeligt Vand 

fordærvede Plætter findes ofte i stor Mængde i den betydelige Engstrækning langs med Ryeaaen der 

strækker sig igjennem 12 eller flere Sogne dog mest i de Sogne der ligger vester og nordvestlig for 

Vildmosen. Det forekommer mig at understøttelse til saadanne paa hensigtsmæssig Maade under 

kyndige Mænds Tilsyn og Veiledning udførte Grundforbedringer vilde være en værdig Gjenstand 

for det Hædrede Selskabs Virksomhed. 

Mergling har fra umindelige Tider været kjendt og brugt her paa Egnen, skjønt her som andensteds 

saa ofte misbrugt, at deres rette Brug vel kunde fortjene Opmærksomhed og Opmuntring, men da 

den fulde Nytte af Mergling saa ofte er betinget at det skadelige Vands tilbørlige Afledning saa bør 

denne sidstnævnte, som efter min Anskuelse er den første og vigtigste af alle Grundforbedringerne 

frem for alt først fremskyndes. – Om at Præmiepløiningerne hidtil have stiftet megen Nytte er 

vistnok de fleste Landmænd enige; thi hvor de have været afholdte have de i kjendelig Grad bidra-

get til Svingplovenes hurtige Udbredelse hvorved de allerfleste af de gamle Fireheste Plove er 

blevne for stedse fortrængte. Den Fordeel at kunne udrette det samme med een Karl og eet Par 

Heste som før med to Mand og to Par Heste er saa iøinefaldende at den nødvendigviis har maattet 

tiltrække sig almindelig Opmærksomhed efter at det ved Præmiepløiningerne er bleven fuldkom-

men beviist at der i ethvert Tilfælde kan pløies i ethvert Slags Jord til Fuldkommenhed ligesaagodt 

med en Svingplov som med den allerfortrinligste Hjulplov  og hvad Terrainet er ujævnt saasom ved 

raae Kjærjorders Opdyrkning eller ved Tverpløining paa ryggede Agre, der bliver Svingplovens 

overveiende Fortrin mere og mere erkjendt. Det vil saaledes formentlig være meget gavnlig endnu i 

nogen Tid at vedblive med Præmiepløininger i Særdeleshed i de Egne hvor de ikke hidtil endnu har 

funden Sted. – Udbredelsen af forbedrede Agerdyrknings Redskaber deels uden Betaling som 

Belønning for ualmindelig Flid, dels i samme Øiemed for en i Forhold til den mindre Formuende 

Landmands Kaar billig Betaling er sikker ogsaa en værdig Gjenstand for Selskabets Virksomhed, 

og da Læselysten hos Bonden har tiltaget overordentlig meget i de senere Aar, hvorom de mange 

overalt i Landet oprettede Læseforeninger bærer umiskjendeligt Vidnesbyrd saa vel efter min 

anskuelse Udbredelsen af nyttige Skrifter være af ikke mindre Vigtighed. 
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Vadumtorp den 15
de

 Mai 1840, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Landhuusholdnings Selskab. 

 

 

Nr. 1010 

 

Underdanigst Indberetning 

AT jeg med den i Dag fra Aalborg afgaaende Pakkepost har afsendt til den Kongelige Godsin-

specteur Justitsraad Bindesbøll.  

Beregningerne med tilhørende Korter og øvrige Documenter angaaende Resten af de mig 

overdragne Landmaalings Forretninger ved Aagaards Gods, tillader jeg mig herved underdanigst at 

indberette. 

Vadumtorp den 20
de

 Mai 1840, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 1011 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede mig tilhændekomne Skrivelse af 25
de

 forige Maaned, 

tillader jeg mig herved allerærbødigst at indberette at Hundborg Herreds Matriculs Archiv igjennem 

Aar blive henstaaende indtil jeg kommer derpaa Egnen for at foretage Undersøgelsen, hvorom jeg 

har medtaget det Kongelige Rentekammers Ordre af 5
te
 denne Maaned. 

Vadumtorp den 20
de

 Mai 1840, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Conferentsraad Amtmand Faÿe 

 

 

Nr. 1012 

 

Efter begiæring af Gaardmændene Thomas Christensen, Jens Larsen og Jørgen Mortensen alle af 

Sønder Saltum. Hidtilværende Lundergaards Gods nu Selveiere, tillader jeg mig herved paa disses 

Vegne og for deres Regning at anmode Deres Velbyrdighed om paa førstkommende Retsdag at 

udmelde Mænd til at taxere disse 3 Gaardes Jorder til Udstykning. 

Dersom Retten ikke har noget der imod da ønskede jeg helst til disse 3 forskjellige Forretninger 

udmeldt Sognefogderne i Ingstrup og Vesterhjermitslev eller hvem anden Retten maatte foretrække, 

kuns er det i Særdeleshed mit Ønske at faae de samme Mænd til alle tre Forretninger, særdeles med 

Hensyn til at Byens Jorder ligger meget vidt adspredt men de samme Mænd dog paa ethvert af de 

forskjellige Stæder haver Lod ved Siden af eller dog gandske nære ved hinanden, saa at den en Deel 

i Tid og Umage for mig naar jeg have de samme Mænd til alle 3 Forretninger. 

Vadumtorp den 20
de

 Mai 1840, Ærbødigst P.L. Birk. 

 
S:T: Hr. Overauditeur Herredsfoged Lange 

 

 

Nr. 1013 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 2
den

 d. M. meddeles at den af 

Dem for 2 á 3 Aar siden mig tilstillede trykte Veiledning angaaende Afbenyttelse af Brændt Leer til 

Gjødning blev strax afleveret til Forvalter Wulff paa Bjørnsholm forinden jeg var istand til at 
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anstille nogen som helst Forsøg dermed, og da jeg siden ikke har seet den og jeg desuden siden den 

Tid har været saa udelukkende beskjæftiget med Embeds Forretninger, at jeg aldeles ikke har seet 

mig istand til at tage Deel i nogen som helst practiske Landvæsensforretninger, af hvilken Aarsag 

jeg har som D(e) V(ar) bekjendt nødsaget til at bortforpagte min Gaard og har saaledes for tiden 

ikke selv nogen Jord at dyrke under noget Tilsyn, saa maae jeg paa disse Grunde bede mig 

undskyldt at jeg imod min Villie endnu ikke siden har seet mig istand til at anstille noget 

sammenlignende Forsøg med Anvendelsen af brændt Leer som Gjødningsmiddel. 

Vadumtorp den 20
de

 Mai 1840, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og Velbaarne Herr. Justitsraad Bindesbøll.  

 

 

Nr. 1014 

 

Til Brug ved de af det Kongelige Rentekammer mig overdragne Matriculerings Undersøgelse i 

Thisted Amt maae jeg ærbødigst anmode Deres Velbaarenhed om behageligen at ville meddele mig 

en Udskrift af Amtstuens Hovedbog for Vesterhan, Hillerslev og Hundborg Herreder, hvert Herred i 

et særskilt Hæfte, indeholdende samtlige Skatteyderes Navne og hver enkelt Skatteyders nuværende 

Hartkorn saa specielt eller i saa mange Parceller eller Underafdelinger som det maatte forefindes i 

Amtstuens Hovedbøger. – Da mange Eiendomme som for Øieblikket kan være under et samlet 

Brug fordi de eies og bruges af en Mand dog i Matriculen kan findes anført under flere forskjellige 

Matriculs Nummere i Særdeleshed naar de førhen have bestaaet af flere virkelige særskilte Jord-

brug, saa er det af særdeles Vigtighed at faae Hartkornet saa specielt som mueligt anført hver for 

sig,  saasom det ofte hænder sig at saadanne i længere Tid under Eet dreven Jordbrug naar de eies 

efter særskilte Skjøder, atter kan komme i forskjellige Eieres Værge uden at der foregaar nogen 

udstykning. – Disse Hartkornslister ønskede jeg ret gjerne affattet saaledes at der til høire Side, bag 

ved Hartkorns Rubrikken blev ladet Plads til en Rubrik af i det mindste 1 Tommers Brede til deri at 

kunne anføre Matriculs Nummerne med fornøden korte Bemærkninger. 

Da jeg ønsker først at begynde paa Vesterhan Herred er det mig især om at gjøre at faae Hartkorns 

Lister for dette Herred det allersnarest mueligt. 

Vadumtorp den 22
de

 Mai 1840, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Carøe 

 

 

Nr. 1015 

 

I det jeg herved underdanigst tilbagesender det ved Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 15
de

 

forige Maaned mig tilstillede Andragende fra Mads Mortensen i Aistrup om Andel i Byens fælleds 

Gadejord samt de med samme Andragende følgende 6 Bilage tillader jeg mig følgende 

Bemærkninger: 

Da jeg i Aarene 1831 og 1832 foretog en Udstyknings Forretning over den Gaards Jorder i Aistrup 

som nu tilhører Mads Mortensen undersøgte jeg Udskiftnings Kortet paa det nøieste for at komme 

til Kundskab om hvorvidt denne Gaard, som da tilhørte Søren Jensen Kirkegaard, maatte have 

Andeel i Aistrup Byes fælleds Gods, eller om den muelig for sin Andeel i Gaden kunde have faaet 

Vederlag i de den tildelte Lodder; men efter den omhyggeligste Undersøgelse fandt jeg ikke nogen 

som helst Beviis for at Gaarden havde faaet Vederlag for sin Andeel i Gaden og maatte følgelig 

antage at dens Eier ikke imod sin Villie kunde udelukkes fra Deltagelse der, som han tillige for mig 

erklærede at han, saa ofte han havde fundet for godt frit og upaatalt havde udøvet Brugsret i samme. 

Jeg fandt mig paa Grund deraf foranlediget til at medtage Gaden under Gaardens udstykning og det 

opgivne Hartkorn at beregne Gaardens Andel til 68/889; efter hvilket Forhold Gaardens Andeel 

efter Maal og Taxt blev beregnet til 6240 kvadrat Alen eller hen imod ½ Tønde Land boniteret Jord. 
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– Imidlertid er det jo langt fra at den Omstændighed at Gaden er bleven medtaget ved udstykningen 

af Mads Mortensens Gaard som et Fælledsfang hvori den antages at have Deel, kan i fjerneste 

Maade give Gaarden større Ret end den forud var i lovlig Besiddelse af; men det er jo paa den 

anden Side ligesaa vist at Aistrups Byemænds simple Paastand eller som de yttrer deres faste 

Meening, om at han ingen Ret har i Gaden, ikke er nok til at udelukke ham. De af Sognefogden 

anførte Grunde kan, uden at vorde tilstrækkelig beviist formentlig ikke udelukke ham; thi 1. At der 

er etableret et Huus paa den Plet hvor Gaarden har staaet kan ikke i mindste Maade bevise at 

Gaarden derved er bleven udelukt fra Ret i Gaden – ligesaalidet som det uden videre Beviis kan 

antages at fordi at saadant Huus er til dette der ubetinget skulde tillægges den Gaarden eller 

tilkommende Ret i Gaden. 2. At Sognefogden nu erklærer: at ingen af Udflytterne have havt 

mindste fælleds Afbenyttelse med Byemændene i Gaden, strider gandske imod de Oplysninger  

som blev mig meddelt i Aaret 1831. 

3. At gamle endnu levende Mænd skal kunne give noget tilstrækkeligt Vidnesbyrd om hvorvidt 

Udflytterne have i deres Lodder faaet Vederlag for den dem ellers tilkommende Andeel i Gaden. 

Derom tillader jeg mig i første Grad at tvivle. 

4. At der i Aaret 1822 i Anledning af Matriculeringen ikke er bleven anmeldt nogen Brugs Ret i 

Gaden for denne Gaard kan ligesaalidet som de øvrige af Sognefogdens anførte Motiver gjælde som 

nogen Hjemmel for Eiendomsretten, hvilket det Kongelige Rentekammer selv erkjender i sine 

Paategninger, paa Kopier af Matriculs Korterne, som paa Forlangende kan faaes meddelt. 

Det vil af disse Bemærkninger gunstbehageligen erfares at min uforgribelige Mening om denne Sag 

er, at der som i Aistrup Byes Beboere enten ved dens virkelige Udskiftnings Beregning eller paa 

anden lovlig Maade bevise at Mads Mortensens Gaard har, ved Udskiftningen af Byens Jorder 

faaet, i de denne tillagte Lodder fuld Vederlag, ei allene for dens Andeel i Byens udskiftede Jorder 

men endog et forholdsmæssigt Tillæg for dens Andel i den endnu i Fælledskab henliggende 

Gadejord, da er det eb Selvfølge at Mads Mortensens Gaard ingen Rettighed har til Lod i Gaden, 

men dersom det ikke kan bevises, at han har faaet Vederlag i sine Lodder for sin oprindelige Ret i 

Gaden da forekommer det mig at han retfærdigviis ikke kan udelukkes fra at faae Lod i samme. 

Vadumtorp den 21
de

 Juli 1840, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Bluhme. 

 

 

Nr. 1016 

 

Dersom Deres Velbyrdighed er hjemme Onsdag Torsdag Fredag eller Løverdag i næste Uge da 

agter jeg at komme til Den en af disse Dage og beder De godhedsfuld ville ved Overbringeren heraf 

meddele mig et Par Ord til underretning om hvilken af disse Dage det meest maatte convenere Dem 

at jeg kommer. – Tidligere har jeg desværre ikke paa nogen Maade seet mig istand til at kunne 

komme som Følge af Sygdoms Tilfælde og andre dermed sammenkjædede Omstændigheder. – og 

formedelst en uoverskuelig Mængde af hastende befalede Forretninger er det endnu vanskeligt nok 

for mig at kunne komme i de Første af de anførte Dage. – Imidlertid skal jeg ufeilbarlig naar Gud 

sparer Liv og Helsen, sikkert kommer til Dem inden næste Uges Udgang naar jeg med Budet 

erholder Underretning om at De til den Tid er hjemme. 

Vadumtorp den 12
te
 Juni 1840. Med megen Agtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Candidatus juris Proprietair Winkel. 

 

 

Nr. 1017 

 

Det i Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 12
te
 denne Maaned omspurgte minurerede Kort 

over Vildmosen har jeg ikke seet siden det af afdøde Hospitalsforstander Kammerraad Procurator 
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Juul  blev fremlagt i Vildmose Sagen paa Aalborg Raadstue den 20
de

 Mai 1836. Det har ingensinde 

været i mit Værge, og jeg har ikke mindste Kundskab om hvem der enten er eller har været siden 

den Tid. 

Vadumtorp den 16
de

 Juli 1840, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Bluhme. 

 

 

Nr. 1018 

 

I Henseende til udbetaling af den nu opsagte hidtil paa første Prioritet i min iboende Gaard 

Vadumtorp indestaaende til Cancelliraad Tofts Arvinger skyldige Capital 1900 rbd. med Renter til 

nuværende Termin, beder jeg Deres Velædelhed ville behage at henvende Dem til Hr. Cancelliraad 

Procurator Jensen i Aalborg som paa mine Vegne udbetaler samme. 

Vadumtorp den 16
de

 Juni 1840, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Fuldmægtig Steentoft 

 

 

Nr. 1019 

 

Underdanigst Indberetning 

I Continuation af min underdanige Indberetning af 20
de

 Januar dette Aar tillader jeg mig herved 

underdanigst at indsende Lieutnant v. Romelings Prøve Opmaaling og Beregning som jeg for nogen 

Tid siden har modtaget, ligesom jeg herved underdanigst fremsender min Betænkning og Erklæring 

om Prøvens Udfald. 

Vadumtorp den 16
de

 Juni 1840, underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høi Kongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 1020 

 

Da Herr. Svanholm til gl. & nye Wiffertsholm anmoder herved ærbødigst om at ville behage at 

henvende Dem til Hr. Cancelliraad Procurator Jensen i Aalborg for af ham paa mine Vegne at vorde 

udbetalt den Capital af 300 rbd. Som jeg er Dem skyldig efter Panteobligation af 12
te
 Januar 1836 

med 1 Aars Renter til indeværende Termin. 

Vadumtorp den 16
de

 Juni 1840, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Denherr L & A Svanholm. 

 

 

Nr. 1021 

 

Aalborg Amt, Kjær Herred, Vadum Sogn den 8
de

 Juli 1840. 

 

Peder Larsen Birk Landvæsenscommissariie og Stiftslandinspecteur ansøger allerunderdanigst om 

allernaadigst Confirmation paa sin Bestalling som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift. 

 

Til Kongen. 
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Paa Grund af allerhøieste Patent af 25
de

 Marts dette Aar tillader jeg mig herved i allerdybeste 

Underdanighed at fremsende en Afskrivt af den af Høisalig Kong Frederik den Sjette allernaadigste 

mig forundte Bestalling som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift, paa hvilken jeg herved i 

allerdybeste underdanighed bønfalder Deres Majestæt om at forundes allernaadigste Confirmation. 

Allerunderdanigst Peder Larsen Birk. 

 

 

Nr. 1022 

 

Efter Forlangende tilstaaes herved at jeg er bleven anmodet om at foretage en nye Opmaaling over 

Øster og Vester Mølle Parceller af Bratskous Hovedgaards Jorder til Oplysning i en Eiendoms Sag 

som er opstaaet imellem Hr. Vad til Boelsgaard og Selveier Christen Pedersen af Bratskous 

Møllegaard, hvilken Forretning jeg har lovet at udføre det allersnareste mueligt, og haaber saa fremt 

ikke uforuseelige Hindringer skulle indtreffe, at faae den fuldført inden 14 Dage fra Dato. 

Vadumtorp den 6
te
 August 1840, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1023 

 

I Anledning af Deres Velbr.hds meget ærede Skrivelse af 20
de

 Juni dette Aar som jeg først nu ved 

min Hjemkomst seer mig istand til at besvare tillader jeg mig at bemærke at da Hr. Christensen 

første Gang i Viborg i Aaret 1838 talte til mig (om) Opmaaling og Beregning af Hjørring Kjøbstads 

Grund til ny Fordeling af Grundtaxten, spurgte jeg ligesom nu hvor stort et Antal Grundeiere der 

forefandtes og disses Tal blev mig da opgivet at være omtrent 150, med den yderligere Bemærkning 

at de sikkert ikke var flere men derimod vistnok færre. – Den Gang havde jeg aldeles ikke taget 

Terrainet i Øjesyn og calculerede Arbeidets Vidtløftighed alene efter det mig opgivne Antal af 

Grundeiere og troede at jeg vel kunde paatage mig Forretningens Udførelse for 1 rbd. Pr. Grund 

der, som altsaa efter det mig opgivne Antal blev anslaaet til 150 rbd., foruden frie Befordring til og 

fra Arbeidsstedet en Gang frem og tilbage fra og til mit Hjem eller fra det nærmeste Sted hvor mine 

Forretninger paa den Tid maatte kalde mig, samt fri Befordring een Gang frem og tilbage mellem 

Hjørring og Veibye. – Siden den Tid har jeg nu taget Terrainet i Øiesyn og dels derved, dels ved at 

erfare at Grundens Tal er langt større end der første Gang blev mig opgivet, nemlig 207 i stedet for 

omtrent 150 er jeg kommen til Kundskab om at Arbeidet er langt vidtløftigere end jeg den Gang var 

istand til at forestille mig samt at det endydermere vidtløftiggjøres en Deel ved den Omstændighed 

at have enkelte Eieres Grund vil blive at udmaale i 2 á 3 Afdelinger. 

Efter de mig meddelte Oplysninger bestaar den attraaede Forretning deri: at der skal optages et 

fuldstændigt nyt Kort over det hele under Grundtaxten henhørende Areal af Bygningsgrunde og 

Haver med mellemliggende Gader, paa hvilket Kort tydelig maae være udmærket hver enkelt Eiers 

Grund med de Underafdelinger i 2 á 3 Klasser, til hvilke de forskjellige af disse maatte være at 

henregne – Efter dette Kort forfattes en fuldstændig speciel Areal Beregning over hver enkelt Eiers 

Grund, med de nærmere opgivne Underafdelinger i 2 á 3 Klasser, efter den for Næringsdrift mere 

eller mindre fordelagtige Beliggenhed, ligesom og hver enkelt Eiers Grund efter nærmere 

Opgivende vil blive at beregne i 2 á 3 Underafdelinger. – Efter de saaledes nærmere opgivende 

Forhold vil den hele Grundtaxt der efter blive at fordele imellem de 207 forskjellige Grundeiere. 

Denne Forretning er jeg villig til at udføre naar der blot ydes mig den fornødne Assistance af Folk 

til Arbeidets hurtige Fremme samt leveres mig de fornødne Maalepinde og Flagstænger, ligesom 

jeg og vil befordre mig selv til og fra Arbeidsstedet, alt imod derfor i det Hele at erholde en 

Betaling af 220 rbd., og under den Betingelse at Deres Velb.hed vil skaffe mig Logie for en saadan 

Betaling som De i Deres ærede Skrivelse af 20
de

 Juni dette Aar har været saa god at tilbyde mig. 

Skulle der imod Formodning af nogen som helst Vedkommende lægges mig Hindringer i Veien for 

Arbeidets Fremme, da betinger jeg mig desuden Ret til en Betaling af 3 rbd. For enhver Sag jeg 

saaledes uden min egen Skyld vorder opholdt, samt frie Befordring til og fra mit Hjem, om det 
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Tilfælde skulde indtræffe enten formedelst Eiendoms Tvist om Skjel, eller af hvilken som helst 

anden Grund, det imod min Villie maatte være nødvendig at standse med Forretningen indtil saadan 

muelig Hindring kunde være hævet. 

Kortet over Hjørring Kjøbstads Jorder beder jeg i Dag bringe til Peder Dam i Sundby hvor det 

behageligen kunne afhentes. 

Vadumtorp den 11
te
 August 1840, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Apoteker Lange Formand for Borgerrepræsentationen i Hjørring 

 

 

Nr. 1024 

 

For Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 3
die

 D. M. takker jeg Dem forbindtligst – Skjønt jeg ikke 

just kan være saa aldeles vis paa at blive indkaldt til den nær forestaaende Stænderforsamling i 

Viborg efterdi Høyer endnu ikke har frasagt sig at ville møde, saa holder jeg mig dog efter hane 

egen Yttring saa temmelig vis paa at han ikke møder og at jeg som Suppleant da vil vorde indkaldt; 

men da der vistnok for denne Gang vil gives temmelig kort Varsel formedelst den Korte Tid der i 

det hele er bestemt til begge Forsamlinger paa Øerne og i Jylland vil jeg maaske neppe faa 

Indkaldelsen saalænge forud at jeg kan være istand til betimmelig at underrette Dem om min 

Komme. – Med Deres gode Tilbud er jeg ret vel fornøiet; det eneste som jeg ikke er saa gandske 

glad ved især om det skulle falde ind med tidlig Vinter, er den Omstændighed at der ikke kan faaes 

Varme i Sovekammeret – For det første gjør dette naturligviis intet til Sagen, og maaske der kunne 

tænkes Muelighed om det skulle blive fornødent længere hen at see denne Mangel afhjulpen. 

De og ærede Familie hilses venskabeligt fra Deres meget forbundne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kjøbmand Gjølbye 

 

 

Nr. 1025 

 

Efter Anmodning af Hr. Forvalter Bagger tilstaaes herved at jeg i Efteraaret 1838 har efterseet den 

Deel af den nye Kanal som er udgravet i Skjellet mellem Kliim og Gjøttrup Sogne forsaavidt som 

den til den Tid var færdig nemlig omtrent den søndre Halvdeel, og fandt ved Eftermaaling paa flere 

Steder at den var udgravet nøiagtig til den Brede og Dybde som i Nivelleringsforretningen er 

bestemt. – I afvigte Foraar (1839) har jeg atter taget dette Vandløb i Øiesyn og befunden at den 

sidste Vinters usædvanlige Høivande i Liimfjorden har i saa høi Grad beskadiget den i forige 

Efteraar opgravede Deel, at en nye Udgravning og Opmaaling var aldeles nødvendig førend den 

tilbagestaaende Deel kunde udgraves efter det bestemte Maal. Endelig har jeg under 27
de

 f.M: 

endnu en Gang taget dette Vandløb i Øiesyn og fandt nu, at det i sin hele Længde paa faa Favne nær 

som stod tilbage tæt ved Bredbæk for ikke at spærre Farten saalænge som Broen endnu ikke var 

opført. – var udgravet forsvarlig efter de i Nivelleringsforretningen fastsatte Maal. 

Vadumtorp den 8
de

 August 1839, P.L. Birk 

 

 

Nr. 1026 

 

Efter Begjæring af Hr. Forvalter Bagger har jeg i Efteraaret 1839 bevist og efterseet det i 

Landvæsenscommissionsacten af 2
den

 Dec. 1837 under Lit. C anførte Vandløb fra Kjettrup Enge og 

Kjærjorder til Liimfjorden, forsaavidt som det til den Tid var udgravet og oprenset, nemlig fra dets 

udløb i Liimfjorden til Ørebroe, og jeg fandt at det i denne hele Strækning var udgravet og oprenset 

forsvarlig efter de i Nivelleringsforretninger foreskrevne Maal, men det viiste sig derhos at Grunden 
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er af saa løs Beskaffenhed at det ikke er mueligt at Vandløbet kan blive staaende og  opfylde sin 

Bestemmelse uden aarlig Vedligeholdelse med Oprensning hvilket Arbeide i Særdeleshed i de 

første Aar, indtil Grunden ved Siderne kan sammenvoxe, vil blive mere Byrdefuld end efter den 

Tid. 

Fortsættelsen af dette Vandløb, fra Ørebroe til Kjettrup Byes Kiær og videre i dets tvende 

Forgreninger til Kjettrup Byes Enge, som blev fuldført deels i Efteraaret 1839 og tidlig i sidst 

afvigte Foraar, har jeg i Dag efterseet, og omendskjønt den løse Grund paa enkelte Steder for en 

Deel har indskudt sig og sammenløbet i Bunden; ligesom og den stærke Vegitation især saavidt den 

gamle Skyvergrøvt(?) mener har bevirket at en Deel Vexter atter ere fremkomne i Vandløbet, saa 

kan jeg dog ikke skjønne rettere end at denne Deel af Vandløbet ogsaa i det hele har været udført 

efter Planen; dog da dette med mindre Sikkerhed kunde skjønnes i den Deel som ligger mellem 

Ørebroe og det Punct hvor Vandløbet deler sig i tvende Grene, blev det vedtaget at det Manglende 

ved denne Deel skal afhjelpes ved yderligere Oprensning og derefter nyt Syn foretages over samme. 

p.t. Aagaard den 13
de

 August 1840, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1027 

 

Aar 1840 den 13
de

 August har jeg efter Begjæring af Hr. Forvalter Bagger bereist og efterseet det 

oprensede Vandløb i Skjellet mellem Klim og Gjøttrup Sogne samt for en Deel af Kollerup Sogn, 

nemlig fra Søndre Bredbæk igiennem Sløien til Koevads Broen som er en Deel af det Vandløb som 

i Landvæsenscommissionens Kjendelse af 2
den

 December 1837 er anført under Lit. A og jeg har ved 

Eftermaaling forvisset mig om at dette Vandløb i hele den anførte Strækning er nøiagtig udgravet 

og oprenset efter de Maal som ere fastsatte ved Landvæsenscommissionens Kjendelse af 2
den

 Dec. 

1837 grundet paa den af mig udførte Nivelleringsforretning. 

p.t. Aagaard den 14
de

 August 1840, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1028 

 

Aar 1840 den 13
de

 August har jeg efter Anmodning af Hr. Forvalter Bagger bevist og efterseet det 

udgravede og oprensende Vandløb i Skjellet mellem Gjøttrup og Aggersborg Sogne fra Øslev Byes 

Kjær til Bjerge Bredsand, nemlig det Vandløb som i Landvæsenscommissionens Kjendelse af 2
den

 

December 1837 er anført under Lit. E, og befunden af dette Vandløb, alene med undtagelse af et 

lidet Stykke af omtrent 200 Alens længde i den østre Ende hvor det omtrent et Spadestik i Dybden, 

overalt er udgravet og oprenset overensstemmende med Kjendelsen, til den i Nivelleringsforret-

ningen bestemte Brede og Dybde; men den over dette Vandløb opførte Broe paa Veien mellem 

Aggersborg og Gjøttrup, er saaledes opfyldt med smaa Steen i Bunden at Vandløbet paa dette Sted 

mangler ½ Alen i den Dybde som ved Nivelleringen er bestemt og da derved er lagt en Hindring i 

Veien for Vandets fra Afløb saa har dette for en Deel bevirket at Vandløbet over eller østen for 

Broen af Mangel paa tilstrækkelig Afløb for Vandet er skyllet noget sammen i Bunden. 

p.t. Aagaard den 14
de

 August 1840, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1029 

 

Regning 

over mit Tilgodekommende for noget Landmaalings Arbeide ved Buderupholms Gods udført i 

Sommeren 1840. 

For efter Kortet at afsætte en Mængde Skjelpuncter i Gravlev Søe til grændse imellem de udskiftede 

Jorder og Tilvexten i Søen samt for at afsætte Tilvexten i 22 Afdelinger af passende Beliggenhed til 



392 

 

at udleie til Fæsterne af de tilgrændsende Englodder, troer jeg i Forhold til den Tid Arbeidet har 

medtaget og den Besværlighed der har været forbunden med Afsætningen paa denne for 

størstedelen utilgjæn(gelig) Grund at kunne tilkomme  18 rbd. 

For Befordring og Færgepenge fra mit Hjem til Aalborg 1rbd. 

og ligeledes fra Aalborg til mit Hjem 1 rbd. Er     2 rbd. 

For en Expresse fra mit Hjem til Buderupholm om Befordring  

til at hente mig i Aalborg                  64 sk. 

              Er 20 rbd.  64 sk.   

p.t. Buderupholm den 26
de

 August 1840, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1030 

 

De af Amtet under 10
de

 August mig tilstillede Documenter angaaende skadeligt Vands afledning 

ved Ryeaae nemlig: a. Amtets Skrivelse af 10
de

 Aug. b. Forvalter Mørups Indanknings Skrivelse  til 

Rtk. 1
ste

 Juli 1840. c. Copie af en Skrivelse fra Amtet til Herredsfogden og fra denne til 

Sognefogden om de gamle Aaers Oprensning og Dæmningers Forhøielse ved Tornbouet, dat. 11 

Juni 1840. d. Klage fra en Deel Beboere af Østerbrønderslev som modsatte sig Kanalarbeidet 

underskrevet af Chr. Zachariasen og 15 andre Beboere af Østerbrønderslev, dat. 29
de

 Juni og e. Af 

skrivt af Landvæsenscommissionens Acter 29 Mai 1840 – en under 5
te
 September afsendte til 

Proprietair Winde til Erklærings Indsendelse fra alle de Vedkommende som interesserer sig for 

Kanalanlæggets Udførelse. 

 

 

Nr. 1031 

 

Efter Begjæring af Forvalter Lassen reiste jeg under 19
de

 i forige Maaned til Rold for næste Dag at 

ledsage Stiftsamtmand Bluhme ved hans Undersøgelse i Rold i Anledning af de fra Bønderne 

indgivne Besværelser over at være frataget deres Eege Skoven mod Vederlag for størstedelen i 

Agerland og da jeg forudsatte at det maatte være Deres Høivelbaarenheds Ønske at Sagen i enhver 

Henseende blev stillet i sit rette Lys, og Forvalter Lassen i sit Brev til mig erklærede ar han kunde 

meddele Stiftamtmanden nogen som helst Oplysning saasom han ikke havde overværet nogen Deel 

af Forretningen og ikke kjendte noget til den, saa fandt jeg at jeg ikke burde undslaae mig for at 

møde, omendskjønt det faldt mig meget ubeleiligt for andre Forretninger som til den Tid var 

bestemt. 

Mit Tilgodekommende for dette Møde saavelsom for Reisen 

til og fra Stedet 3 Dage á 3 rbd. Er      9 rbd. 

For Befordring og Færgepenge fra mit Hjem til Aalborg 1 rbd. Og 

Ligesaa for Retouren 1 rbd. Er      2 rbd.  

             Er  11 rbd. 

Restbeløbet af min indsendte Regning af 29
de

  

Februar dette Aar    190 rbd.  4 mk. 

    Tilsammen 201 rbd.  4 mk. 

 

Dette mit Tilgodehavende maae jeg meget indstændig bede Herr. Kammerherre gunstbehageligen at 

tilstille mig med første Post, da jeg virkelig er i meget stor Forlegenhed for Penge og ikke paa 

anden Maade seer mig istand til lænfere ar tilfredsstille mine Creditorer. 

Den af Secretair Thorlund til verification mig tilstillede Afskrivt af Beregningen over Reguleringen 

af Rold Byes Jorder og Hartkorn har jeg verificeret og indleveret den paa Posthuset til Afgang med 

første Pakkepost til Deres Høivelbaarenhed. 

Vadumtorp den 6
te
 September 1840, Ærbødigst P.L. Birk. 
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Høivelbaarne Herr. Kammerherre v. Mylius. 

 

 

Nr. 1032 

 

Til Befordring paa min Reise i Anledning af Matriculeringen efter det Kongl. Rentekammers Ordre 

ville Sognefogden for NN Sogn tilsige 2
de

 velbespændte Bønder Vogne med Agestol Pudehynde 

Reeb og Pakfoder at møde i NN. Kl. for at befordre mig og min Assistent samt de fornødne 

Instrumenter og Reisetøi derfra til NN. 

 

 

Nr. 1033 

 

Regning 

over mit Tilgodekommende for efter Indkaldelse fra Amtet saavelsom efter Anmodning fra den 

Kongelige Godsinspecteur Justitsraad Bindesbøll at møde ved Landvæsens Commissionen paa 

Aagaard og i Fjerritslev den 12 August 1840 for at varetage Aagaards Godses Tarv i Sagen om 

skadeligt Vands afledning. 

For 1 Mødedag og 2 Reisedage bliver mit Tilgodekommende  9 rbd. 

For Befordring fra Vadumtorp til Aagaard 6 Miil á 4 mk. 8 sk. Er  4 rbd.  3 mk. 

For Retour 2/3 af Tour     3 rbd. 

For at bereise de udgravede og oprensede Vandløb samt at undersøge  

og bedømme det udførte Arbeide troer jeg at kunne tilkomme   4 rbd. . 

     Er                 20 rbd. 3 mk.  

p.t. Aagaard den 13
de

 September 1840, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1034 

 

Underdanigst Indberetning 

I underdanig Følge det Høikongelige Rentekammers Skrivelse af 5
te
 denne Maaned tillader jeg mig 

herved underdanigst at indberette: at Aarsagen hvorfor jeg ikke forlænge siden er bleven færdig 

med de mig overdragne Matriculeringsforretninger er fornemmelig Sygdoms Tilfælde der for mig 

en lang Tid har forhindret mig i Udførelsen af mine Forretninger, deels har ogsaa Tilendebringelsen 

af nogle tidligere mig overdragne vidtløftige befalede Forretninger nemlig en Omskiftning af Rold 

Byes Jorder  i Anledning af Skovens Indtagelse til Fredning og en Deel Magelæg og Omdelinger 

paa Aagaards Gods for en stor Deel forsinkede de mig overdragne Matriculerings Undersøgelser, 

imidlertid ere disse sidstnævnte Forretninger dog nu fremmede saavidt at en saa stor Deel af de 

locale Undersøgelser er udført, at jeg har grundet Haab om i det Hele at kunne tilendebringe Under-

søgelsen for Hillerslev og Vesterhan Herred i løbet af 5 á 6 Uger fra Dato og jeg har saaledes ikke 

Grund til at tvivle om at jeg jo nok vil være istand til at blive færdig med Undersøgelsen i de mig 

overdragne 3 Herreder inden dette Aars Udgang dog kuns under den Forudsætning at jeg, som 

Suppleant, ikke bliver indkaldt til at møde i Stænderforsamlingen i Viborg; thi skulle jeg vorde 
indkaldt dertil, som vel ikke er usandsynligt efterdi den Deputerede /:Høyer:/ er svagelig af 

Helbred, da vil jeg i saa Fald ikke være istand til at kunne blive færdig med mere end de to Herreder 

Hillerslev og Vesterhan Herreder i dette Aar og Undersøgelsen i Hundborg Herred ville da medtage 

hele Januari og en Deel af Februar Maaneder; imidlertid ville jeg dog selv i dette Tilfælde efter al 

Sandsynlighed være istand til at faae de to førstnævnte Herreder færdig inden dette Aars Udgang og 

det 3
die

 med inden Februar Maaneds Udgang. 

Vesløsgaard den 20
de

 September 1840, underdanigst P.L. Birk. 
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Til Det Høi Kongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 1035 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 4
de

 forige Maaned /: som ankom til mit 

Hjem under min Fraværelse ved Matriculs Undersøgelser i Thye og som derfor noget seent kom til 

tilhænde, tillader jeg mig underdanigst at bemærke: at det ved bemeldte Skrivelse mig tilstillede 

Kort over Stedet Torndals Jorder i Hammer Sogn indeholder aldeles ikke mere end det Kort som 

første Gang blev mig tilstillet, og jeg maae ligefrem erklære det for en Umuelighed til en nogenlun-

de antagelig Grad af Nøiagtighed at udvise de rette Skjel paa Marken alene efter dette Kort. – De 

tilgrændsende Eiendomme bestaar næsten overalt af ren Hede og Grændserne imellem Stedet 

Torndals Jorder og de tilgrændsende Eiendomme findes saagodt som ingensteds gandske og 

utvivlsom tydelig paa Marken; hvilket især hidrøre derfra at Jorderne i saa lang Tid har henligget 

uden at der har været nogen Eier til dem, som har kunnet have Interesse for at bevare Skjellene. – 

Jeg kan vel afsætte en Figur paa Marken der kan ligne Figuren paa Kortet; men da det er 

forskjellige Lodseiere der grændse til paa de forskjellige Kanter af Eiendommen, saa er det jo dog 

klart at det ingenlunde kan være ligegyldig om Figuren faar en nogenledes rigtig Beliggenhed paa 

Marken eller ei, og dette kan jeg paa ingen anden Maade sikkre mig for, end ved at maale fra faste 

Puncter, saasom Hjørner eller Bugter i Skjellene mellem de tilgrænsende Lodder uden for Torndals 

Eiendomme, for derved at komme til Vished om, at enhver af de tilgrændsende Lodder beholder 

hvad den vitterlig tilkommer. – Men for at kunne maale fra faste Puncter uden for Eiendommen, er 

det jo aldeles nødvendigst at der meddeles mig saa meget af de tilgrændsende Lodder, at Hjørner 

eller andre faste Puncter i Grændserne mellem disse kunde findes paa Kortet. I Særdeleshed er det 

aldeles nødvendig at i det mindste hele Parcellen Torndalhuus begrændses paa Kortet, fornemmelig 

for at kunne ved Maal fra Parcellens Sydøstlige Hjørne finde det rette Skjelpunct imellem Gaarden 

Torndal, Parcellen Torndalhuus og Mikkel Andersens Lod; da det især er af Vigtighed at finde dette 

Punct med paalidelig Nøiagtighed, saasom den hele nordre Grændse for Parcellen Torndalhuus er 

høist uoverensstemmende med Kortet idet nemlig Parcellens Eier da har opdyrket og er i Besiddelse 

af mere end han vitterlig tilkommer efter Kortet. – Gaarden Storlunds Jorder ligger gandske og 

aldeles indsluttet i Gaarden Dahls Jorder i Sulsted Sogn og da Gaarden Dahl grændser sammen med 

Gaarden Torndals Jorder og der aldeles ikke findes Spor af Grændserne paa Marken saa er det saare 

nødvendigt at jeg tillige faaer i det mindste et Skelet Kort over hele Hovedlodden til Gaarden Dahl.  

– Det er langt fra at jeg ville anmode det høie Collegium om (at) paadrage den Kongelige Kasse 

unødvendig Bekostninger paa at lade udfærdige vidtløftige eller Kostbare Kopier af de tilgrændsen-

de Korter – jeg behøver til Hensigtens Opnaaelse blot Skelet Korter over de umiddelbar tilgrænd-

sende Lodder, og dersom det Høie Collegium vil betroe mig de originale Korter udlaant over alle de 

tilgrændsende Eiendommen, blot paa én Dag, da skal jeg selv forsyne mig med de til Hensigtens 

Opnaaelse fornødne Kopier, uden at forlange nogen som helst Betaling for disses Udfærdigelse, og 

om Korterne saaledes vorder mig udlaant da skal de næste Postdag blivetilbagesendt. 

Paa Grund af de anførte Omstændigheder, maa jeg førinden jeg er istand til at foretage videre ved 

den mig overdragne Skjeludvisning omkring Jorderne til de øde Steder Torndal i Hammer Sogn og 

Stoulund i Sulsted Sogn gjentagende underdanigst anmode Deres Høivelbaarenhed om at 

foranledige: enten at de originale Matriculs Korter over alle de disse øde Jorder tilgrændsende 

Eiendomme vorder mig udlaant blot paa en Dags Tid medens jeg selv copierer de fornødne 

Grændser eller at i det mindste Skelet Copier vorder mig meddelt af alle de Lodder som umiddelbar 

grændser til bemeldte øde Gaardes Jorder. – Det mig tilstillede Kort tillader jeg mig herved at 

tilbagesende for mueligen at faae de tilgrænsende Lodder eller Skjellene derpaa antegnede. – idet 

den mindste dog hele Parcellen Tordalhuus. 

p.t. Viborg den 25
de

 October 1840, underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Bluhme Ridder af Dannebrog 
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Nr. 1036 

 

Vedfølgende Andragende fra Cancelliraad Herredsfoged Qvistgaard angaaende Veivæsenet er jeg 

anmodet om at fremlægge for Provindsialstænderne. – I det jeg herved erklære at jeg understøtter 

Forslaget og gjør det til mit eget giver jeg mig derhos den Ære at fremlægge det til Hr. Præsident 

for at det kan blive forelagt i Forsamlingen. 

Viborg den 24
de

 October 1840, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbyrdige Hr. Professor Schouw Ridder af Dannebrog Præsident for Provindsial-

stændernes Forsamling i Nørre Jylland. 

 

 

Nr. 1037 

 

Gode Hr. Cancelliraad 

Efter 2
de

 Regninger som jeg har tilstillet Kammerherre Mylius for lang Tid siden nemlig som 

Regninger paalydende 29
de

 Februar og 6
te
 September dette Aar, og hvoraf jeg herved tillader mig at 

fremsende Gjenpart, har jeg tilgode 201 rbd. 4 sk. Da jeg aldeles ikke har hørt noget fra Kammer-

herren siden jeg indsendte den første Regning, og jeg følgelig ikke veed mere om enten han i 

Minde-lighed vil betale mig eller ei, end den faktiske Omstændighed at han hidtil ikke har ladet 

høre fra sig, saa har jeg været saa frie herved at tilstille Deres Velbyrdighed Gjenpart af disse 

Regninger med ærbødigst Anmodning om at De ville gjøre mig den Tjeneste ved Deres Commis-

sionair i Kjøbenhavn at lade Kammerherre Mylius Regningen forevise og afæske hans Erklæring 

om han vil betale den i Mindelighed, hvilket jeg naturligviis helst ønskede og beder ham derfor 

krævet ved passende galanteri. Har han noget at sætte ud paa Regningen ønsker jeg ret meget at 

komme til Kundskab om hvad dette maatte være, for at overveie hvorvidt jeg derefter kunde lempe 

mig; men tvinger han mig til at sende den ind til Revision i rentekammeret for at faae den 

approberet til Inddrivelse ved udpantning da ønsker jeg forinden at faae dem affattet i en anden 

Form, da jeg troer i saa Fald at have retmæssigt Krav paa at kunne affatte dem noget høiere. Om 

den Fremgangsmaade jeg har tænkt mig i denne Sag er hensigtsmæssig og om Hr. Cancelliraaden 

vil være uleiliget med at tage Dem af Sagen og om mueligt at indkassere Beløbet derom beder jeg 

De godhedsfuld ville behage at underrette mig. 

Viborg den 27
de

 October 1840. Med sand Agtelse og Hengivenhed, ærbødigst og forbindtligst P.L. 

Birk. 

 

S:T: Hr. Cancelliraad Procurator Jensen. 

 

 

Nr. 1038 

 

I Henhold til Forordningen af 3
die

 Dec. 1819 tillader jeg mig herved underdanigst at tilstille Deres 
Høivelbaarenhed hosfølgende Ansøgning fra Christen Sørensen i Vebbestrup angaaende hans 

Gaards Udstykning til haabende Høigunstigst Anbefaling, og tillader jeg mig derhos at nedlægge 

den Bøn at dersom Forretningen ikke skulde kunde indsendes til Kollegiet med andre Kongelig 

Tjeneste Sager om den da gunstbehageligen maatte vorde indleveret paa Aalborg Postcontor til 

Indsendelse for min Regning. 

Viborg den 31
de

 October 1840, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Bluhme Ridder af Dannebrog. 
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Nr. 1039 

 

I Anledning af det høit agtede Kongelige Landhuusholdnings Selskabs ærede Skrivelse af 4
de

 

September som formedelst min Fraværelse fra mit Hjem og et Sendebuds uefterrettelighed noget 

seent er kommet mig tilhænde tillader jeg mig ærbødigst at bemærke: at jeg har med Eftertanke 

gjennemlæst den mig tilstillede afskrift af Procurator Petersens Meddelelse om et af ham 

construeret Nivelleringsapparat til Afbenyttelse ved Engvanding og jeg maa erklære at jeg finder 

Redskabet fuldkommen svarende til sin Hensigt. Beskrivelsen er yderst kortfattet men det 

forekommer mig at den er meget tydelig og letfattelig for Enhver. – Jeg har været paa Ovegaard og 

med nogen Fornøielse seet det fortræffelige Eng Vandings Anlæg som Forfatteren der har udført 

ved Hjelp af det af ham beskrevne apparat og dette Anlæg er formeentlig det bedste Beviis for 

Instrumentets Brugbarhed. – Det ville efter min anskuelse sikkert bidrage meget til udbredelsen af 

hensigtsmæssige Engvandingsanlæg naar Manuskriptet blev bekjendtgjort ved Trykken og udbredt 

blandt den læsende og tænkende Deel af Landalmuen De faae Bemærkninger som jeg har funden 

Anledning til at gjøre ved Manuskriptet i Henseende til Instrumentets Sammensætning Verification 

og Brug findes paa et særskilt Blad indlagt i Manuskriptet, i hvilket sidstnævnte jeg har mærket 

med Blyantsbogstaver hvor Noterne henhøre. 

Viborg den 9
de

 November 1840, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Landhuusholdningsselskab. 

 

 

Nr. 1040 

 

Efter given Anledning erklæres herved: at da jeg paabegyndte Taxationen af Rold Byes og 

Skovstæders Ager, Eng og Græsningsjorder saavel i som uden for Skoven med Hensyn til den 

foretagne Magelægs og Omdelingsforretning foranlediget af Skovens Indtagelse til Fred, og bliver 

samtlige Fæstere ved Sognefogden tilvarslede at møde for at overvære Taxationsforretningen; de 

mødte ogsaa, i det Mindste alle Gaardfæsterne, og fulgte med den første Halve Dag og det blev dem 

tilkjendegivet i hvilken Hensigt Taxationen foretoges, men da de paa Deres Spørgsmaal derom til 

mig, erfarede at det ikke var nogen tvungen Sag at de skulle følge med, men at det beroede paa 

deres egen frie Villie om de ville følge med, da yttrede adskillige af dem at det vel ville faae det 

samme Udfald enten de fulgte med eller ei. – Dertil svarede jeg at de kunde være forvissede om at 

Taxationen skulde blive udført saa nøiagtig og samvittighedsfuld som det stod i vor Magt uden 

Hensyn til enten de fulgte med eller ei; - jeg yttrede derhos at jeg nok ønskede at de skulle følge 

med; men maatte dog gjentage, at jeg ikke ansaae det for nogen absolut Pligt og at det saaledes var 

afhængig af dens egen frie Villie. De gik da uden videre bort fra Forretningen. – Fæsterens 

Underskrivt paa Taxationsforretningen blev ikke forlangt paa Grund af at saadant ikke er 

foreskrevet i Lovgivningen uden alene for det Tilfælde at der skeer Magelæg mellem Hovedgaards 

Taxt og Bønderjord, hvilket ikke her fandt Sted. 

p.t. Viborg den 23
de

 November 1840, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 1041 

 

Efter Begjæring af Willads Nielsen Bønding Selveier Gaardmand i Resen Bye i Salling har jeg 

efterseet Udskiftnings Kortet over bemeldte Resen Byes Jorder med Hensyn til saa vidt mueligt at 

give Oplysning om hvorvidt et Stykke Hedejord som er beliggende sydligst paa Byens Mark, 

maatte være ham tilhørende. Den Oplysning som jeg i denne Sag er istand til at meddele er: at efter 
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som det viser sig paa Kortet, har bemeldte Willads Nielsens Gaard som forhen tilhørte Willads 

Ladefoged havt en indkastet Eng og Agerlod sydligst paa Byens Mark førend Udskiftningen, 

hvilken Lod af Opmaaleren er paategnet Navnet ”Willads Ladefogeds Enke” skreven med den 

samme Haand som de Navne paa Kortet der tilhører Opmaalingen. Det Stykke Hedejord hvorom 

der spørges, om eller hvorvidt det maatte være ham tilhørende, er beliggende paa østre Side af 

fornævnte inkastede Englod og er paa Kortet paategnet Benævnelserne ”Felledt Hohl Veye” hvilket 

efter sit svagere Udseende bærer tydeligt Præg af at være skreven samtidig med de andre 

Paategninger paa Kortet som henhører til Opmaalingen og som saaledes blot synes at have havt til 

Hensigt at betegne Grundens Beskaffenhed, nemlig at det var Fælled eller Overdrevs Jord og at det 

var Huulveie. Derforuden er det samme Stykke Hedejord paategnet Navnet ”Willads Ladefoged” 

skreven med stærkere Sort og saavidt som jeg er istand til at skjønne med samme Haand som alle de 

øvrige Navne paa Kortet der vedkommer Udskiftningen, hvilket tilsammen umiskjendelig synes at 

tilkjendegive at dette Stykke Hedejord er ved Udskiftningen tillagt Willads Ladefoged i Forening 

med hans tilgrænsende indkastede Eng og Overdrev saasom han havde før Udskiftningen og 

fremdeles har beholdt. - At dette Stykke Hedejord ikke er tydelig begrændset mod den over samme 

løbende Landevei er en ufuldkommenhed som maa saa ofte findes ved gamle Udskiftnings Korter; 

men det kan dog neppe være tillagt Willads Ladefogeds Gaard videre end der til hvor den større 

Brede hører op, saa at hvad den smalle Strimmel der norden for maatte være mere end der tilhører 

Veien, men formentlig tilhører de sammesteds tilgrændsende Lodder. – Det synes mig saaledes 

klart at fremgaa af denne Undersøgelse, at det stykke Hedejord som er beliggende sydligst paa 

Resen Byes Mark ved østre Side af forhenværende Villads Ladefogeds nu Villads Nielsen Bøndings 

indkastede Eng og Agerlod maa tilhøre bemeldte Villads Nielsen Bønding. 

Viborg den 28
de

 November 1840, P.L. Birk Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift. 

 

 

Nr. 1042 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Mylius ombedes behageligen at ville udbetale Restbeløbet af mit 

Tilgodehavende for Magelæg og Omdeling af Rold Byes Jorder m.v. 101 rbd. 4 mk., siger Et 

Hundrede og En Rigsdaler og 4 Skl. Til S:T: Hr. Cancelliraad Procurator Jensen i Aalborg, eller 

Ordre, hvis Qvittering derfor validerer. 

p.t. Viborg den 8
de

 December 1840, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1043 

 

Skrevet til Forvalter Wegener og lovet at foretage de Landmaalingsforretninger som ønskes udført 

ved Villestrup som og at være Rostrup Sogns Beboere behjælpelig i den omskrevne Anledning; 

men jeg tilføier at jeg formedelst Matriculsarbeide som jeg aldeles ikke maae opsætte ikke er istand 

til at komme førend et Par Maaneder efter at jeg er kommen hjem her fra. – Jeg lovede nærmere at 

bestemme Tiden med Forsikkring om ikke at bie længere end den allerhøieste Nødvendighed 

krævede. 

Dat. Viborg den 9
de

 Dec. 1840. 

 

 

Nr. 1044 

 

At Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 28
de

 August dette Aar formedelst min Fraværelse 

deels ved Matriculeringsforretninger i Thisted Amt og deels ved Stænderforsamlingen i Viborg 

først nu vorder vesvaret maae jeg underdanigst bede undskyldt. 
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Af Overførster Kammerjunker Jessens Indberetning til Rentekammeret af 30
te
 Juli dette Aar vil det 

behageligen erfares at Meelholt og Hou Skove er et Terrain der ikke er tilgængelig uden til gandske 

enkelte Aarstider; det vil derfor neppe være mueligt med nogenlunde Sikkerhed at være vis paa at 

kunne faae Græsningstaxationen udført førend i løbet af Juni Maaned da man først til den Tid kan 

være sikker paa at kunne gaae overalt i Skoven. – Den er nok tilgængelig om Vinteren i Frostveier 

men paa den Tid kan Græsnings Taxationen ingenlunde foretages med tilbørlig Sikkerhed, og 

forinden Taxationen bliver udført kan der ikke gjøres mere end Forretningen end der allerede er 

gjort da Eiendommen alt for flere Aar siden er fuldstændig speciel opmaalt. Fremdeles er det saare 

vanskeligt forud at gjøre sig nogen ret klar Forestilling om hvilke Vanskeligheder der muelig fra 

Lodseiernes Side kunne gjøre Ophold eller Forsinkelse i Forretningens udførelse da der existerer et 

saa indviklet Fælledsskab imellem Skoveierne og de Græsningsberettigede Lodseiere som jeg 

ingensteds har seet Mage til i det nemlig at Skoven er deelt imellem Skoveierne i Strimler tværs 

igjennem Skoven fra Øst til Vest og Græsningsgrundene, som bruges til Høeslet er derimod delt 

imellem de Græsningsberettigede i en overordentlig stor Mængde lange smalle strimmeldannede 

Lodder der vender mod Syd og Nord der saaledes gaar tværs over Skovlodderne og rette sig efter 

gandske andre Hovedskjel, og for denne overordentlige Mængde af smaae Lodder findes ikke 

overalt paalidelige Skjel, hvorved let kan opstaae Tvistigheder om Skjel naar disse nu skal paavises 

med Bestemthed. – Jeg tør under disse Omstændigheder ikke antage det som rimeligt at 

Udskiftningen kan fuldføres med Sikkerhed i kortere Tid end i Løbet af et Aar fra Dato og dette 

endda kun under den Forudsætning at Sommeren vil blive nogenlunde gunstig.  

Det var min Agt at have foretaget Taxationen i Junii Maaned dette Aar men det mig overdragne 

Matriculeringsarbeide hindrede mig i Opfyldelsen af denne min Bestemmelse; imidlertid skal jeg 

bestræbe mig for at faa Eiendommen taxeret saa tidlig i det kommende Foraar som efter det de 

locale Omstændigheder kan lade sig gjøre og derefter ligeledes fremme og fuldføre Udskiftningen 

det allersnareste som det er mig mueligt. 

Indberetningen om Veien i Hals Sønderskov skal vorde indsendt om nogle faa Dage. 

Vadumtorp den 31
de

 December 1840, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Bluhme Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1045 

 

I skyldigst Svar paa Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af Dags Dato tillader jeg mig at 

bemærke: at Meelholt Skov er virkelig i sin Tid bleven udskiftet af Jordfælledsk. efter Forordningen 

af 23
de

 April 1781 saaledes at enhver særskilt Jordbruger har faaet sin bestemte Græsningslod 

udlagt, imidlertid findes de Lodder som hører til Dronninglund Sogn dog ikke udlagt i nogen 

sammenhængende Strækning men er adskilte ved mellemliggende Lodder som hører til Ulsted 

Sogn hvis Grændser i øvrigt saavidt mig bekjendt ikke kan paavises anderledes end ved Hjelp af 

Korterne; men denne Omstændighed kan naturligviis ikke ophæve eller tilintetgjøre det Faktum at 

Jordfælledskabet virkelig i sin Tid er bleven ophævet efter Forskrivterne i Forordningen af 23
de

 

April 1781; og da Proprietair Lose netop nu eier baade Skove og Græsningen paa alle de Lodder i 

den nu existerende Meelholt Skov som henhører under Dronninglund Sogn saa existerer der i disse 

Lodder heller ikke fortiden noget Fælledskab imellem Skoveierne og de Græsningsberettigede 

hvilket slags Fælledsskab derimod saavidt jeg kan mindes finder Sted ved alle de Lodder der hører 

til Ulsted Sogn, med undtagelse af een Lod. 

Vadumtorp den 12
te
 Januar 1841, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Herr. Stiftamtmand Bluhme Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1046 
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(Løst brev indlagt i kladdebogen) 

Herr Kammerraad Birck til Wadumtorp. 

Min Ansøgning til Rentekammeret ang. Morten Jensens Gaard i Rakkeby og Poul Pedersens i Nørre 

Harritslev, disses Udstykning, er hos Rentekammeret blevet afslaaet paa Grund af at Hovedparcel-

len ikke er 20 Td. Land bonitered stor bleven afslaaet. Da Lignende Udskiftning i fior fandt 

vedkommende Collegiums høie Direction agter jeg at indgaa med en ny Indstilling og udbeder 

herved Den Grund opgiven hvoraf Deres Velbyrdighed formener man /: foruden lignende med 

forrige Aar indgiven, hvilken som De veed bliver (?) :/ endnu burde tilføie; hertil tænker jeg 

fornemelig burde anføres det Lidet Hovedparcellen mangler i befalt 20 Td. Land boniteret Jord; 

men da jeg ikke har Copie af Udstykningsforretningen ønsker jeg ret meget De godhedsfuld vilde 

opgive mig Hovedparcellens Boniterede Jord samt hvad mere De formener kan anføres i (?) deraf. 

Jeg agter nemlig at indgive ny Ansøgning og behøver naturligvis dertil andre og om mueligt mere 

talende Argumenter – Behag herom med næste Post at give mig Deres gode Veiledning og 

Understøttelse og jeg har (?) med Ønsket om de lyksaligste og glædeligst Nytaar at tegne mig Deres 

hengivne Kabell 

Hæstrupgaard d. 8 Januar 1841 

Tilgiv Hastværk, item Papirets forkerte Afbenyttelse D/.   

 

Velbyrdige Herr. Kammerraad Birck til Wadumtorp pr. Aalborg. 

 

 

Nr. 1047 

 

Høistærede Hr. Ven 

Det har været mig særdeles paafaldende at erfare at det høie Collegium har afslaaet udstykningen af 

Morten Jensens og Poul Jensens Enkes Gaarde, i Særdeleshed den Førstnævnte der alene angaaer en 

udstykning i hele hinanden saa langt fraliggende Lodder at det er umueligt at benytte dem paa en 

hensigtsmæssig Maade under et samlet Brug; Da det Kongelige Rentekammer har approberet 

mangfoldige udstykningsforretninger hvor Omstændighederne efter mit Skjønnende har været 

aldeles lignende med de som her finder Sted saa maae jeg tilstaae at det ligger uden for min 

Synskreds at kunne fatte hvad der i dette Tilfælde har kunnet bevirke Afslag. Vel veed jeg at et 

saadant Afslag ligefrem er grundet i den Bogstavelige udtydning af § 1 i Fr. 3
die

 Dec. 1819, men jeg 

veed ogsaa at samme Forordnings 17
de

 § bemyndiger Collegiet til at bevilge undtagelse fra 

Forordningens Forskrivter hvor uopdyrkede Jordstrækninger maatte giøre saadant nødvendigt og et 

saadant Tilfælde mener jeg netop er tilstæde ved Morten Jensens Gaard, hvor dens fjerntliggende 

Hedelodder kuns kan komme under hensigtsmæssig Opdyrkning ved at vorde særskilt bebyggede 

eller forenet med nærmere beliggende Eiendomme og udlodden ogsaa formedelst den lange Afstand 

fra Gaarden kuns kan komme under en forbedret behandling ved at vorde særskilt bebygget eller 

forenet med en nærmere beliggende Eiendom. – Morten Jensens Gaards Hovedparcel har et Areal 

af 33 Tønder Land der i boniteret Størrelse udgjør 16½ Tønde Land; men da den ikke indeholder 

noget raae Jord ved hvis Opdyrkning den kan udvides saa ville det vistnok have lange Udsigter 

under almindelig Cultur at grundforbedre dette Areal i den Grad at det kunne opnaae en Værdie af 

20 Tønder Land boniteret Jord; og da jeg ikke kjender de skjulte Grunde hvorefter 

Omstændighederne bedømmer i Henhold til Fr. 3
die

 Dec, 1819 § 17 saa frygter jeg at der ikke bliver 

Udveie til at faa Morten Jensens udstykning approberet end ved at ingive en allerunderdanigst 

Ansøgning om allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse eller til dens Udstykning uden 

Hovedparcel af den befalede Størrelse, hvilken Bevilling vil blive at indløse med 14½ Rbdl. Udi 

Sølv. – Hvad Poul Pedersens Enkes Gaard angaar da er Omstændighederne for en Del af en anden 

Beskaffenhed; thi her er rigtignok en stor Deel afsat i Parceller af halve Hovedlodder som ligger saa 

nær ved Gaarden at der fra den Synspunct ikke ere Grund til at afhænde det men paa den anden 

Side saa indeholder denne Hovedparcel endnu et ikke ubetydeligt Areal nemlig lidt over 7 Tønder 
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Land af raae Jord skikket til Opdyrkning hvormed dens boniterede Størrelse betydeligt vil kunne 

udvides. – Denne Hovedparcel har fortiden i det hele 42 13/14 eller næsten 43 Tønder Land 

geometrisk Maal hvis boniterede Størrelse er 16 5/14 Tønder Land og der er Sandsynlighed for at 

Opdyrkning af den raae Jord er Hovedlodden i Forbindelse med en passende Grundforbedring af 

enkelte Stykker af den hidtil dyrkede Jord at den boniterede Størrelse af denne Hovedparcel meget 

let kan bringes til at naa 20 Tønder Land boniteret Jord, ja vel endog derover. 

De Udstykninger som bleve indsendte i 1839 og approbere, og med hvilke de nærværende nærmest 

maatte være at sammenligne have Hovedparceller af følgende Størrelse. 

  

    Virkelig Størrelse Boniteret Størrelse 

Ole Johansens Gaard i Rakkebye Hovedparcellen = 39 11/14 Tønder Land 13½ Tdl. 

Jens Svenningsens do. =   28 9/14 Tønder Land 17 8/14 Tdl. 

Lars Nielsen Baks do. =   57 12/14 Tønder Land 15 5/14 Tdl.  

Christen Jensen Østergaards do. =  28 3/14 Tønder Land 14 12/14 Tdl. 

Jens Nielsens do. =   46 13/14 Tønder Land 14 12/14 Tdl. 

Mads Mortensen Krogs do. =  26 13/14 Tønder Land 14 8/14 Tdl. 

Hans Søren i Sønder Vraae do. =  33 9/14 Tønder Land 9 12/14 Tdl. 

Christen Pedersen ibdm. Do. =  29 10/14 Tønder Land 8 13/14 Tdl. 

Anders Andersen i Nørre Vraae do. =  26 10/14 Tønder Land 13 2/14 Tdl. 

Lars Jensen i Snorup do. =   51 9/14 Tønder Land 11 12/14 Tdl. 

Steffen Villadsen i Rakkeby  37 7/14 Tønder Land 20 13/14 Tdl. 

 

Af disse 11 approberede Udstykninger er ikkun en eneste der har fulde 20 Tønder Land boniteret 

Jord til Taxten 24 og da der ikke er foregaaet nogen Forandring i Lovgivningen er det vanskelig at 

indsee hvorledes det gaaer til at naar en Hovedpar(cel) som Christen Jensen Østergaards med et 

Areal af 28 3/14 Tdl. af boniteret Størrelse 14 12/14 Tdl. kan approberes som stor nok i 1839, en 

anden Hovedparcel i samme Bye under aldeles eens Omstændigheder med et Areal af 33 Tønder 

Land og  af boniteret Størrelse 16 8/14 Tdl. ikke er stor nok i 1840 – og det endmere naar det erfares 

at en Gaard i Vraae af Areal 29 10/14 Tdl. og boniteret 8 13/14 Tdl. eller kun lidet over det halve 

boniterede Størrelse end en af de i 1840 udstykkede Gaarde var stor nok i 1839. 

Disse Oplysninger haaber jeg vil være tilstrækkelig til at bygge en ny Ansøgning paa, og jeg beder 

Dem godhedsfuld at meddele mig underretning om udfaldet. 

Vadumtorp den 17
de

 Januar 1841, P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Kabell. 
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I Anledning af Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Ridder Bluhmes Skrivelse til mig af 10
de

 April 

forige Aar har jeg under 29
de

 30
de

 og 31
de

 August samme Aar efter at have ved Sognefogden 

tilvarslet alle Vedkommende og i disses Overværelse deels ved Udmaaling paa Marken efter 

Korterne og deels efter de Skjel som af Vedkommende erkjendes for paalidelige og som allerede 

forefandtes tydelig afsatte paa Eiendommen paaviiste Beliggenheder af de ved Udskiftningen 

udlagte Veie i Hals Sønderskov hvilke Veie jeg til ydermere Tydelighed har udmærket  paa et 

herved følgende Malet Kort som er copieret efter Skovudskiftnings Kortet af 1816 og paategnet de 

nuværende Eieres Navne. Veiene er paaviste saaledes som de findes udmærkede paa Kortet nemlig 

ved de Linier som paa Kortet findes udmærket med rød Skygge. Saaledes er den af mig udstukne og 

afpælede Linie langs med søndre Side af Fredskoven den søndre Veilinie; ligeledes er den Linie 

som jeg udstukken og afpælet mellem de søndre og nordre Englodder den søndre Veilinie som af 

disse tvende Veie skal ligge paa nordre Side af de udstukne Linier. Veien fra Fredskoven mod 

Sønder imellem Lodderne N
o
 1 og 15 blev afstukken efter den vestre Veilinie saaledes at den hele 

Veibrede skal tages paa østre Side af den udstukne Linie – Veien fra de foran beskrevne Veie 

mellem Lodderne  N
o
 8 og 9 mod Sønder til den Vei som gaar fra Øster til Hals ligger med sin hele 

Brede i Lodden N
o
 8 paa vestre Side af det i Skjeldet mellem Lodderne N

o
 8 og 9 opførte Dige. 

Ligeledes skal den Vei som er udlagt langs med Fredskovens østre Side fra de foran beskrevne Veie 

mod Nord til Veien fra Maalholt til Troutelev ligge i Fredskoven langs med vestre Side af det i 

Skjellet mellem N
o
 9 og 12 de Herrer Kyllesbeck og Als opførte Dige. 
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Den rigtigste af disse Veie anseer jeg den at være som gaar fra Fredskoven til Langesminde eller 

den alfar Vei som gaar fra Østeraae til Hals sønder om Langesminde. For at gjøre denne Vei som 

fører til og fra Fredskoven farbar til alle Aarets Tider og saaledes at den kan istandsættes og i 

Fremtiden vedligeholdes med den mindst muelige Bekostning er det af største Vigtighed at der først 

og fornemmelig sørges for det skadelige Vands tilbørlige Afledning, til hvilken Hensigts Opnaaelse 

jeg anseer det nødvendigt ei alene at den indkastes med Grøvt paa begge Sider tilstrækkelig Dybde 

men at der tillige sørges for en tilbørlig dyb Vandafledning fra søndre Ende af Veien eller fra 

Skoleloddens sydøstlige Hjørne ud til Liimfjorden. – Udføres dette Arbeide paa en hensigtsmæssig 

Maade, nemlig saaledes at Grøvterne faaer den Brede og Dybde der er passende for at aflede det 

skadelige Vand tilbørligen og den af Grøvterne opgravede Fyld benyttes saaledes at den nuværende 

Deel først udjævnes over den hele Veibrede forinden Sandet opgraves og at dette dernæst i et 

tilstrækkeligt tykt Lag kastes oven paa Mulden eller den Moseagtige Jord, saa troer jeg at Veien vil 

faae al den Grundforbedring den kan behøve og som det efter Omstændighederne vil være gjørligt 

at forskaffe den, da jeg neppe kan troe at der findes Gruus der paa Egnen hvormed den kunne 

yderligere forbedres – Den Vei som jeg dernæst maa ansee for den rigtigste er den mod søndre og 

østre Side af Fredskoven fra Præstegaardens Englod til den gamle Vei fra Meelholt til Troutelev. 

Denne Vei er, naar den vorder tilbørlig istandsat baade den korteste og beqvemmeste Vei for Eierne 

af alle de Englodder som ligger i nordre Afdeling nemlig for N
o
 18, 17, 16, 15, 1, 14 og 13. For de 

tvende sidstnævnte Lodder som tilhører Knud Mikkelsen og Ole Thomsen gives der ingen anden 

udflugt eller Fart, efter Kortet, end netop ad denne Vei. – Hensigtsmæssigt ville det vistnok være 

om denne Vei blev grundforbedret paa samme Maade som den Førstnævnte; imidlertid er det dog 

med Hensyn til den mindre Fart her vil foreholde ogsaa nok mueligt at Hensigten har tilbørlig vil 

kunde opnaaes derved at der kastes en anordningsmæssig Flækgrøvt der tillige kunde passere som 

Hegningsgrøft blot paa den ene Side af Veien og at al Fylden af samme blev opkastet paa Veien og 

ordentlig udjævnet. – Paa lignende Maade kunne der forholdes med Veien over den søndre Ende af 

Englodderne N
o
 15, 16, 17 og 18, dog kunne for blot at gjøre Veien tilbørlig farbar, en mindre 

Grøvt har været tilstrækkelig da denne Vei falder for størstedelen over en nogenledes tør Bund. - 

Denne sidst anførte Vei kan ikke egentlig siges at være aldeles nødvendig eller uundværlig; men da 

det dog er en Beqvemmelighed for Eierne af Lodderne N
o
 15, 16, 17 og 18 at kunne benytte den til 

og fra den søndre Ende af deres Lodder, og Veien til den Ende er udlagt ved udskiftningen, saa kan 

det neppe være rigtig gandske at lægge den af; men det vil paa den anden Side formentlig ikke være 

fornødent at anvende nogen betydelig Bekostning paa dens Grundforbedring. 

Vadumtorp den 19
de

 Januar 1841, P.L. Birk Stiftslandinspecteur 
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I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 10
de

 April forige Aar har jeg under mit 

Ophold i Hals Sogn i de sidste Dage af August Maaned samme Aar taget Veien fra Troutlev til 

Maaholtet i Hals Sønderskov i Øiesyn; men da de tilgrænsende Eiendomme er udskiftede til 

forskjellige Tider og Korterne saagodt som aldeles ere ødelagte saa har jeg ikke været i stand til af 

disse Documenter at komme til nogen vel Vished om hvem denne Veis Istandsættelse rettelig kan 

paahvile. – Imidlertid viser Veiens Beskaffenhed at det ikke er nogen nye Vei hvis første Istandsæt-

te(lse) kunde som ved de andre Veie i Hals Sønderskov paalægge det udskiftede Eierlaug; men det 

er en gammel Vei som vist nok tidligere har været sat i tilbørlig Stand da den er indkastet med 

Grøvt paa begge Sider – Grøvterne ere imidlertid meget forfaldne og Veien trænger i høi Grad til 

Reparation, der for øvrigt vistnok ville skee tilstrækkelig ved at oprense Grøvterne og at kaste 

Fylden af disse ud paa Veien saasom underlaget i almindelighed er Sand. – Efter den almindelige 

Regel at naar en Vei først er sat i farbar Stand skal dens Vedligeholdelse paahvile den som have 

Nytten af den, møder her et Spørgsmaal hvis Besvarelse er temmelig vanskeligt, det nemlig hvem 

der har Nytte af denne Vei; thi af dem som kan bruge Veien er der ikkun to Lodseiere nemlig 

Eierne af Maaholt A. Kaas og Peder Johansen som Eier af den lille Englod N
o
 19 i nordre Side af 
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Fredskoven der ikke har anden Vei til og fra deres Eiendom en(d) denne, og om disses Forpligtelse 

til at deltage i den Vedligeholdelse kan der følgelig ikke være Spørgsmaal; men der er mange andre 

som benytte denne Vei, men som tillige kan komme andre Veie til og fra deres Eiendom, skjønt 

denne vel kan siges at være den beqvemmeste naar den bliver i farbar Stand. – I en Erklæring fra 

Proprietair Kyllesbeck som herved følger har han tilbuden sig at deltage i Veiens Istandsættelse fra 

hans Eiendom under den Betingelse at de Lodseiere som for Sognefogden have erklæret at de ikke 

gjør nogen brug af Veien maa formeenes dens Afbenyttelse naar den vorder istandsat – Det fore-

kommer mig at dette Tilbud er billig, ligesom og at de som erklærer at de ikke bruge Veien maa 

kunne fritages for dens Vedligeholdelse; men at disse ogsaa ligefrem følger at de maae kunne 

formenes at bruge den i Fremtiden. De Lodseiere derimod som blot have erklæret at de ikke ønsker 

Veien anderledes end den er; men som dog ikke have sagt at de ikke benytter den kan formentlig 

ikke fritages for at deltage i dens Vedligeholdelse anderledes end ved at afgive en yderligere 

Erklæring hvori de fraskriver sig al fremtidig Brug af Veien. – Det forekommer mig saaledes at de 

har en Anledning til at lade Sognefogden afæske alle Vedkommende som han finder der kunne have 

Nytte af denne Vei at meddele en yderligere bestemt Erklæring om de ville frasige sig al fremtidig 

Brug af den, og enhver Vedkommende som ikke vil afgive en saadan bestemt Erklæring om for 

Fremtiden at afholde sig fra al Brug af denne Vei, maatte de ogsaa uden videre kunde paalægges at 

deltage i dens Vedligeholdelse. 

Det mig tilstillede Andragende med 7 Bilage denne Vei sig betreffende tillader jeg mig herved 

allerærbødigst at tilbagesende, ligesom jeg og tillader mig herved at fremsende en Beretning 

angaaende den af mig foretagne Paaviisning med videre af Veien i Hals Sønderskov i Anledning af 

Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 10
de

 April 1840 ledsaget med et Skelet Kort der viser 

beliggenheden af disse Veie, ligesom og derhos følger de i Anledning af sidstnævnte Veisag mig 

tilstillede Documenter eller andragender og Bilage 12 i Tallet. Endelig tillader jeg mig at lade følge 

en Regning over mit formentlige Tilgodekommende for denne Forretning som jeg ønsker at 

Vedkommende maatte blive paalagt at udbetale mig. 

Vadumtorp den 19
de

 Januar 1841, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Bluhme Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1050 

 

Hosfølgende 11 Udstykningsforretninger med tilhørende Ansøgninger fra Selveier Gaardmand 

Christen Eriksen af Bleggrav, Niels Poulsen af Kalsensgaard, Niels Søren Jensen af Kalsensgaard 

og Ole Pedersen og Medinteressent Christen Andersen af Kaas By, alle af Jetsmark Sogn, Jørgen 

Mortensen, Thomas Christensen og Jens Larsen alle af Sønder Saltum Bye i Saltum Sogn Poul 

Jensen af Sønderharritslev Bye i Harritslev Sogn, Niels Thomsen af Stenum Sogn og Bye samt 

Peder Jensen og Anders Pedersen begge af Sterup bye i Jerslev Sogn, tillader jeg mig herved 

allerærbødigst at tilstille Deres Høivelbaarenhed til udbedende høigunstigst anbefaling hvornæst jeg 

ønsker mig samme gunstbehageligen tilstillet for herfra at indsendes med Pakkeposten. For det 

muelige Tilfælde at Budet kunde faa Pakken med tilbage igjen tillader jeg mig at bemærke at han 

har Ordre til at Oppebie Deres Høivelbaarenheds Leilighed. 

Vadumtorp den 30
te
 Januar 1841, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah. Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1051 

 

Med Overbringeren heraf har jeg tilstillet Amtet 11 Udstykningsforretninger , til udbedende 

høigunstigst Anbefaling, og ønsker jeg særdeles meget om mueligt at Budet kunde faae dem med 
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tilbage igien i hvilket Øiemed jeg har givet ham Ordre til efter Omstændighederne, at bie en Dag 

eller to over om det behøves. Skulle Budet ikke kunne faae Pakken med tilbage igien udbeder jeg 

mig den behageligen tilstillet med første Pakkepost. - Men er det mueligt at faa den med Budet 

ønskede jeg det særdeles gjerne, og tillader mig at anbefale Sagen til Deres Velædelheds gode 

Omsorg. 

Vadumtorp den 30
te
 Januar 1841. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Amts Fuldmægtig Lunn 

 

 

Nr. 1052 

 

Da jeg skal foretage Matricul Undersøgelser blandt andet i Hunstrup, Hjardemaal og Østerild Sogne 

og den ugunstige Aarstid gjør det dobbelt nødvendigt for mig at søge efter at faae et godt Logie i 

Særdeleshed hvor jeg kunne have den til Arbeidets Fremme fornødne Kakkelovnsvarme, er jeg saa 

frie herved at forespørge om jeg tør gjøre mig Haab om at Deres Velædelhed godhedsfuld ville 

tillade at jeg og min Søn der følger med mig som Assistent maatte logere paa Kjølbygaard i nogle 

faa Dage. Et Par Ord til Efterretning udbeder jeg mig med Overbringeren eller paa anden Maade 

sendt til Selleberggaard hvor jeg agter at indtræffe førstkommende Tirsdag den 16
de

 denne Maaned 

for Dagen derpaa at fortsætte Reisen til Kjølbygaard. – Jeg har skrevet til Sognefogden om at han 

maa kalde Hunstrup Sogns Lodseiere og Jordbrugere til den 18
de

 at møde paa et beqvemt Sted i 

Sognet nemlig paa et Sted hvor der kan haves den fornødne Kakkelovnsvarme og har til den Ende 

foreslaaet Sognets Skolestue da jeg som ukjendt ikke veed om anden beqvem Leilighed kunde 

erholdes. Forsaavidt som der endnu er Fæstegods til Kjølbygaard maae jeg ved min Ankomst 

udbede mig meddelt en Extract af Jordebogen forsaavidt angaaer de nuværende Jordbrugeres 

Navne, og Hartkornet for hver især. – De Fæstere der ikke have Hartkorn skal ligefuldt angives da 

enhver Jord Eiendom er gjenstand for Matriculen om den end er nok saa liden. 

Vadumtorp den 8
de

 Februar 1841, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Schou. 

 

 

Nr. 1053 

 

I Anledning af der Kongelige Rentekammers Skrivelse til mig af 5
te
 Mai forige Aar tillader jeg mig 

herved allerærbødigst at anmode Deres Høivelbaarenhed om med Overbringeren heraf 

gunstbehageligen at tilstille mig Matriculs Archivet  for Hundborg Herred som i sin Tid har været 

udsendt til Lieutenant Sørensen og som fra hans Stervboe er udleveret til Deres Høivelbaarenhed. 

p.t. Kaastrup den 25
de

 Februar 1840, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Conferentsraad Amtmand Faye. Ridder af Dannebrog. 

 

 
Nr. 1054 

 

Lieutenant Toft i Springborg har anmodet mig om at berigtige en Udstykning for sig i Thisted Sogn 

og han har til den Ende hanvist mig til Deres Velædelhed som den der i enhver Henseende kunne 

meddele mig den fornødne Oplysning om denne Sag. – Jeg har modtaget et Kort og trende Udstyk-

nings Approbationer alle af 16
de

 August 1837 den ene angaar Lieutenant Tofts Gaard Landlyst 

kaldet i Torp By Thisted Sogn af Htk. 7-7-2-15/6 udstykket i 14 Parceller. Den anden angaar hans 

Engjorder paa Bisgaard og Tingstrup Mark i Thisted Sogn af Htk. 2 Td. 1 Skp. 1 alb. som er deelt i 
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12 Parceller og den 3
die

 angaar hans Eng paa Tingstrup Mark i Thisted Sogn af Htk. 1 Skp. 3 Fr. 1½ 

Alb. udstykket i 5 Parceller. - Toft har for mig anmodet at der skal være begaaet den Feil ved en 

Deel af disse Udstykninger, at et urigtigt Hartkorn er lagt til Grund for Repartitionen; men hvori det 

er at Feilen bestaar har jeg ikke faaet tilstrækkelig Oplysning om, ligesom jeg og for at sætte mig ret 

ind i Sagen mangler Gjenpart af den Correspondance som er ført det Kongelige Rentekammer om 

denne Sag siden Udstykningen bleve approberet og da jeg for henved 3 Uger siden talte med 

Lieutenant Toft lovede han strax at sende Gjenpart af disse Breve til Deres Velædelhed, hvilket jeg 

saaledes beder Dem være af den Godhed at sende mig og derhos beder jeg De godhedsfuld ville 

meddele mig saa detailleret Oplysning om Sagen som mueligt, og at sende mig de flere Sager 

vedkommende Documenter som De mueligen maatte være i Besiddelse af. 

p.t. Kaastrup den 4
de

 Marts 1841, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kjøbmand Nyeborg. 

 

 

Nr. 1055 

 

I Anledning af Matriculeringen seer jeg mig nødsaget til at uleilige Deres Velbaarenhed med 

Spørgsmaal angaaende Hartkornet for Christen Dige i Vixøe Sogn. Denne Mand staaer muelig i den 

af Deres Velbaarenhed mig meddelte Fortegnelse anført for Hartkorn 1 Skp. paa forhen umatricu-

leret Jord, men da jeg ikke har kunnet faae Oplysning om hvor saa meget forhen umatriculeret Jord 

skulle være beliggende mellem de Christen Dige tilhørende Jorder og der ikke findes noget af det 

Slags Hartkorn i de af ham mig foreviiste Skatteqvitteringsbøger i hvilke jeg blot har funden anført 

1 Tønde Land umatriculeret Jord, hvilken i Lighed med hvad jeg har funden anført paa andre Steder 

i Sognet kun ville svare til 1 Fkr. Hartkorn, saa har jeg troet at det mueligen kunde være en 

Afskrivningsfeil at der i Fortegnelsen staar 1 Skp. i stedet for 1 Fk. hvorom jeg saaledes er saa fri at 

udbede mig Oplysning. - Kaastrup den 9
de

 Marts 1841  

P.S. Da Sundbye By i Stagstrup er anført i Matriculs Extracten for Hunborg Herred og Korterne 

mig tilstillet til Undersøgelse i Henseende til det Gl. Hartkorns berigtigelse i Hartkorn Extracterne 

til den ny Matricul saa maa jeg endnu af Deres Velbaarenhed ærbødigst udbede mig en Hartkorns-

fortegnelse meddelt for denne Byes Vedkommende saa specielt som det findes ved Amtstuen, 

Ærbødigst P.L. Birk 

 

Hr. Justitsraad Amtsforvalter Carøe 

 

 

Nr. 1056 

 

Deres Velbaarenhed ombedes gunstbehageligen at ville ved Overbringeren heraf meddele mig 

Hartkorns Attest til Brug ved Udstykning af efterskrevne Gaarde: 

a. for Christen Thomsen Odgaards Gaard i Øsløs By og Sogn i Vesterhan Herred. Htk. 2 Td. 5 Skp.  

3 Fk. 1 alb. 

b. for Thomas Christensen Lunds Gaard i Ræhr By og Sogn, Hillerslev Herred. Htk. 2 Td. 3 Skp. 3  

Fk.  

c. Lars Christian Jacobsen i Sønderbye i Tveds Sogn, Hillerslev Herred. Hartk. 1 Td. 3 Skp. 2 Fk. 

Kaastrup den 11
te
 Marts 1841, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Carøe. 

 

 

Nr. 1057 
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At det Kongelige Landhuusholdnings Selskab i løbet af dette Aar atter vil foranstalte  

Præmiepløininger foretaget paa flere Steder i Jylland og i Særdeleshed over i Thy i Omegnen af  

Thisted. Det bringes herved foreløbig til offentlig Kundskab. 

Tiden og Stedet for enhver af disse Pløininger saavel som de speciele Betingelser for samme vil 

nærmere betimmelig vorde bekjendtgjorte. 

 

 

Nr. 1058 

 

Deres Velbyrdighed anmodes herved om behageligen at ville i Deres Avis indrykke indlagte 

foreløbige Bekjendtgjørelse om Præmiepløininger som agtes foretagen i Løbet at dette Aar. 

p.t. Bisgaard i Kaastrup den 11
te
 Marts 1841, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Consul Lund. 

 

 

Nr. 1059 

 

I Følge det Høi Kongelige Rentekammers Skrivelse af 2
den

 denne Maaned tillader jeg mig 

underdanigst at indberette at saa hastig som jeg faaer tilendebragt de mig overdragne Matriculs 

Undersøgelser i Hunborg Herred som efter Sandsynlighed endnu vil medtage endnu omtrent hele 

April Maaned, da skal jeg uden længere Ophold foretage de mig for længere Tid siden overdragne 

Forretninger ved Bjørnsholm og saaledes haaber jeg sikkert at tilendebringe disse i Løbet af Mai 

Maaned. Det er væsentlig Matriculsundersøgelser der er Skyld i Forretningen ved Bjørnsholm ikke 

for længst er bleven udført.  

p.t. Knakkergaard i Thisted den 21
de

 Marts 1841, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 1060 

 

Gode Hr. Justitsraad 

For længe siden burde jeg have underrettet Dem om at jeg er villig til at deltage i Bestyrelsen af en 

Præmiepløining i Thye og i en paa et passende Sted i Aalborg Amt som jeg har tænk(t) mig at  

burde være i den vestre Deel af Amtet til Eksempel i Nærheden af Bjørnsholm, dog veed jeg ikke 

endnu hvor dertil bedst kan findes en passende Plads men jeg har tænkt at ville i den Anledning 

skrive til Forvalter Wulff. Jeg havde ventet at faa Brev fra Pastor Djørup inden jeg nedskrev disse 

Linier, og det er Aarsagen hvorfor jeg ikke har skreven for længe siden, men jeg har endnu ikke 

faaet Brev fra ham. Jeg har allerede ladet indrykke i Thisted Avis at det Kongelige Landhuushold-

nings Selskab etc. - og saasnart som jeg kommer hjem, som vil skee om en 14 Dages Tid, agter jeg 

at lade en lignende foreløbig Bekjendtgjørelse indføre i Aalborg Avis ifald Ree ikke skulde være 
saa høflig forinden at optage den efter Thisted, hvilket jeg dog betvivler. – Det forekommer mig at 

være temmelig langt for Pløiere fra Hjørring Amt at reise til Irup 2½ Miil sønden for Thisted, dog 

tør jeg ikke have nogen afgjort Mening derom forinden jeg enten faaer Brev fra Djørup eller jeg 

faaer talt med ham, som jeg agter at søge Leilighed til under mit Ophold ved Forretninger her i 

Thye. – Jeg har i al Fald Løvte paa 2
de

 andre Steder her paa Egnen, nemlig paa Vesløsgaard og paa 

Kjølbygaard. – Det første af disse Steder ligger imidlertid noget afsides; Men Kjølbygaard som er 

beliggende omtrent 1½ Miil norden for Thisted forekommer mig at kunne have været særdeles 

beleiligt for den første Præmiepløining i Thye, for desto lettere at faae nogle gode Pløiere og gode 
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Plove herop fra Hjørring Amt. – Hvad Præmierne angaaer da er jeg aldeles enig med Hr. 

Justitsraaden deri, at det ikke ville være hensigtsmæssigt at indskrænke disse alt for meget især til 

den første Præmiepløining i Thye hvor Svingploven endnu er saalidet udbredt. En Sum af ikke 

mindre end 125 rdl. ville jeg foreslaa til Præmier saaledes fordelt: 30–20–16–14–12-10-8–6–5 og 4. 

– Der blev da som hidtil noget der kunne lokke de gode Pløiere til at reise en lang Vei efter og dog 

tillige et passende antal Præmier til Opmuntring for de mindre duelige der ikke kunne gjøre sig 

Haab om den første Gang at opnaa de høiere Præmier. 

Skal man endelig indskrænke sig til en Sum af 100 rdl. da ville jeg foreslaa denne Sum fordeelt 

saaledes: 30–20–15–10–8–7–6-4– Jeg synes nemlig for mit Vedkommende ikke saa godt om at 

flere Præmier er af eens Størrelse. Dersom Hr. Justitsraaden har udvalgt noget Sted til en Præmie-

pløining i Aalborg Amt, da ønsker jeg De ville være af den Godhed at underrette mig derom en 

Gang med det Første, ligesom jeg og ønsker mig underrettet om hvilken Sum man tør antage til 

Præmier og om De Bifalder mine Forslag om Fordelingen af Præmierne. – Saa snart som jeg 

modtager Efterretning fra Pastor Djørup skal jeg ikke forsømme strax at meddele Dem samme. 

p.t. Kaastrup pr. Thisted den 23
de

 Marts 1841, Deres med Høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad, Kgl. Godsinspecteur Bindesbøll. 

 

 

Nr. 1061 

 

Ved at tilbagesende de ved Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 20
de

 denne Maaned mig  

tilstillede Bilage angaaende et Stykke Hedejord som Pastor v. Haven mener at skulle urettelig være  

fragaaet Kjærup Præstegaard tillader jeg mig at bemærke følgende: 

Da jeg i September Maaned 1840 var i Tømmerbye Sogn for at indhente Oplysninger til  

Berigtigelse af Matriculs Protocollerne forlangte Pastor v. Haven at see Matriculs Korterne med  

Hensyn til et Stykke Hedejord som han troede at være uretlig gaaet fra Kjærup Præstegaard. – Det  

befandtes da at det omspurgte Stykke Hedejord ved Matriculen var bleven anført som Præstegaar- 

den tilhørende og det samme paategnede Navn Hr. E.R. Praem var overstræget. Dette gav mig 

Anledning til nøiere at undersøge Sagen og uden at ofre eller erholde nøiere Kundskab om at der 

var ført Tvist om, hvem dette Stykke Hedejord rettelig tilhørte yttrede jeg strax for Hr. Pastor v. 

Haven at jeg ansaa det for en Feil i Matriculen at det var bleven anført som Præstegaarden tilhø-

rende. – Ved yderligere at undersøge Sagen efter det originale Udskiftnings Kort og flere af Kam-

merraad Raun mig foreviiste Documenter fandt jeg mig foranlediget til at forandre Matriculskortet, 

og Lodder staaer nu der, ligesom paa Udskiftnings Kortet anført som henhørende under Selleberg-

gaard hvor den efter min Overbeviisning rettelig henhører.  

Paa Grund af Pastor v. Havens Yttringer, maa jeg endnu tilføie: at en determineret Paastand af 

Kammerraad Ravn har ingensinde enten bragt eller kunne bringe mig til at antage andet end det jeg 

efter min Overbeviisning, grundet paa de mig foreviiste Documenter ansaa for at være det Rette. – 

Det forekommer mig at Hr. Pastor v. haven selv har i Tømmerbye Skole havt et tilstrækkeligt 

Beviis for at jeg ikke er meget tilbøielig til at lade mig lede af en determineret Paastand der 

fremføres uden at være ledsaget af tilstrækkelige Beviser. – I Henseende til Matriculen maa jeg 

endnu bemærke at den Lod hvorom der nu tvistes er efter Afdrag af de over samme løbende Veie af 

Størrelse 100800 kvadrat al. taxeret til 16 eller i boniteret Størrelse 260 kvadrat Alen der for sig selv 

betragtet ikke kan komme høiere i Hartkorn ved den nye Matricul end til ¼ alb. og naar Skatterne af 

en Tønde Hartkorn anslaaes til 10 rd. aarlig, bliver den paa den Hedelod hvilende Skattebyrde 2½ 

sk. aarlig. – i øvrigt bemærkes at efter det, af det Kongelige Rentekammer i den senere Tid antagne 

Princip at Matriculs Korter ikke kan bruges som Hjemmel i Ejendomstrætter, har det i denne 

Henseende nogen Indflydelse paa Sagen hvorledes dem oftnævnte Hedelod er bleven ved den nye 

Matricul.  

Om eller hvorvidt den nu omtvistede Hedelod har været medtaget i den af Stiftslandinspecteuren  

Torm under 26
de

 Dec. 1811 affattede Hartkorns Beregning har jeg ikke tilstrækkelige Midler  
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ved Haanden til at kunne opdage; Men jeg finder det billigst at Selleberggaard bør deeltage i  

Præstegaardens gamle Hartkornsbyrde, der efter den hele boniterede Størrelse af den samme  

tillagte Deel af de Jorder som beviisligen ere Præstegaardens Hartkorn tillagte, saa finder jeg dog  

ikke et eneste Ord i det Kongelige Rescript der tyder her paa at den fra Præstegaarden afstaaede 

Jordlod skulle sættes i Hartkorn, men jeg finder derimod hvor ubilligt jeg i øvrigt maa ansee det 

min Bestyrkelse for den modsatte Mening; thi siger jo med tydelige Ord at den for bestandig maa 

henlægges til Selleberggaard mod den fastsatte aarlige Afgivt 10 rd., saaledes som samme forhen 

har været overdraget til en derpaa boende Fæster – og dette var jo uden Hartkorn. 

p.t. Krastrup den 26
de

 Marts 1841, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Conferentsraad Amtmand Tange. Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. 

 

 

Nr. 1062 

 

Vestervandet pr. Thisted den 29
de

 Marts 1841. 

I skyldigst Svar paa Deres Velbyrdigheds meget ærede Skrivelse af 15
de

 d.M., som jeg modtog  

hertil dette Øieblik meldes at saafremt Vinteren havde tilladt det var jeg kommen til Dem strax  

efter min Hjemkomst fra Viborg; men efter som den blev er det dog først nu at den kan begyndes  

med at foretage noget i Marken. – Jeg har efter det Kongelige Rentekammers strænge Ordre ligget  

her i Thye, paa Matriculs Undersøgelse hele Vinteren, men venter nu sikkert at komme hjem i 

Helligdagene, og det er da min Bestemmelse at komme til Dybvad anden Paaskedag for at 

tilendebringe Hoveri Undersøgelsen. – hvilket jeg iiler hermed foreløbig at melde.  

    Med Høiagtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Candidatus juris Proprietair Winkel.  

 

 

Nr. 1063 

 

I den af Deres Velbaarenhed mig meddelte Hartkorns Fortegnelse for Hillerslev Herred findes udi 

Vestervandet Sogn anført ”Vestervandet, Sognet forhen umatriculeret Jord 1 Skp.” Da jeg ikke har 

været istand til ved Undersøgelse paa Stædet at komme til Kundskab om hvor den Jord er 

beliggende paa hvilken dette Hartkorn er beregnet i 1818, saa seer jeg mig atter nødsaget til at gjøre 

Deres Velbaarenhed Uleilighed idet jeg maa udbede mig godhedsfuld meddelt den yderligere 

Oplysning dette Hartkorn betreffende som Amtstuen maatte være i besiddelse af. 

Endvidere maae jeg i Anledning af en Udstykning hos Lieutenant Toft som skal være bygget paa et 

urigtigt Hartkorns Størrelse og som jeg har lovet ham at undersøge og berigtige, ærbødigst udbede 

mig gunstbehageligen meddelt en fuldstændig specificeret Hartkorns Attest over alt det Hartkorn 

som bemeldte Lieutenant Toft endnu staaer anført for i Amtstuen, for deraf at udfinde hvilket 

Hartkorn der rettelig bør fordeles paa de ham tilhørende Enge paa Bisgaard og Tingstrup Mark for 

hvilke der af det Kongelige Rentekammer under 12
te
 August 1837 meddelte udstyknings 

approbation ved høisammes Skrivelse af 7
de

 September 1839 indtil videre er sat ud af Kraft. 

p.t. Knakkergaard den 3
die

 April 1841, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Carøe. 

 

 

Nr. 1064 
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I Anledning af Deres Høivelbaarne meget ærede Skrivelse af 9
de

 f.M. tillader jeg mig allerærbødigst 

at bemærke at det efter Omstændighederne ved kunne være nødvendigt at Skjellene paa Rold Byes 

Mark bleve efterseete over alt da man ikke forud kan vide hvilke Skjel der mangler, men at saadant 

almindeligt Eftersyn kan det vistnok ikke paalægges Bønderne at bekoste; thi de af disse som ikke 

voldeligen have forkommet eller tilintetgjort de afsatte Skjel kan det formeentlig ikke med 

tilstrækkelig Grund paalægges at deltage i Bekostningerne paa nogen saadan Undersøgelse og de 

som i den Henseende have forseet sig kan efter min Mening ikke være pligtige til at Deeltage i 

videre Bekostning end at de enhver for sit Vedkommende maae betalte for ny Afsætning i de 

Skjellinier som de have forkommet, og da Kammerherre Mylius ikke har opgivet hvilke Lodskjel 

der savnes saa forekomme det mig at det maatte være for hans Regning om en almindelig 

Undersøgelse af Skjellene skulle finde Sted; men at foretage en saadan Undersøgelse for hans 

Regning dertil er jeg saameget mindre tilbørlig som han har nægtet at udbetale mig et Restbeløb af 

100 rd. som jeg endnu har tilgode for den udførte Omdelingsforretning – Just meget beklagelig 

kunde en saadan Undersøgelse ikke blive – hvor mange Dage den vil medtage kan jeg ikke sig med 

Bestemthed, dog troer jeg ikke at den vilde kræve længere Tid end i det høieste en Uge. – Imidlertid 

forekommer det mig at denne Dag maa kunne afgjøres paa en gandske simpel Maade; thi da 

Omdelingen er approberet af det Kongelige Rentekammer maa der jo være tillagt Bønderne Ordre 

til at medtage deres Lodder efter de nye Skjel, og da det er i anledning af Tiendebestemmelse at 

Kammerherre Mylius forlanger Skjellene berigtiget og Begjæring herom formentlig ikke kan udgaa 

fra andre end fra Jordbrugeren, saa maa jeg antage, at disse veed deres nye Skjel saaledes at de 

finde sig fornøiede med samme eller i al Fald at de selv maa sørge for at faa dem udviist saaledes 

som de antages at være rigtige og som de er fornøiede med, og dersom Eieren da ikke er fornøiet 

med de Skjel, om Fæsteren ere tilfredse med, da vil det formentlig være hans egen Sag at lade 

foretage Undersøgelse – Det samme maa jo ogsaa være Tilfældet for Commissionsforhandling er 

reqvireret; thi for disse kan det neppe beviisligen paastaaes at Fæsterne af de øvrige Jorder have 

forkommet Skjellene – p.t. Ullerupgaard pr. Thisted den 10
de

 April 1841, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftsamtmand Bluhme. Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1065 

 

Da jeg i gaar havde den Ære at tale med Deres Høivelbaarenhed om Sagen angaaende Vandløbene 

til Kiers og Gammel Møller ved Aalborg, yttrede jeg blandt andet den Mening at Nivellerings 

Kortene, som jeg ønskede mig udleveret førend jeg er istand til ret at sætte mig ind i Sagen, 

mueligen maatte beroe hos Kæmneren. – Jeg gik da saa til Kæmneren for om mueligt at faa 

Korterne, men traf ham uheldigviis ikke hjemme. Af en som arbeidede paa hans Contor blev det 

mig imidlertid sagt at der ikke fandtes saadanne Korter hos Kæmneren, men om denne Efterretning 

dog derfor er aldeles paalidelig veed jeg ikke. Ved nøiere Eftertanke forekommer det mig som at 

Korterne vare paa Stiftscontoret da jeg sidst saa dem; imidlertid er denne Erindring noget dunkel og 

uvis; men det forekommer mig som viste af Korterne, den Gang jeg sidst saae dem, vare paa samme 

Sted som den mig tilstillede Landvæsenscommissionsact – De vare i en Kasse af 4 á 5 Qvarteers 

Længde -- Dersom de findes tillader jeg mig allernaadigst at udbede mig dem tilstillet om mueligt i 

løbet af denne Uge. – Vadumtorp den 18
de

 April 1841, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftsamtmand Bluhme. Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1066 

 

Høistærede Her. Ven! 
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I skyldigst Svar paa Deres meget ærede Skrivelse af 12
te
 f.M., som formedelst min Fraværelse ved 

(?) Forretninger i Thye først noget seent er komne mig tilhænde meldes: at De kan være forvisset 

om at jeg skal komme til Dem saa hastig som det paa nogen Maader er mig mueligt for at udføre de 

omskrevne Forretninger og at det sikkert ikke nu skal vare ret længe til men jeg er dog endnu ikke 

istand til at bestemme Dagen. – Det Kongelige Landhuusholdnings Selskab vil i indeværende Aar 

foranstalte en Præmiepløining afholdt i Thye og en i Aalborg Amt. Denne sidste ønskede jeg 

afholdt i den vestlige Deel af Amtet, og tillader mig derhos at forespørge om det ikke skal være 

mueligt at De kumme i Deres Omegn give mig Anviisning paa en passende Plads til en saadan 

Pløining. Skulde der ikke kunne faaes en saadan Plads paa Bjørnholms Mark eller et andensteds i 

nærheden; der ville vistnok behøves et Areal af henved en halv Snes Tønder Land i Grønjord af 

saavidt mueligt raae Beskaffenhed og nogenlunde jævn Jord ikke indeholdende alt for mange Steen; 

men af saadan Beskaffenhed at en god Ploue deri kan pløie en ordentlig sammenhængende Fure; thi 

indeholder Jorden alt for mange Steen eller den i øvrigt er alt for løs og skjør, da vil Furen brække i 

Stykker og Stumper og det er da ikke mueligt at levere nogen ordentlig god Pløining – Dersom det 

er Dem mueligt at forskaffe mig Anviisning paa et saadan Stykke Jord da hav den Godhed at 

underrette mig derom det allersnarest mueligt. 

Vadumtorp den 20
de

 April 1841. Med sand Høiagtelse og Hengivenhed ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Forvalter Wulff. 

 

 

Nr. 1067 

 

Gode Hr. Lieutenant! 

Hvor meget jeg end har bestræbt mig derfor kan jeg dog endnu hverken af den fra Amtstuen 

indsendte Fortegnelse over Deres hele Hartkorns Conto i Amtstuens Hovedbøger eller af de fra 

Kjøbmand Nyeborg deels skriftlig deels mundtlig til Dato modtagne Oplysninger komme til sikker 

Kundskab om eller finde nogen tilstrækkelig Hjemmel for, at det mig opgivne Hartkorn 1 Td. 3 

Skp. 2 Fkr. er det rette Hartkorn som bør fordeles paa de dem tilhørende Engparceller paa Bisgaard 

og Tingstrup Mark paa hvilke Lieutenant og Landmaaler Sørensen urigtig har fordelt 2 Tdr. 1 Skp. 

1 alb. Jeg har Hartkornet opgivet fra Amtstuen i flere Underafdelinger men der gives ikke nogen 

tilstrækkelig Oplysning om paa hvilke Jorder fr forskjellige Dele af Hartkornet henhører ligesom de 

speciele Summer heller ikke kan forenes til at udgjøre de tvende Summer som er fordelt paa de 3
de

 

forskjellige Eiendomme som det mig meddelte Kort betegner hverken efter den Deling Sørensen 

har gjort eller efter det Hartkorn som for mig er opgivet at være det Rette for engene paa Bisgaard 

og Tingstrup Mark. Jeg har i samme Øiemed undersøgt Hartkornet efter de i mit Værge værende 

Hartkornslister henhørende til den nye Matricul, og er der ved kommen i endnu større Vildrede og 

Usikkerhed. Omendskjønt jeg aldeles ikke nærer nogen Tvivl om at det Hartkorn 1 Td. 3 Skp. 2 Fk. 

som Hr. Lieutenanten har opgivet mig er det rette Hartkorn som bør fordeles paa oftnævnte 

Engparceller, saa er jeg dog ikke efter de endnu erholdte Oplysninger, i stand til at overtyde 

Rentekammeret om dets Rigtighed, hvorom jeg desuden endnu selv mangler den absolute Vished. 

Jeg tillader mig derfor herved dreven af Nødvendighed at anmode Her. Lieutenanten om at sende 

mig Deres Skjøde paa de omhandlede Engparceller, hvilket maaske kunde sætte mig istand til, med 

den Locale Kundskab jeg har erhvervet mig, at fuldføre Forretningen uden længere Henstand; thi i 

andet Fald byde dem absolute Nødvendighed mig endnu at opsætte det en 14 Dage á 3 Uger indtil 

jeg faaer Matriculs Undersøgelserne for Thisted Sogn tilendebragt. 

Skjødet ønsker jeg mig behageligen tilstillet med allerførste Leilighed, enten directe til mit hjem 

Vadumtorp eller indlagt paa Aalborg Postcontor. 

p.t. Villestrup pr. Hobroe den 22
de

 April 1841, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Her. Lieutenant Toft. 
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I Anledning af Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 17
de

 f.M. som formedelst min Fraværelse 

paa en Embedsreise først noget seent er kommen mig tilhænde, tillader jeg mig at melde: at jeg 

venter i løbet af 14 Dage á 3 Uger fra Dato at komme til Hæstrupgaard for der at udstykke et Par 

Bøndergaarde, og dersom det da endnu ønskes til den Tid da er jeg villig til at foretage den af Dem 

omskrevne Forretning paa Hjørring Kjøbstads Grund. 

p.t. Buderupholm den 24
de

 April 1841, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Consul Skibsbye. 

 

 

Nr. 1069 

 

Gode Hr. Spliid. 

Saa gjerne jeg end ville saa seer jeg mig dog slet ikke istand til at kunne opfylde Deres Forlangende 

i Skrivelse af 18
de

 denne Maaned; thi for det Første staar jeg aldeles ikke i Correspondance eller i 

noget som helst specielt personligt Bekjendtskab Forhold til nogen af de Herrer i Matriculerings 

Contoret for hvilke saadanne Oplysninger kunne erholdes. – Dernæst maa jeg gjøre Dem opmærk-

som paa at af Matriculsberegningerne kunne vel Gaardens hele Areal udfindes, men ingenlunde 

saaledes som De ønsker det nemlig Arealet af Agerland, Eng og Græsningsjorder hver for sig; thi 

saaledes findes Beregninger ikke afsatte i Matriculen – Matriculs Beregningerne grunde sig alene 

paa Taxationsgrændserne og de Taxationsstykker paasatte Taxter i Forhold til bedste Jord; men 

uden mindste Hensyn om Taxationsstykkerne indeholde enten ene Agerland Eng eller Hede eller 

anden Hedeagerjord, eller om de indeholde disse forskjellige Slags Jord imellem hinanden. – Naar 

Kortet som De har over Hornstrup ikke har den tilbørlige Nøiagtighed veed jeg under disse 

Omstændigheder ikke andet at vende Dem end at faae en Landmaaler til ved Eftersyn og Eftermaa-

ling paa Marken at berigtige Kortet i den Grad at Arealet efter samme kan udfindes med tilstræk-

kelig Nøiagtighed til den anførte Hensigt, hvilket formentlig ikke kunne være saameget vidtløftigt. 

– I ethvert Tilfælde ville jeg i øvrigt raade Dem kun at opgive Arealet af ethvert Slags Jord 

omtrentlig, og i intet Tilfælde at forbinde Dem til at Indestaae den eventuelle Kjøber for noget 

bestemt Areal, da saadant let kunne give Anledning til Tvistigheder og deraf flydende Processer. 

p.t. Buderupholm den 24
de

 April 1841. Med sand Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Proprietair Splid.  

  

 

Nr. 1070 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 23
de

 Februar dette Aar betreffende 

Flademaal for Kjærs og Gammel Møller med mere tillader jeg mig allerærbødigst at bemærke: 

Af de mig tilstillede Documenter som jeg har den Ære hermed at remittere, har jeg saa godt som 

mueligt paa ny sat mig ind i Sagen, og gjort mig Bekjendt med hvad der efter 

Landvæsenscommissionens Kjendelse af 15
de

 Februar 1831 og det Kongelige Rentekammers 

Skrivelse af 12
te
 Marts 1833 skulle skee i nærværende Sag, samt hvor meget deraf jeg er kommen 

til Kundskab om virkelig at være skeet. 

I Præmisserne til Landvæsenscommissionens Kjendelse er det vel bestemt at Bolværket ved det 

faste Afledningssted fra Gammel Mølles Forvand til Fandens Ølkar og Skibene ved Møllerne samt 

de faste Mærker ved aaen til Bestemmelse for Flademaalene skulle anbringes og sættes under 

Bestyrelse og Tilsyn af mig eller en anden med Forbindelsen af det hele bekjendt sagkyndig Mand; 

men jeg har ingensinde været anmodet om enten at overvære Nedsættelsen af Flademaalene eller at 
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tage dem i Øiesyn efter at det vare nedsatte – og veed derfor slet ikke hverken om eller hvorvidt de 

ere nedsatte i Overensstemmelse med Kjendelsen og det Kongelige Rentekammers nøjere 

Bestemmelse af samme – Det eeneste jeg kan mindes at have havt med denne Sag at gjøre siden 

Kjendelsen blev endeligen Stadfæstet er dette at jeg under 6
te
 og 7

de
 Juni 1833 har, efter Stiftamtets 

Reqvisition bereist Aaløbene og afpælet de Grændser efter hvilke de i Overensstemmelse med 

Kjendelsen skulle oprenses, ligesom jeg og under 18
de

 samme Maaned har ved Nivellering fra 

Gammel Mølles Grundværker undersøgt og bestemt Høiden af det Bolværk, som da blev anlagt for 

afløbet ned til Fandens Ølkar og endelig at jeg under 22
de

 samme Maaned har afsat nogle Puncter 

hvorefter Udgravningen af Blegkilde Strøm skulde iværksættes. - Saare kan jeg for Øieblikket ikke 

mindes at have havt noget med denne Sag at gjøre. 

For at undersøge om Frosten mueligen kan have hævet Bolværket ved det faste Afløb til Fandens 

Ølkar, vil det formentlig atter være fornødent at undersøge dette ved Nivellering fra Gammel 

Mølles Grundværker. – Hvad i øvrigt de egentlige Flademaal angaar, da bestemmer Kjendelsen, i 

Overensstemmelse med Placaten af 10
de

 Nov. 1791, at der foruden det at Flademaalet skal 

udmærkes paa Sliberens og Møllens Grundværker, skal der, for hver af Møllerne i en afstand af 

indtil 200 alen foran Værkerne, nedsættes 6 Steen eller Egepæle paa passende Steder; men om eller 

hvorvidt dette er skeet er mig aldeles ubekjendt – dog maa jeg af de mig tilstillede Bilage antage at 

intet saadant endnu er skeet for Kjærs Møller. Efter et Rygte som er kommen mig for Øre skal der 

ved Ombygningen af Kjærs Mølle være foretaget en Forandring med den horizontale Høide af dens 

Værkers Bundstok siden den Tid jeg foretog Nivelleringen, hvorom formentlig Gaardeier og 

Møllebygger Hansen paa Skeelsminde, som ombyggede Møllen, vil kunne give den fornødne 

Oplysning; men om eller hvorvidt denne Forandring er foretaget under fornødent Control, saaledes 

at man af den, nærværende Bundstoks Leie kan udfinde den rette Beliggenhed af den Bundstok 

hvorpaa min Nivellering grunder sig, veed ikke, imidlertid er dette af yderste Vigtighed ved 

Fastsættelsen af Flademaalet for Kjers Mølle, da det i andet Fald vil være fornødent paa nye at 

nivellere til den fra Gammel Mølles Grundværker. 

Ihvorvel Borgerrepræsentanterne i dens hermed følgende Skrivelse til Magistraten af 13
de

 Februar 

1841 antages det at være tilstrækkeligt oplyst ved en Synsforretning og ved local undersøgelse, at 

Mangel paa Vandets tilbørlige Afløb fra Engene slet ikke har sin Grund i Mangel paa tilbørlig 

Oprensning af Landgrøvterne, saa kan jeg dog ingenlunde ubetinget tiltræde denne Meening, men 

jeg maae ansee det for hensigtsmæssigt at samtlige Vandløb eftersees af en Sagkyndig Mand der 

kan undersøge og bedømme hvorvidt Oprensningen er udført overensstemmende med Kjendelsen 

og den Nivelleringsforretning hvorpaa samme grunder sig, og som derhos maatte henlede 

Opmærksomheden paa de Mangler og Ufuldkommenheder som mueligen maatte forefindes saavel 

ved Landgrøvterne som ved Hovedvandløbene, sidste saavel i Henseende til Oprensningen som om 

og hvorvidt Møllerne have opfyldt den dem paalagte Forpligtelse hvoraf det høiere Flodmaal er 

betinget. I de medfølgende Bilage ansees det endvidere som ubetinget at være Møllerens Pligt at 

besørge Flodmaalene sat, dette stemmer heller ikke med min Anskuelse; thi eftersom jeg har 

forstaaet Kjendelsen da skal Bekostningen paa Flodmaalenes Oprettelse ligesom de øvrige 

Omkostninger udredes af alle Vedkommende i det Forhold i hvilket de nyde Godt af de 

Foranstaltninger der have været Gjenstand for eller blive Følge af Forretningen, og da det er klart at 

Flodmaalet er en Foranstaltning som Møllerne skal taale og ingenlunde noget hvoraf de høste 

Fordeel, saa forekommer det mig at ligge i Sagens Natur at de som nyde Fordeel af denne 

Foranstaltning maae ogsaa være nærmest forpligtede til at drage Omsorg for at den virkelig bliver 

iværksat, dog saaledes at Bekostningen paa samme ifølge Kjendelsen udredes efter samme 

Maalestok som Sagens øvrige Omkostninger. Da imidlertid efter min anskuelse ingen af de 

Vedkommende, Møllerne ligesaalidet som de Vandløbene tilgrændsende Lodseiere kan være 

berettiget til egenmægtig at foranstalte noget iværksat af det som efter Kjendelsen skal skee for alle 

Vedkommendes Regning, saa forekommer det mig at ligge i Sagens Natur at enhver saadan 

Foranstaltning var udgaaen fra Amtet, der efter Omstændighederne maa kunne paalægge 

Vedkommende en passende bestemt Tid under hvilken de foranførte Dele af Arbeidet maatte være 

fuldført, efter hvilken Tids Udløb det forsømte Arbeide vilde være at foranstalte udført for Penge 
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om mueligt ved Hjelp af de tilstødende Lodseiere med den mindst muelige Bekostning som derefter 

i mangel af mindelig Betaling kan uden Søgsmaal inddrives ved udpantning hos den eller de 

Paagjeldende. (conf. Fr. 25
de 

Junii 1790 § 1) 

Af disse Bemærkninger vil det gunstbehageligen erfares at det efter min Anskuelse er rettest at 

Sagen begynder med en detaileret Undersøgelse af en sagkyndig Mand og at Amtet, efter derved at 

være kommen til fuldstændig Kundskab om hvad der i nogen som helst Henseende maatte være 

forsømt af det som Kjendelsen foreskriver, da forelægger Vedkommende en passende Kort Tidsfrist 

inden hvilken Manglerne maae være afhjulpne og de forsømte Arbeider udført De til disse 

Foranstaltninger medgaaende Omkostninger kunne formentlig passende, ligesom de tidligere 

præstere Omkostninger denne Sag betreffende, udlægges Forskudsviis af Byens Kæmner Kasse og 

derefter repartens og opkræves saa Vedkommende efter den Maalestok som Kjendelsen foreskriver. 

De af Kæmner Wolff mig udlaante Sagen tilhørende Nivellerings Korter følge herved  med de af 

Deres Høivelbaarenhed mig tilstillede Bilage. 

Vadumtorp den 4
de

 Mai 1841, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Her. Stiftamtmand Bluhme. Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1071  

 

I Anledning af det ved Deres Høivelbaarenhed ærede Skrivelse af 23
de

 Marts dette Aar mig 

tilstillede andragende fra Forpagter Bøgild paa Toftegaard og derover afgivne Betænkning af 

Overauditeur Herredsfoged Lange, tillader jeg mig herved, i det jeg tilbagesender Bilagene 

allerærbødigst at bemærke: 

Efter Begjæring af Kammerherre Amtmand Graah paa egne og daværende Stiftamtmand 

Kammerherre Moltkes Vegne har jeg, saavidt jeg mindes i Aaret 1827 foretaget en vidtløftig 

Undersøgelses Forretning angaaende Rye Aae, med Plan og Forslag til sammes Oprensning, 

ledsaget med Kort og Nivelleringsforretning over Aaeløbet og de samme værende tilgrændsende 

Eiendomme fra dets Udløb i Liimfjorden indtil dets tvende Forgreninger østenfor Jerslev Bye. – 

Denne Forretning blev fremlagt og oplæst i et combineret Landvæsenscom(missions)møde paa 

Hovedgaarden Hjermitslevgaard den 28
de

 Mai 1828 i hvilket saavel Aalborg som Hjørring Amters 

Landvæsens Commissioner vare mødte. – Da Lodseierne gjorde en Deel Indsigelser imod 

Udførelsen af det af mig udarbeidede og fremlagte Forslag til Ryeaaes Oprensning fandt Commis-

sionen det betænkeligt strax for Aaret 1828 at skride til Planens Udførelse i det Hele og den opfor-

drede mig til at fremkomme med et Forslag til en midlertidig Opskjæring af hele Aaeløbet som 

strax kunde iværksættes for det da indeværende Aar (1828) Ifølge denne Opfordring fremkom jeg i 

næste Dags Møde med Forslag til en saadan midlertidig Oprensning der alene gik ud paa Høeleer 

eller anden Skjærende Instrument eller Redskaber at afskjære alle Vandvexter i Aaen saa dybt under 

Vandets Overflade som mueligt, fra Aaens Udløb og imod Strømmen i dens hele Længde indtil 

Jerslev Broe - Dette Forslag hvoraf jeg ikke har nogen Gjenpart ved Haanden, men som formodes i 

al Fald i Gjenpart at maatte findes i Amtsarchivet da det blev taget til Indlemmelse under Lit. M – 

blev antaget til Udførelse og strax iværksat samme Aar – Men der blev saavidt jeg kan mindes ikke 

taget nogen Bestemmelse om hvorvidt en saadan Oprensning skulde gjentages aarlig, eller blot til 

Prøve for det ene Aar /: 1828 :/ og jeg finder ikke noget derom bevist i Acten. 

Endelig indeholder Acten en Bedømmelse af min Regning for det udførte Undersøgelses og 

Nivellerings Arbeide og en Eragtning om, at dens Beløb 600 rd., Sølv, saavelsom Omkostningerne 

paa Landvæsenskommissions Mødet og de til Arbeidets udførelse medgaaende Omkostninger 

paalignes samtlige paagjeldende Lodseiere i Forhold til enhvers Hartkorn. 

Denne Eragtning blev imidlertid indanket af en Deel Lodseiere i Jetsmark Sogn, og da det 

Kongelige Rentekammer ikke fandt sig foranlediget til at stadfæste Landvæsenscommissionens 

Eragtning, blev Følgen den at Jetsmark Sogn ikke ville betale sin Andel i Omkostningerne hvorved 

jeg led et Tab af meget over 70 Rigsbankdaler som ingensinde er bleven mig erstattet – og da jeg 
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virkelig havde affattet min Regning saa billig at den ikkun indeholdt en temmelig sparsom Betaling 

for den paa Forretningen virkelig anvendte Tid, vil det formentlig findes saare rimeligt at jeg tabte 

Lysten til af egen indskyndelse indlade mig videre paa den Sag. 

Den midlertidige Oprensning som blev iværksat i Aaret 1828 bekræftede paa det Øiensynligste 

hvad jeg i min Undersøgelsesforretning havde forudsagt, at jo fuldkomnere Aaen oprenses i sin hele 

Udstrækning destomere vil Toftegaards Eiendomme komme til at lide af skadeligt Vand, naar ikke 

Aaen tillige inddæmmes i en Strækning fra den søndre Grund ved Saltum Sogns Enge til hen forbi 

Toftegaards Eiendomme mod Sønder til den søndre Grund sønden for Birkelse Tul Eng. – Det er 

nemlig Tilfældet at den Deel af Aaeløbet som stræker sig fra Toftegaards Eiendomme til 

Liimfjorden i en Længde af næsten 2 Miile har et høist ubetydeligt Fald saavidt jeg mindes neppe 

en Gang en heel Alen, hvorimod det i en kortere Strækning af Aaeløbet norden for Toftegaards 

Eiendomme, nemlig fra Hammelmose (?) har flere Alens Fald ned til Toftegaards Eiendomme –  

/: saavidt jeg mindes er Faldet paa denne kortere Strækning 4 Alen, men ikke derover :/ Det vil 

heraf være klart, at jo fuldkommen Aaen oprenses norden for Toftegaards Eiendom /: endog selv 

under den Forudsætning at den oprenses til en lignende Fuldkommenhed sønden for :/ desto lettere 

vil Toftegaards Eiendomme oversvømmes ved ethvert hastigt Regnskyl, fordi Vandet i det vel 

oprensede Aaeløb ledes hastigere til Toftegaards Eiendomme gjennem det større Fald norden for 

end det kan afledes gjennem det mindre Fald sønden for og denne Ufuldkommenhed kan der alene 

raades Bod paa ved Aaens Inddæmning. – For Toftegaards Vedkommende ville det være høist 

gavnligt at Aaen blev oprenset saa fuldkommen som mueligt i den hele Strækning der fra mod 

Sønder til Liimfjorden, hvorimod en nok saa ufuldkommen Oprensning norden for vil mere skade 

end gavne den. – Indtil en fuldkommen Oprensning af Aaen i Forbindelse med Inddæmning paa de 

lave Steder, saaledes som jeg har foreslaaet i den Plan som blev fremlagt under Mødet paa 

Hjermeslevgaard den 28
de

 Mai 1828 kan vorde iværksat veed jeg intet bedre at foreslaae end en 

midlertidig Opskjæring aarlig af alle i Aaen værende Vandvexter, som formentlig meest passende 

maatte foretages og fuldføres i Løbet af de første 8 Dage af Juli Maaned, saaledes at den maatte 

være tilendebragt netop førend Høehøsten begynder. – Om det for at faae Arbeidet tilendebragt 

inden Høehøsten, maatte være hensigtsmæssigere at paabegynde Arbeidet strax efter Sanct Hans 

Dag, nemlig i den sidste Uge af Juni Maaned, derom maatte Landmændenes Mening helst høres om 

ikke mit i Commissionen fremlagte Forslag der var lempet efter den af de forsamlede Lodseiere 

udtalte Mening derom skulle give tilstrækkelig Oplysning. Tidligere ved St. Hans Dag vil det efter 

min Erfaring ikke være hensigtsmæssig eftersom Vandvexterne hastig skyde frem igjen, og kunne 

da atter standse eller Hindre Vandets løb inden Høehøsten blev tilendebragt. – Det er en aldeles 

nødvendig Betingelse ved en saadan midlertidig Oprensning, at der begyndes fra Aaens Udløb og 

fortsættes op imod Strømmen, og at det adskaarne saavidt mueligt, rives i Land, at det ikke skal 

drive sammen i Flaader nogetsteds og derved hindre Strømmens frie Løb, hvilket saavidt jeg 

mindes, findes yderligere omhandlet i mit Forslag, som ved oftnævnte Landvæsenscommis-

sionsmøde blev taget ad acta under Lit. M. 

En saadan midlertidig Foranstaltning kan formeentlig ligefrem paabydes af Amtet i Henhold til 

Forordningen af 25
de

 Juni 1790 § 1, som et foreløbigt Hjelpemiddel til Skades afværgelse indtil en 

fuldkommen Oprensning og Inddæmning kan komme istand  - En Afskrift af Forhandlingen ved 

Mødet den 28
de

 og 29
de

 Mai 1828 tillader jeg mig herved at lade medfølge ved allerærbødigst 

Anmodning om at den maatte tilbagesendes mig, i det Tilfælde, som jeg formoder at en 

fuldstændigen Act med de fornødne Bilage haves i Amts Archivet. 

p.t. Vestrupgaard den 9
de

 Mai 1841, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftsamtmand Bluhme. Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1072  
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I Henhold til Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 16
de

 f.M:, tillader jeg mig herved aller-

ærbødigst at indberette at jeg i løbet af samme Maaned har foretaget den fornødne Undersøgelse og 

paa Nye afsat Skjellene paa Rold Byes Agermark forsaavidt som de dels fandtes overpløiede og 

dels paa anden Maade gjort utydelige. Min Regning for denne Forretning tillader jeg mig herved 

allerærbødigst tillige at fremsende bedende at Deres Høivelbaarenhed høigunstigst ville foranstalte 

mig den udbetalt af Vedkommende. 

p.t. Vestrupgaard den 9
de

 Mai 1841, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Her. Stiftamtmand Bluhme. Ridder af Dannebrog.  

 

 

Nr. 1073  

 

At jeg i disse Dage opholder mig i Thisted og forbliver her paa Omegnen den største Deel af denne 

Maaned dette tillader jeg mig herved allerærbødigst at indberettet. 

p.t. Thisted den 6
te
 Juni 1841, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Bluhme. Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1074  

 

Deres Høivelbaarenheds Indkaldelse til mig om som Landvæsenscommissair at møde i Østrup den 

21
de

 denne Maaned i Anledning af skadeligt Vands Afledning fra Østrup Søe og de dertil stødende 

Engstrækninger modtog jeg hertil i dette Øieblik; men da jeg fortiden opholder mig her i Thy i 

omtrent 15 Miils Afstand fra Mødestedet ved Forretninger som det Kongelige Rentekammer har 

paalagt mig at fremme og fuldføre uden allermindste Ophold og som jeg ikke kan blive færdig med 

til den Tid, saa tillader jeg mig herved allerærbødigst at indberettet at jeg under disse 

Omstændigheder ikke seer mig istand til at møde til fornævnte Tid og Sted og maae derfor 

allerærbødigst bede Deres Høivelbaarenhed om i dette Tilfælde gunstbehageligen at constituere en 

anden i mit Sted. 

p.t. Nørhaae i Hundborg Herred den 15
de

 Juni 1841, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah. Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1075  

 

Da jeg i Morgen Formiddag Kl. 10 kommer til Skjoldborg Sogn for at foretage Undersøgelsen i 

Anledning af en nye Matricul saa tillader jeg mig herved ærbødigst at forespørge om Deres 

Velærværdighed godhedsfuld ville tillade at jeg og min Søn som følger med mig som Assistent 

maatte logere i Præstegaarden en Nats Tid, eller høist to saafremt det ikke af andre mig ubekjendte 

Grunde skulde være Dem ubeleiligt. Et Par Ord til Efterretning udbedes med Budet. 
Ulstrup den 29

de
 Juni 1841, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Pastor Schlotfeldt. 

 

 

Nr. 1076  
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Til at taxere Selveier Anders Madsens Gaards Jorder i Sneistrup Bye Jannerup Sogn, maa jeg 

ærbødigst udbede mig to Mænd af Retten udmeldte. Saafremt Retten, som jeg haaber ikke har noget 

derimod da ønsker jeg til denne Forretning udmeldt Sognefogdederne Christen Mideholm i 

Hundborg og Anders Borregaard i Jannerup. 

Fremdeles maa jeg ærbødigst udbede mig Mænd udmeldte til at taxere Jens Madsens eller nu hans 

Søn Anders Jensens Gaards Jorder i Aas Bye, Skjoldborg Sogn ligeledes til Udstykning, til hvilken 

Forretning jeg tillader mig at foreslaae Sognefoged Mathias Aagaard og Gaardmand Christen 

Nordentoft, begge af Sønder Skjoldborg. 

Endelig maa jeg paa Eieren Proprietair Toftings Vegne tillade mig at bede Retten om behageligen at 

ville udmelde 2
de

 Mænd til at taxere Nystrupgaards Jorder i Vang Sogn, ligeledes til Udstykning 

eller til Forandret Fæsteinddeling, samt at Udmeldelsen behageligen maatte sendes mig ved første 

Leilighed til Knakkergaard. 

p.t. Knakkergaard i Østervandet Sogn den 5
te
 Juli 1841, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Cancelliraad Bye og Herredsfoged Nellemann. 

 

 

Nr. 1077 

 

Saa hastig som jeg ved mit Ophold i Thye, hvor jeg endnu ikke er færdig med de mig overdragne 

Matriculsundersøgelser, havde modtaget Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 29
de

 f.M. iilede 

jeg hertil for uden mindste længere Ophold at fuldføre Forretningen med Reguleringen af Trend-

huses Jorder som Sygdoms Tilfælde i Forening med Vidtløftigheden af det mig overdragne 

Matriculeringsarbeide i Thye har hindret mig fra imod min Villie, at faae udført for lang Tid siden – 

Denne Forretning skal nu uopholdelig blive tilendebragt saa hastig som det efter Sagens Natur, det 

ustadige Veier og mit Helbreds Tilstand kan lade sig gjøre, og jeg nærer det Haab at kunne finde 

den fuldførte Forretning om nogle faae Dage. 

p.t. Bjørnsholm den 17
de

 Juli 1841, Ærbødigst P.L. Larsen. 

 

S.T. Hr. Justitsraad og Kongelig Godsinspecteur Bindesbøll. 

 

 

Nr. 1078 

 

At det Kongelige Landhuusholdnings Selskab i anstundende Efteraar lader foretage en Præmie-

pløining i Aalborg Amt paa Hovedgaarden Lundgaards Mark ved Bjørnsholm det bringes herved 

foreløbig til almindelig Kundskab. 

Mødetiden saavelsom de speciele Bestemmelser vil nærmere vorde Bekjendtgjorte, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1079 

 

Velbaarne Hr. Land- og Søekrigscommissair. 
Tør jeg vel være saa frie at uleilige Dem med Spørgsmaal om til hvilken Tid Landsessionen for 

dette Aar holdes i Løgstør eller for den vestre Deel af Aalborg Amt, jeg skal nemlig efter det 

Kongelige Landhuusholdning Selskabs Anmærkning foranstalte en Præmiepløining foretaget i den 

vestre Deel af Aalborg Amt, nemlig paa Parcelgaarden Lundgaards Mark ved Bjørnsholm, og det er 

mig om at gjøre at kunne vælge Tiden saaledes at de af det unge Mandskab som ønske at møde ved 

Pløiningen ikke skulle afholdes derfra formedelst deres Møde ved Sesionen. 

Et Par Ord til Underretning derom ville meget forbinde. 

p.t. Bjørnsholm den 21
de

 Juli 1841. Deres Velbaarenheds med høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 
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Nr. 1080 

 

I Anledning af den Skjeltvist der finder Sted imellem Boelsmand Jesper Nielsen og dennes Nabo 

Gaardmand Hans Hansens Enke i Hylleborg Svendstrup, som det er overdraget til mig om mueligt 

at bilægge ved at berigtige Skjellet paa Marken, maae jeg da de tvende mig i den Anledning 

tilstillede Korter som begge, skjønt til forskjellige Tider, var opmaalt af Landmaaler Hall viste høist 

forskjellige Grændser, ærbødigst udbede mig at Deres Velædelhed ville behage at udvirke at en 

Copie af Matriculerings Kortet over disse tvende Gaardes Jorder maatte i den Anledning udfærdiges 

og tilstilles mig da jeg haaber derved at kunne faae Tvisten jævnet, hvilket jeg neppe vil kunne see 

mig istand til paa nogen anden Maade. – Fremdeles maa jeg, i Anledning af at Kortet over Næsbye 

Byes Jorder er i en saa slet Forfatning at det ikke har den tilbørlige Nøiagtighed til at derefter kunne 

forfattes de Hartkornsberegninger som er fornøden for de Huuslodder som skal udlægges for de 

tvende Fæstegaarde som ere bestemte til Sammenlægning, og for den Gaard som er bestemt til at 

henlægges under Østergaard, ligeledes bede Hr. Forvalteren være af den Godhed at udvirke at en 

Copie af Matriculerings Kortet udfærdiges over Næsbye Byes samtlige Jorder. – Vel kunne det for 

disse Huuslodders Skyld være tilstrækkeligt at der udfærdiges Kort over de tre vedkommende 

Gaardes Jorder; men med Hensyn til den Usikkerhed som finder Sted for Skjelene næste overalt 

ville det formeentlig være meest hensigtsmæssig at faae et nyt Kort over Byen til Opbevaring ved 

Godsarchivet for at kunne bruges ved andre forefaldende Leiligheder. 

p.t. Bjørnsholm den 24
de

 Juli 1841, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Forvalter Wulff. 

 

 

Nr. 1081 

 

Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 13
de

 denne Maaned er først i dette Øieblik kommen mig 

tilhænde og det blot tilfældigviis; nemlig derved at min Forpagter som i Dag var i Aalborg fandt det 

henliggende i et Vindue i Kjelderen ved Vesteraae Færgeleie – I Anledning af Skrivelsens Indhold 

tillader jeg mig allerærbødigst at melde at jeg er villig til at foretage den forlangte Undersøgelse 

angaaende Vandløbene til Kjærs og Gammel Mølle ned videre, ligesom jeg og saafremt Gud sparer 

mig Liv og Helse sikkert skal tilendebringe Undersøgelse inden September Maaneds Udgang, 

omendskjønt jeg just ikke seer mig istand til at tage fat paa samme endnu en Kort Tid. – I næste 

Uge skal jeg have den Ære at komme til Deres Høivelbaarenhed for at modtage de Sagen 

vedkommende Documenter og at aftale det mueligen videre Fornødne. 

Vadumtorp den 31
de

 Juli 1841, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Bluhme. Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1082 
 

I Anledning af den Høikongelige Matriculerings Commitees ærede Skrivelse til mig af 17
de

 forrige 

Maaned, har jeg nu forfattet en fuldstændig Beskrivelses Protocol over Rold Byes Jorder og 

antegnet de nye Matriculs Nummere paa Udskiftnings Kortet med Rødt, hvorom jeg tillige har gjort 

den fornødne Forklaring i en Anmærkning paa Kortet. 

Da Beskrivelses Protocollen formentlig skal gjælde for hele Sognet saa har jeg ladet den fornødne 

Plads til Indførelsen af Thoruphedegaard med dens Afbygger, hvorom jeg for Øieblikket ikke uden 

at reise til Stedet, kan meddele anden Oplysning end den at der saavidt mig bekjendt ikke er 
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foregaaet nogen Forandring med Inddelingen af disse Jordbrug i den senere Tid, saa at de fornødne 

Oplysninger derom formentlig vil haves i de tidligere /: for et Par Aar siden :/ foretagne 

Undersøgelser paa Stedet. – Præstegaardens Jorder saavelsom Skolens Lod har jeg indført i 

Beskrivelses Protocollen efter Kortet og Hartkornet har jeg faaet opgivet fra Amtstuen. – Ifølge den 

høie Committeens ærede Skrivelse tillader jeg mig herved tillige at lade følge min Regning for dette 

Arbeide - Kortet og Beskrivelses Protocollen har jeg indleveret paa Aalborg Postcontor til 

Indsendelse med den derfra i Dag afgaaende Pakkepost.. 

I Henseende til den mig overdragne Undersøgelse til Berigtigelse af Hartkorns Extracter for 

Hundborg Herred tillader jeg mig ved denne Leilighed allerærbødigst at indberette at jeg har 

foretaget local Undersøgelse i alle Herredets 13 Sogne og at jeg fortiden er i Færd med at indføre 

Forandringerne paa Korterne og at conferere det hele for at komme til Kundskab om, en yderligere 

Undersøgelse paa enkelte Steder endnu maatte være fornøden, og det hele skal uopholdelig saa 

hastig som det er mig mueligt blive fuldført og indsendt. 

Vadumtorp den 4
de

 August 1841, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til den Høikongelige Committe i Anledning af den nye Matriculs Indførelse, 

 

 

Nr. 1083 

 

Regning over mit Tilgodehavende for Arbeide ved den nye Matricul foretaget efter den Kongelige 

Committees Anmodning i Skrivelse af 17
de

 forige Maaned. 

For at affatte en fuldstændig Beskrivelses Protocol over Rold Byes Jorder og i den Anledning at 

ordne og tydliggjøre de nye Matriculsnummere paa Udskiftnings Kortet troer jeg at kunne tilkomme 

10 rbd. 

Vadumtorp den 5
te
 August 1841, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1084 

 

Ved at tilstille Deres Velbaarenhed hoslagte mig tilhændekommende Skrivelse fra det Kongelige 

Landhuusholdnings Selskab vil det gunstbehageligen erfares at den Formodning som jeg ytterede 

ved sidst ærede Samtale er gaaet i Opfyldelse angaaende Præmiepløiningen i Thye. – Om Præmie-

pløiningen ved Lundgaard ønskede jeg at ret gjerne ved allerførste Leilighed at komme til Kund-

skab om til hvilken Tid det maatte være Her. Justitsraaden beleiligt at foretage den. Jeg har 

henvendt mig til Major Printzen for at faae Vished om til hvilken Tid Landsession holdes i Løgstør 

for at vi kunne bestemme Tiden til Præmiepløiningen saaledes at det unge Mandskab som skal 

møde ved Sessionen ikke derved skulle blive forhindret i at møde ved Præmiepløiningen, jeg er 

derved kommen til Kundskab om, at Landsessionen for dette Aar holdes i Løgstør den 8
de

 og 9
de

 

October – I den Forudsætning at Herr. Justitsraaden ikke vil have noget derimod, har jeg anmodet 

Forvalter Wulff om at deltage i Bestyrelsen, hvortil han har erklæret sig villig – Han har da lovet at 

drage Omsorg for at der kan faaes et Telt hvori vi kunne faae Leilighed til at skive, og hvor der 

tillige kunne gives Restauration for Tilskuerne ved Pløiningen. – Ligeledes har jeg anmodet ham 

om saasnart som Tiden bliver bestemt, at han ville anmode Politimesteren om at møde eller lade 

møde – Bjørnsholms Market er den 1
st
 October og en Dags Tid der foran saasom den 29

de
 

September synes Forvalter Wulff og jeg at være en meget passende Tid, saameget mere som vi til 

den Tid har lyst Veir om Aftenen. Tidligere vil Høsten neppe være tilendebragt og sildigere bliver 

Dagene endnu saa meget kortere. Men skulle denne Dag ikke være Hr. Justitsraaden beleilig da er 

jeg villig til at indrette min Tid saaledes at jeg kan møde til hvilken anden Tid De hellere maatte 

ønske det. – hvorom jeg beder mig godhedsfuld underrettet det allerførste mueligt. – Dersom Hr. 

Justitsraaden ønsker det da er jeg villig til at besørge Bekjendtgjørelsen indrykket i Aalborg Aviis, 

at lade den indrykke i Thisted Aviis vil vel nu være ufornødent. Men da Lundgaard Agger i Viborg 
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Stift og der neppe er 1¾ Miil til Viborg Amtsgrændse, saa kunne det maaskee være hensigtsmæssig 

at bede Bekjendtgjørelsen indrykket i Viborg Aviis, hvor jeg dog først udbeder mig Deres 

Velbaarenheds ærede Betænkning. Bekjendtgjørelsen ville formentlig være som i de foregaaende 

Aar alene med Undtagelse af den Forandring som er en Følge af de forandrede Præmiestørrelser. 

Vadumtorp den 5
te
 August 1841. Med sand Høiagtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad og Kongelig Godsinspecteur Bindesbøll. 

 

 

Nr. 1085 

 

At Omdelingen af Trendhusets Jorder er bleven afsat paa Marken den 26
de

 forige Maaned og et 

Korter og Beregning skal med første Post blive sendt til Forvalter Wulff for af ham at tilstille Deres 

Velbaarenhed. Det tillader jeg mig herved foreløbig at indberette. 

Vadumtorp den 5
te
 August 1841, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Her. Justitsraad og Kongelig Godsinspecteur Bindesbøll. 

 

 

Nr. 1086 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velærværdigheds meget ærede Skrivelse af 7
de

 denne Maaned tillader 

jeg mig ærbødigst at melde: at jeg reiser om nogle faae Dage op til Thye for at tilendebringe nogle 

mig overdragne Matriculeringsforretninger som det haster paatrængende med, og paa min Tilbage-

tour derfra har jeg bestemt mig til at foretage det attraaede Magelæg mellem nogle af Aarup 

Præstegaards Jorder og nogle Selveier Jorder under Svenstrup Bye – Jeg er saaledes ikke endnu 

istand til nøie at bestemme Tiden, men det skal saafremt ikke uformodede uovervindelige Hindrin-

ger skulle komme i veien, sikkert skee paa min Returreise fra Thye. 

Vadumtorp den 13
de

 August 1841. Med megen Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. De herrer Pastorer Dreier og Prÿtz. 

 

 

Nr. 1087 

 

Efter Aftale fremsende herved Taxationsforretningerne færdig til Underskrift. – Det vil være 

overflødigt at bemærke at Taxeringsmændene skal skrive under der hvor den egentlige Forretning 

slutter, nemlig ovenfor de Linier som jeg har underskreven, samt at disse Mænds Underskrivter skal 

foregaa aller først. Neden under min Underskrift ville Sælger og Kjøber da behage at undertegne 

om de have noget imod Taxationerne at erindre eller ei. – Paa Taxationsforretningen over Jens 

Christian Jensens Gaard har jeg anført den sædvanlige Paategning, som Sælger og Kjøber blot 

behøve at sætte deres Navne under; men da jeg veed at Mølleren ikke vil underskrive Forretningen 

saa har jeg ikke tegnet paa denne men og beder til Deres Velærværdighed at undertegne for Deres 
eget Vedkommende som Kjøber og at besørge Forretningen oplæst for Mølleren ved Stævnevidner 

med udtrykkelig Bemærkning om at den i Morgen kommer i Retten til afhiemling; hvilken Forkyn-

delse disse da have at tegne paa Forretningen, og det vil da formentlig være ligegyldigt  enten 

Mølleren vil møde i Retten eller ei. Overalt mener jeg at det ville være bedst at consultere Herreds-

fogden i Henseende til Forkyndelsen for Møllen; thi her kunne strængt tages dog vel endnu siges at 

være den formelig Mangel ved Forretningen at Mølleren ikke har været formelig stævnet til at 

paahøre Mændene udmeldt. 

Vadumtorp den 19
de

 August 1841, Ærbødigst P.L. Birk. 
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S.T. Hr. Gaardeier A. Nyegaard 

 

 

Nr. 1088 

 

Høistærede Hr. Ven 

I Anledning af Præmiepløiningen ved Lundgaard, har jeg modtaget en Skrivelse fra Justitsraad 

Bindesbøll d. 12. denne Maaned, af hvilken jeg tillader mig herved at fremsende en Gjenpart. Det 

vil deraf behageligen erfares at han er gandske enig med os om at ansee den 29
de

 September 

førstkommende som en passende Dag for denne Pløining. – Dersom jeg maatte paabyde Dem 

Uleiligheden med at besørge Bekjendtgjørelsen indrykket i Aalborg og Viborg Avis da ønskede jeg 

det ret gjerne, og jeg er i Tillid til at De ikke nægter at paatage Dem denne Uleilighed,  saa frie 

herved at sende en Afskrift af Bekjendtgjørelsen saaledes som jeg mener at den skulle være. – Den 

forandrede Præmiefordeling som jeg har bragt i Forslag er bifalt af Landhuusholdnings Selskabets 

Bestyrelse. Jeg har, saa De behageligen vil kunne erfare af medfølgende Trykte Blad, udeladt den 

15
de

 Post som Ide har været medtaget fra Begyndelsen, men kun i den senere Tid da Præmiepløinin-

gen hyppig gjentages i den samme Egn; Men Grunde herfor tillader Tiden mig neppe i Øieblikket at 

fremføre; men dersom De mueligen ikke skulle være gandske enig med mig i at udelade denne Post, 

hvorom jeg ikke har confirmeret med Justitsraad Bindesbøll, da er jeg ogsaa tilfreds med at den 

optages som forhen, med den fornødne Reduction i Henseende til at der ikke nu som forhen gives 

flere Præmier af lige Størrelser. – Til at uddele deels paa selve Stedet ved Lodtrækning om de 

afsatte Lodder, og deels forinden til en og anden som vil gjøre det bekjendt i sin nærmeste Omegn, 

mener jeg det ville være godt, ligesom vil tidligere have brugt, at lade aftrykke en Deel extra 

Exemplarer under den almindelige Overskrift ”Bestemmelser for de, efter det Kongelige Landhuus-

holdnings Selskabs Foranstaltning og under undertegnedes Bestyrelse foretagne Præmiepløining” til 

Eksempel henimod et Hundrede Stykke; thi de som maatte blive tilovers kunne da bruges til næste 

Aar. – For at spare paa Omkostningerne kunde de jo gjerne trykkes med den samme Sats som er 

brugt til Aviser naar blot Overskriften forandres; at det staaer i to Spalter gjør Naturligviis intet til 

Sagen, ligesom det og er ligegyldigt om de trykkes i een Spalte paa en saameget længere og 

smallere Strimmel; men de skulle i ethvert Tilfælde helst trykkes paa Skrivepapir. – Ogsaa ønsker 

jeg i Overensstemmelse med Justitsraad Bindesbølles Yttringer at maatte anmode Dem om at træde 

i Correspondance med Secretair Hald om Penge til Præmier og Blanqvetter til de i Bekjendtgjø-

relsen lovede trykte beviser etc. Og om De godhedsfuld paatager Dem dette De da ville gjøre det 

saa betids at Blanqvetterne som gaar med den langsomme Vognpost kunne være tilstæde forinden 

den til Pløiningen bestemte Dag for at kunne uddeles paa Stedet tillige med Præmierne. – 

Bekjendtgjørelsen ønskes indrykket i Aalborg og Viborg Aviser saasnart som det paa nogen Maade 

er mueligt. 

Vadumtorp den 22
de

 August 1841. Med sand Høiagtelse hengivenst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Forvalter Wulff. 

 

 

Nr. 1089 

 

Gode Hr. Forvalter. 

Herved fremsenders Forretningen over Trendhuse til behagelig Indsendelse. – Omstændighederne 

har foranlediget mig til endnu at foretage en liden Forandring ved de afsatte Skjel, som skal blive 

afsat og berigtiget paa Marken saasnart som jeg om gandske kort Tid – jeg tænker om en halv Snes 

Dage – atter kommer til Bjørnsholm. – Om de vil indsende Documenterne strax eller endnu 

tilbageholde dem i denne korte Tid vil jeg gandske overlade til Dem; thi jeg har forsynet mig med 
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de fornødne Annotationer til at kunne udføre den omtalte Forandring enten Kortet er tilstede eller 

ei. 

Vadumtorp den 22
de

 Aug. 1841. Med sand Høiagtelse Deres hengivne P.L. Birk. 

 

Hr. Forvalter Wulff. 

 

 

Nr. 1090 

 

I Anledning af den høie Stiftsøvrigheds ærede Skrivelse til mig af 20
de

 forige Maaned hvori jeg er 

opfordret til enten at annullere den Paategning paa min Obligation til Stiftet for Capitalen N
o
 15 

som angaar et Margrethe Jensdatter her ved Fæstebrev tinglæst 27
de

 Februar 1824 Fæste paa et lidet 

Stykke Jord fra Kjelgaard, ligesom og et Margrethe Kjeldgaards Ret til beboelse i et Huus og 

Bruger af en Have er ved mit Skjøde reserveret hende eller i alt Fald at oplyse at samme ikke kan 

være til Præjudice for de vedkommende Stiftelser tillader jeg mig allerærbødigst at fremsætte 

følgende Bemærkninger: 

Margrethe Jensdatter er Enke efter en foregaaende Eier af Kjeldgaard Anders Christensen; hun 

solgte Gaarden til Christen Tranholm og af ham modtog hun Fæste paa et lidet trekantet Stykke 

Jord vestligst i Hovedlodden, betegnet paa det hermed følgende Kort med Lit. a; det er beliggende 

vesten for den over Eiendommen løbende Vei og er saaledes adskilt fra Gaardens øvrige Jorder, paa 

dette Stykke Jord har Margrethe Jensdatter ogsaa kaldet Margrethe Kjelgaard opført sig et Huus og 

indhegnet en liden Have, Huset har Christen Tranholm solgt til mig tillige med Gaarden, men 

reserveret hende Ret til Brugen af Huset og Haven saalænge hun lever imod at hun deraf svarer til 

mig 8 mk. i Landgilde aarlig. – Da bemeldte Margrethe Jensdatter eller Kjælgaard endnu lever kan 

jeg ikke fortiden faae den hende tilstaaede Ret til Brugen af bemeldte ubetydelige Stykke Jord 

annuleret; men det er ogsaa saa langt fra at denne Brugsret er til nogen som helst Præjudice for 

Panthaverne at den tvertimod er til virkelig Fordeel. Det hele reserverede Grundstykke der desuden, 

som ovenfor bemærket ligger Gaarden ubeleiligt da det er fraskaaren dens øvrige Jorder ved en 

indkastet Kjørevei, er af høist ubetydelig Størrelse, nemlig ikkun 890 kvadrat al. i virkelig Størrelse 

eller omtrent ½ Skp. Land og det er ved den nye Matricul ansat til Taxten 2 saa at dets hele bonite-

rede Størrelse ikkun er 74 kvadrat Al. Ved den nye Matricul er der regnet 72000 kvadart Al. 

boniteret Jord til en Tønde Hartkorn følgelig kunne dette Stykke ikkun tilkomme 1/10 Alb. Hartkorn 

hvoraf Skatter og andre offentlige Byrder i det høieste kan regnes til 1½ á 2 sk. om Aaret. – Der 

svares i Landgilde 8 mk., naar derfra afgaar bidrag til Skatter og andre offentlige Byrder 2 sk. bliver 

i raae Indtægt 126 sk. eller omtrent 1 7/10 sk. pr. kvadrat Alen boniteret Jord aarlig. Den hele 

boniterede Størrelse af Gaardens samtlige Jorder er efter Beregningen til den nye Matricul = 

874800 kvadrat Al. dersom disse kunne bortfæstes paa ligesaa fordelagtige Vilkaar da maatte de 

give en ren Indtægt af 15491 rbd. aarlig foruden alle paa Eiendommen hvilende Skatter og Afgifter. 

– Det vil saaledes være klart at den Margrete Jensdatter eller Kjeldgaard reserverede Brugsret 

ingenlunde kan være til Præjudice for de Vedkommende af (?) Stiftelser. 

Vadumtorp den 5
te
 Sept. 1841, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den høie Stiftsøvrighed i Aalborg. 

 

 

Nr. 1091 

 

For det ved Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 3
die

 denne Maaned mig tilstillede 

Pengebeløb 22 rd. for at udvise nogle Veie i Hals Sønderskov takker jeg allerærbødigst i det jeg 

herved tillader mig at tilbagesende Regningen behørig qvitteret. 

Vadumtorp den 7
de

 September 1841, Allerærbødigst P.L. Birk. 
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Høivelbaarne Her. Stiftamtmand Bluhme. Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1092 

 

I det jeg herved allerærbødigst tilbagesender den ved Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 

4
de

 forrige Maaned mig til Betænkning tilstillede allerunderdanigste Ansøgning fra en Deel 

Fæstebønder i Rold Bye paa Kammerherre Myliuses Gods, om at den over bemeldte Bye foretagne 

Regulerings og Magelægs Forretning, maa justeres, eller i alt Fald underkastes Domstolenes 

Prøvelse, tillader jeg mig om denne Sag at fremsætte følgende Bemærkninger: 

Da denne Ansøgning i mange Puncter fremstiller den passende Regulerings og Magelægs 

Forretning, i et høist urigtig og falsk Lys, hvilket jeg imidlertid dog ikke er istand til 

fyldestgjørende at oplyse uden ved Hjelp af Kortet, som jeg fortiden ikke har, saa var det i den 

Henseende et Uheld at Ansøgningen kom til min Erklæring netop Dagen efter at jeg havde indsendt 

Kortet til den Kongelige Comitee i Anledning af den nye Matricul, efter at det af denne var bleven 

mig tilstillet, for derefter at udarbeide en Beskrivelsesprotocol, til brug ved Matriculen. Jeg skrev 

strax da jeg saavidt jeg mindes under 10
de

 August til Høibemeldte Contor og bad mig Kortet 

tilbagesendt, for at kunne afgive den forlangte Betænkning, saa fuldstændig, som mueligt, men jeg 

har hidtil forgjæves ventet paa at faae Kortet tilbagesendt. Da jeg imidlertid under 9
de

 denne 

Maaned, som jeg stod (?) hertil, modtog Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 7
de

 samme 

Maaned, der paaminder mig om at meddele, den forlangte Betænkning, og bestemte jeg mig til at 

meddele den efter Hukommelsen saa godt jeg maatte være istand til; men paa min Reise hertil 

tilstødte mig det Uheld, at jeg væltede paa Veien, sønden for Aggersund, hvorved jeg fik min høire 

Arm af Leed og for øvrigt saa stærk forslaaet, at jeg blev sadt ude af Stand til at foretage mig nogen 

som helst Forretninger, og maatte lægge mig i Loen hos den prakticerende Læge i Løgstør, og er 

derefter først nu bleven istand til ved en Assistents Hjelp, at kunne begynde at fortsætte mine 

Forretninger.  

Under Savnet af Kortet og øvrige Sagen tilhørende Documenter vil jeg da skride til at besvare de 

fremsatte Ankeposter saa godt jeg kan. 

Den første af de i Ansøgningen anførte Ankeposter begrundes med en aabenbar Usandhed, idet der 

siges at dens Samtykke til Magelægget aldrig er forlangt. – Da jeg foretog Forretningen var det 

første jeg begyndte med, at indhente Oplysning om hvorvidt Fæsterne vare villige til at indrømme 

de attraaede Forandringer, og da jeg fandt den i Almindelighed at være stemt imod Forretningen 

blev Landvæsenscommissionen tilkaldt, for at mægle og i manglende Fald ved Kjendelse at 

bestemme, om eller hvorvidt Forretningen burde fremmes – Commissionens Eragtning som for 

Fæsterens Vedkommende faldt ud i Faveur af disse blev af Eieren indanket til det Kongelige 

Rentekammer og det er saaledes efter Høystsammes Decission et Magelægs Forretningen er bleven 

fremmet under Fæsterens Samtykke. – Mændenes Udmeldelse til Taxationer er behørigt af 

daværende Godsforvalter Thorlund, og det er mig ubekjendt om eller hvorvidt Fæsteren have været 

indvarslet til at paahøre Deres Udmældelse, imidlertid havde jeg intet Lovsted, efter hvilket det kan 

ansees for Pligt, at varsle Fæsteren til at paahøre Mænds Udmeldelse til Taxationer, uden alene i det 

Tilfælde, hvor der attraaes Magelæg mellem Hovedgaardstaxt og Bondejord; men da saadant  

Magelæg ikke finder Sted under nærværende Forretning, kan det neppe ansees for nogen 

Formalitetsfeil om det mueligen skulde være forsømt at varsle Fæsteren til at paahøre Taxations 

Mændenes Udmeldelse – De besværinger der findes anført under Klageposten N
o
 2 er de 

almindelige Ulemper som findes uadskillelige forbunden med enhver Udskiftning eller Omdeling 

kun at de her findes fremstillede med alt for mørke Farver. 

Forsaavidt, for den ved den under 3
die

 Klagepost omtalte Skovgræsningsrettighed er meest den 

hidtil af Fæsteren udøvede Græsningsret paa den egentlige Skovgrund, da er denne, alle de yngre 

Fæstere frataget, ligesom efter dens Fæstebreve, og de enkelte af de ældre Fæsteren som endnu 

havde deres Rettighed, have under Forretningens Udførelse, med en skrivtlig Declaration, som 

fulgte min Forretning, givet Afkald paa denne Rettighed, uden noget som helst Vederlag  
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At de under 4
de

 Klagepost omtalte Tørvegravning i Skoven maa ophøre, er en Selvfølge, da Skoven 

skal fredes. Heden som her laae i Fælledskabet efter Eierens Plan bestemt til Opdyrkning, hvortil 

den af Naturen, er fortrinlig skikket, den er derfor uddelt efter Maal og Taxation med den dyrkede 

Jord, og tildelt de Jordbrug for hvilke der laae mest beleilig, men der findes saavel i Skoven som 

uden for samme, Tørvemoser, i hvilket det er forbeholdt Eieren at udvise den fornødne Tørveskjær, 

for hans Fæstebønder. 

Den under Ankeposten N
o
 5 anførte Besværing, imod den ene Taxationsmand, nemlig Sognefoged 

Niels Lassen af Roltrup, ere mig aldeles ubekjendte, jeg har flere Gange baade før og efter den Tid, 

brugt denne Mand til Jordtaxation paa Villestrup Gods, og jeg skylder Sandhed at aflægge det 

Vidnesbyrd om ham, at han er en af de Dueligste Taxationsmænd jeg nogensinde har havt 

Ved Taxationsforretningens Paabegyndelse, var samtlige Gaardfæstere tilkaldt og opfordrede til at 

overvære den; De fulgte med den første halve Dag, uden nogen af dem yttrede Mindste om at de 

havde noget imod Taxationsmændene at erindre. Paa deres Spørgsmaal til mig om eller hvorvidt det 

maatte være deres Pligt at følge med ved Taxationen, svarede jeg, at jeg ønskede vilde følge med, 

men maatte dog ansee det for noget der var afhængig af deres egen frie Villie. De gik derpaa bort 

uden videre og kom ikke igjen for at overvære Fortsættelsen af Taxationen.  

Taxationsforretningens Afhjemling blev ligesom Udmeldelsen besørget af Forvalteren efter at jeg 

var reist bort fra Stedet og jeg veed ikke om eller hvorvidt, han lod Fæsterne lovligen indvarsle til at 

paahøre deres Afhjemling, men det er heller ikke mig bekjendt at Lovgivningen dertil paalægger 

nogen Forpligtelse i Tilfælde som nærværende. Planen for Omdelingen, som Kammerherre Mylius 

selv har affattet og meddelt mig skrivtlig under 16
de

 October 1837, bliver dens væsentligste Puncter, 

omhandlet ved Landvæsenscommissionsmødet i 1834, og det er usandhed hvad Fæsterne fremdrage 

om at have savnet Adgang til at blive bekjendt med Omdelingen i sit Omfang, men da der er den 

Paategning, mod deres Villie saa have de ei alene stedse vist Ligegyldighed for denne endog Uvillie 

til at overvære nogen Deel af Forretningen. 

Magelægget er udført saaledes at enhver Fæster har faaet Vederlag for de han til Fredskov fratagne 

Jorder udlagt i umiddelbar Forbindelse med hans Gaards Hovedlod, forsaavidt som Vederlaget ikke 

er udlagt i Eng udenfor Skoven, og det er saaledes en aabenbar falsk og Tankeløs Beskyldning, naar 

de sige at de ere indskrevne paa elle Korter, saaledes at Fleretallet af dem ikke have et Læs Leer, 

Lyng, Sand eller Tørveskjær, paa den hele dem der tildelte Eiendom, thi man kunde da vel spørge 

om , hvad Grunden vel bestod af, naar alle disse Dele havedes overalt. At nogle ved Omdelingen 

have faaet Grønjorder i stedet for besaaede Jorder kan neppe regnes til at være noget Tab, thi med 

Undtagelse af enkelte hvorom Siges gives der paa Rold Mark ikke andre Grønjorder end Hvilke 

Agerjorder og disse ere altid bedre at medtage end de udslidte Jorder; thi det er jo en ligefrem 

Selvfølge at den ene ikke skal høste hvad de andre har saaet, med mindre det skeete af en fælleds 

Overenskomst. Det Vandsted, som Niels Thomsens Enke besværer sig over at have mistet, er som 

Ansøgningen viser ikke frataget hende ved denne Omdeling, og den Adgang hun har havt til det den 

senere Tid vil ikke som Følge af denne Omdeling være hende Berøvet. 

Til Slutning erklærer Fæstere dem Villigere til at dem i, at der er skeet Magelæg med den Deel af 

deres Jorder, der er indtagen til Fredskov, men dette er jo netop det hele, som Magelægget Angaaer,  

og at Kammerherre Mylius har ladet Byens samtlige Jorder omdele for at drage de Magelagte 

Stykker umiddelbart ind i enhver Fæsters Lod, for at gjøre ham Magelægget saa fordelagtig som 

muelig, er for alle de yngre Fæsteres Vedkommende grundet paa en reservation i deres Fæstebreve. 

p.t. Bjørnsholm den 25
de

 September 1841, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Bluhme. Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1093 

 

Gode Hr. Cancelliraad 
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Den forlangte Skjeludviisning i Svenstrup er jeg villig til at foretage saasnart jeg kommer hjem; 

men paa min Reise hertil for noget over 14 Dage siden, havde jeg det Uheld at vælte og faae mine 

ene Arm af Leed og i øvrigt saa slemt forslaaet, at jeg endnu slet ikke kan begynde at bruge den og 

veed derfor ikke endnu, hvor snart jeg kan blive istand til at fortsætte min Reise og følgelig heller 

ikke hvor snart jeg kan komme hjem; men jeg skal give mig den Frihed at meddele Underretning 

derom, saasnart jeg kan bestemme Tiden. 

p.t. Bjørnsholm den 25
de

 September 1841, ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1094 

 

Gode Hr. Agent 

Ifølge Deres ærede Skrivelse af 9
de

 denne Maaned meldes: at Ifølge Forordningen af 25
de

 Juni 1810 

§ 10, skal der om ethvert Magelæg gjøres Indberetning til Rentekammeret og oplyses med Kort og 

Beregning hvorledes Magelægget er udført; men der staaer egentlig ikke i Forordningen at der skal 

ansøges om Kammerets Approbation derpaa. – Imidlertid veed jeg at Kammeret i flere Lignende 

Tilfælde meddeler Approbation paa Magelægget naar der ansøges derom; men kan dog ikke tvivle 

om at det jo i følge Lovgivningen skulde være nok (?) derom at skrive en Indberetning og dermed at 

indhente Kort og Beregning. 

p.t. Bjørnsholm den 25
de

 Sept. 1841, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1095 

 

At Hr. Candidatus juris Proprietair Winkel til Dybvad, har for omtrent 2½ Aar siden anmodet mig 

om at foretage Udstyknings og Hartkornsberegning over Jorderne til Gaarden Langholt under 

Dybvad Gods, hvis Hovedparcel er bortfæstet til Christian Langholt, samt at jeg har paataget mig at 

udføre denne Forretning det snarest mueligt, og at det alene er uopsættelige befalede Forretninger 

og tilstødte Sygdomstilfælde, der hidindtil har forhindret mig i at opfylde dette Løvte; Det tilstaaes 

herved efter Forlangende, uden yderligere Bemærkning, at jeg haaber om en ganske Kort Tid at 

udføre Forretningen. 

p.t. Bjørnsholm den 30
te
 September 1841, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1096 

 

p.t. Bjørnsholm den 30
te
 Septeb. 1841 

Den forlangte Attest har jeg herved den Ære at fremsende. Et Ulykkestilfælde tilstødt mig paa min 

Reise hertil for omtrent 3 Uger siden idet jeg væltede og fik min høire Arm af Leed og i øvrigt 

saaledes forslaaet at jeg endnu slet ikke kan røre den til noget, dette har i høj Grad forsinket mig at 

blive endelig færdig med den sidste Rest af de mig for mere end 2 Aar siden overdragne befalede 

Forretninger, og vil saaledes forsinke mig endnu en kort Tid; men da Armen dog er i god Bedring 

og den deel jeg har tilbage af de befalede Forretninger ikke er af stort Omfang, haaber jeg vel at 
skulle kunne komme til Dybvad endnu i dette Efteraar for at kunne udføre de forlangte Forretninger 

angaaende Gaarden Langholt. Med Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Candidatus juris Proprietair Winkel.  

 

 

Nr. 1097 
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Den i Følge Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 13
de

 Juli dette Aar mig overdragne 

Undersøgelses Forretning betreffende Vandløbene til Kjers og Gammel Mølle med videre, har jeg 

herved den Ære at fremsende idet jeg derhos lader følge de mig i den Anledning udlaante 

Nivellerings Korter og øvrige Sagen vedkommende Documenter. – Denne Undersøgelsesforretning 

ville for længst have været færdig overensstemmende med mit under 31
de

 Juli dette Aar givne 

Løfte, men den er bleven forsinket næsten en heel Maaned derved at jeg under 9
de

 forige Maaned 

paa min Reise hertil havde det Uheld, at blive væltet ved Nedkjørselen af en Brink sønden for 

Aggersund, hvorved jeg fik min høire Arm vreden af Led i Skulderledet og i øvrigt saa stærk 

forslaaet at det er først nu efter 4 Ugers Forløb at jeg kan begynde, dog kuns endnu i saa ringe Grad 

at røre Armen – Saafremt som min Arm kan taale den med Kjørselen forbundne Rysten, hvilket jeg 

haaber den skulle kunne om nogle faae Dage, da agter jeg at fortsætte min Reise herfra til Thye for 

der at fuldføre Resten af noget mig overdragen Matriculerings Arbeide, som jeg formoder at ville 

medtage hele denne Maaned; men naar Breve til mig indleveres paa Aalborg Postcontoir, da har jeg 

draget Omsorg for at de i ethvert Tilfælde uopholdeligt kommer til mig hvor jeg er. 

Indlagte Regning over mit Tilgodekommende for den udførte Undersøgelsesforretning beder jeg 

mig snarest behageligen anviist til Udbetaling af Aalborg Byes Kæmner Kasse, det snarest mueligt. 

p.t. Bjørnsholm den 7
de

 October 1841, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Bluhme. Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1098 

 

Regning 

over mit Tilgodekommende for en Undersøgelsesforretning betreffende Vandløbene til Kjærs og 

Gammel Mølle m.v. foretaget ifølge Stiftamtets Skrivelse af 13
de

 Juli 1841. 

For at nivellere fra Gammel Mølles Værkers Bundstok til Bolværket for Afløbet til Fandens Ølkar - 

en Længde af 577 Alen tilkomme mig efter Placaten af 10
de

 Nov. 1791 § 10, 10 rbd. 

For at fortsætte Nivelleringen derfra til Kjærs Mølle for at finde den nuværende Høide af denne 

Mølles Værkers Bundstok over Gammel Mølles Værkers Bundstok – er 2 Dage af 1189 alen – deraf 

for 1000 Alen 10 rd. og for de 189 al. 1 rd. er 11 rd. 

Til omhyggelig at gjennemgaae Sagens samtlige Documenter og grundet derpaa at foretage den 

yderligere speciele Undersøgelse paa Marken saasom at undersøge de forskjellige Forhold i hvilke 

midten og søndre Ende af Bolværket er hævet over nordre Ende, hvor meget Bundstokken i Kjærs 

Mølle Omløbssluse ligger forskjelligt fra mølleværkets Bundstok, at tage Aaeløbet samt Blegkilde 

(?) og den vestre Landgrøvt i Øiesyn samt i det Hele at undersøge en og hvorvidt Kjendelsen er 

opfyld, at paapege de forefundne Mangler og at gjøre Forslag til paa hensigtsmæssig Maade at 

afhjelpe Manglerne er i det Hele brugt 5 Dage, hvorfor jeg troer at kunne tilkomme ligesom for 

Matriculsundersøgelsen 4 rbd. daglig er 20 rd. For Befordring og Færgepenge to Gange fra 

Vadumtorp til Aalborg og tilbage igjen á 2 rd. er 4 rd. For Assistance ved Nivelleringsforretningen i 

2 Dage á 1 rd. er 2 rd. Tilsammen 47 rbd. 

p.t. Bjørnsholm den 7
de

 October 1841, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1099 

 

I Henhold til Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse til mig af 8
de

 d. M. tillader jeg mig 

allerærbødigst at bemærke, at med Hensyn til den yttring: at Vedkommende Grundeiere i Aalborg 

agter at søge Erstatning hos mig for den Skade de haver lidt ved at min Undersøgelses Forretning 

angaaende vand til Kjærs og Gammel Mølle men ikke er bleven fuldført til den af mig belovede 

Tid, nemlig inden September Maaneds Udgang da maa jeg henvise til min allerærbødigst Skrivelse 

til Deres Høivelbaarenhed af 31
de

 Juli dette Aar, hvori jeg vel har lovet at tilsende Undersøgelsen 
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inden September Maaneds Udgang; men kun under den bestemte Forudsætning: ”saafremt Gud 

sparer mig Liv og Helsen” da det nu er beviisligt at jeg under 9
de

 f.M. /: efter at have udført 

Undersøgelsen paa Marken :/ paa min Reise hertil havde det Uheld at blive væltet hvorved jeg fik 

min høire Arm af Leed og derforuden fik Armen saa stærk forslaaet at jeg i fulde 4 Uger har ligget 

uden Lægebehandling og først nu i de sidste Dage har kundet begynde at bevæge mig lidet til at 

continuere mine Forretninger; og det først jeg da tog fat paa var at fuldføre min Undersøgelsesfor-

retning som jeg haaber vil være kommen Deres Høivelbaarenhed tilhænde under 8
de

 denne Maaned, 

saa kan jeg ikke indsee at jeg har viist nogen Forsømmelse i at opfylde mit Løvte -  jeg kan saaledes 

ikke frygte for Vedkommendes Trudsel om at ville søge Erstatning hos mig for den Skade de have 

lidt derved at min Undersøgelses Forretning ikke blev færdig førend 8 Dage efter den Tid som jeg 

betingelsesviis havde lovet da jeg aldeles ikke i den Henseende er mig nogen Pligtforsømmelse 

bevidst. 

p.t. Bjørnsholm den 10
de

 October 1841, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Bluhme. Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1100 

 

Underdanigst Forestilling. 

Da jeg under 9
de

 September dette Aar ville reise til Bjørnsholm nærmest for at afsætte Skjelen paa 

Marken for den af mig udførte Omdeling og Regulering af Trendhuses Jorder tilstødte mig det 

Uheld at den Befordring som fra Bjørnsholm var udsendt for at hente mig ved Aggersund væltede 

mig ved at kjøre uforsigtig bed af en Brink hvorved jeg fik min høire Arm vreden af Leed i Skulder-

ledet og Armen i øvrigt saa stærk forslaaet at jeg i lang Tid har maattet ligget under Lægebehand-

ling og i samfulde 4 Uger aldeles ikke har været istand til at bestille det allermindste og Gud ved 

hvor længe det endnu vil vare inden jeg atter kan faae fuld Nytte og Brug af Armen, hvis Kræfter og 

Bevægelses Evne endnu er i meget høi Grad indskrænkede. 

De constante Udtællinger som dette Uhelds Tilfælde har foraarsaget mig er følgende: 

Til den practiserende Læge Beck i Løgstør efter hoslagt Regning  25 rbd. 

Til Distrikts Chirurg Gliemann i Nibe for hans Assistance ved  

Armens Iledsættelse anden Gang eft. vedlagt Regning  15 rbd 

For tvende Apotheker Regninger = 2-4-6 og 1 rd., 10 sk. er   3 rbd. 5 mk. 

Er foruden den Medicin  jeg endnu behøver indtil Armens  

fuldkommen Helbredelse    43 rbd. 5 mk. 

Paa de Forretninger som jeg har forsømt i de 4 Uger som jeg har maattet ligge aldeles stille har jeg i 

Forhold til Tiden og de Løfter som jeg har gjort til en og Anden, og som jeg ved dette Uheld er sat 

ud af Stand til at opfylde, lidt et Tab af i det mindste 4 rd. Daglig,  

er for 30 Dage    120 rbd. 

og jeg har desuden maaske endnu lidt et langt betydeligere Tal som ikke lader sig beregne, i det at 

eftersom ved den Leilighed er gaaet fra mig med dens Forretninger mueligen ikke senere vil vende 

tilbage til mig igjen og endelig er det endnu meget uvist om eller hvor snart jeg igjen kan faae fuld 

Brug af min høire Arm, som jeg først i disse Dage, og det kun med Anstrængelse og med den 

yderste Grad Forsigtighed kan begynde at bruge lidt til at skrive med. – Det formedelst dette Udfald 

mig paaførte Tab kan saaledes ikke med Rimelighed anslaae til mindre end omtrent 200 rbd. 

Havde jeg i dette Tilfælde ligesom ved de første Forretninger jeg udførte her paa Godset brugt min 

egen Befordring til hele Touren da er jeg aldeles vis paa at jeg havde undgaaet dette Ulykkes 

Tilfælde; men i Betragtning af at det Høi Kongelige Rentekammer ved flere Leiligheder har yttret 

til Godsadministrationen at saadanne Befordringer skulle saavidt mueligt præsteres af Godset in 

natura, saa henvendte jeg mug til Forvalter Wulff om at lade Befordring hente mig ved Aggersund, 

og da det saaledes er ved uforsigtighed af den fra Godset eller for Jordbogskassens Regning efter 

mig udsendte Befordring, at denne Ulykke uden mindste Skyld eller Anledning fra min Side er 



427 

 

bleven mig paaført saa tillader jeg mig underdanigst at indstille om ikke det Høi Kongelige 

Rentekammer maatte finde det billigt at Bjørnsholms Jordbogskasse under disse Omstændigheder 

bør erstatte mig i det mindste de til Lægerne og Apotheket contant udlagte 43 rd. 5 mk. 

p.t. Bjørnsholm den 10
de

 October 1841, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høi Kongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 1101 

 

Underdanigst Indberetning 

Ifølge Forordningen af 25
de

 Juni 1810 § 12 tillader jeg mig herved underdanigst at indberette at jeg 

har solgt til Christen Bertelsen i Mølholm følgende mig tilhørende Fæstegods i Jerslev Sogn som 

forhen har hørt under Kjølskegaard, nemlig: 

a, Gaarden Mølholm, som Kjøberen hidtil har havt i Fæste, staaende for Hartkorn 3 Td. 4 Skp. Til 

denne Gaard er endnu det samme Tilliggende som der var paa den Tid da det blev bekjendtgjort at 

Matriculs Taxeringen var fuldført, nemlig en samlet Lod omkring Gaarden som ikke har været 

medtaget under nogen Udskiftning; men ved udskiftningen af Jerslev Byes tilgrændsende 

Græsningsjorder blev denne Gaard udlagt Vederlag for sin i Fælledsfanget udøvede Græsningsret i 

umiddelbar Forbindelse med sine Eiendomsjorder, hvilket Tillæg findes betegnet paa det hermed 

følgende Kort. 

b, En mig tilhørende ubeboet Jordlod sim ved Jerslev Sogns Udskiftning er udlagt, 

sammengrændsende med Jorderne til Gaarden Mølholm. Denne Lod, som ogsaa findes betegnet paa 

det hermed følgende Kort er udlagt som Vederlag for tvende mig tilhørende Engparceller – den ene 

af Hartkorn 3 Fk. 2½ Alb. som er Parcellen N
o
 6 af Niels Madsens Gaard i Klæstrup som er 

udstykket i Aaret 1813 og den anden er en Englod kaldet Kirk Engen af Hartkorn 2 Skp. 2 alb. som 

har været bortfæstet til Mads Madsen i Skarnved og som af ham nu er fratraadt – Denne samlede 

Englod som jeg ogsaa har solgt til Christen Bertelsen i Mølholm, staaer saaledes for Hartkorn 3 

Skp. 1½ Alb. 

Kjøberens Fæstebrev paa Gaarden Mølholm, samt Skjødet paa Parcellen N
o
 6 af Niels Madsens 

Gaard i Klæstrup og det til Mads Madsen i Skarnvad udstædte Fæstebrev paa Kirke Engen følge 

herved tilligemed det her ovenfor omtalte Kort, og forventer jeg derefter Amtet tillagt den fornødne 

bemyndigelse til at paategne Skjødet til Tinglæsning. 

Broerholt pr. Aalborg den 17
de

 October 1841, underdanigst Lycke 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer.  

 

 

Nr. 1102 

 

I Følge den Høikongelige Committees Skrivelse til mig af 12
te
 denne Maaned tillader jeg mig 

allerærbødigst at indberette: at i afvigte Forsommer har langvarige Gigtsmerter /: som jeg især 

erholdte eller fik forøget paa mine Undersøgelsesreiser i sidste Vinter og tidlig i Foraaret 

sædvanligen under Opholdet i de yderst fugtige Skolestuer hvor jeg overalt af mangel paa bedre 

Leilighed finde mig nødsagt til at samle Beboerne for at erholde de de fornødne Oplysninger :/ har i 

høi Grad forsinket Tilendebringelsen af de mig overdragne Matriculerings undersøgelser, og da jeg 

endelig ved Lægens Hjelp var kommen mig nogenledes for Gigten begav jeg mig under 9
de

 forrige 

Maaned paa Reisen hertil for at indhente nogle enkelte endnu havende Oplysning i adskillige Sager 

og jeg paa samme Tour ville lægge Veien om af Bjørnsholm for der at afsætte nogle Skjel ved 

Trendhuse, hvilken Deling, som da var fuldført paa Afsætningen nær, det Kongelige Rentekammer 

udtrykkelig havde forlangt udført uden mindste længere Henstand, mødte mig det Uheld formedelst 

en Karls Uforsigtighed, som var udsendt fra Bjørnsholm for at hente mig ved Aggersund at han 
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væltede mig ned ad en Bakke, hvorved jeg fik min høire Arm vreden af Led og i øvrigt saa stærkt 

forslaaet at jeg i 6 Uger har maattet ligge stille, uden at være istand til enten at bestille noget af 

betydenhed eller at taale at fortsætte Reisen hertil. Var dette Uhelds Tilfælde ikke indtruffen da ville 

de mig overdragne Matriculeringsforretninger sikkert har været fuldført og indsendte for i det 

mindste 5 Uger siden. – Jeg er nu endelig kommen saavidt at jeg til Nød har taalt at fortsætte Reisen 

hertil, og at jeg igjen kan begynde at bruge Armen, skjønt dog kuns gandske lidet, saasom den 

Bevægelse er endnu i meget høi Grad indskrænket. – Jeg haaber imidlertid nu sikkert at blive 

gandske færdig med de mig overdragne Matriculs Undersøgelser i Løbet af næste Uge, og det Hele 

skal da uopholdelig blive indsendt. 

p.t. Thisted den 26
de

 October 1841, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Høi Kongelige Committee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

 

 

Nr. 1103 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbyrdigheds meget ærede Skrivelse af 11
te
 forrige Maaned tillader jeg 

mig at melde: at jeg er villig til at udskifte Knudegaardenes Jorder saa tidlig i førstkommende 

Foraar som mueligt – Hvad Betalingen derfor angaar da forekommer det mig at jeg tidligere har 

forlangt 40 rbd. som jeg har anseet for en billig Betaling i Forhold til Arbeidets Omfang; men skulle 

Hr. Krigsraaden Naar De erfarer vidtløftigheden af Arbeidet som efter sin Natur vil blive at fuldføre 

paa Stedet, dog alligevel finde at 40 rbd. er mere end De synes vel om at ville give for dette Arbeide 

da er jeg villig til at nedsætte til et Minimum af 30 rbd. – Deres Velbyrdighed Betalingens derom 

nærmere Bestemmelse kunde behageligen adressere til mit Hjem Vadumtorp. 

p.t. Knakkergaard pr. Thisted den 1
ste

 November 1841. Med sand Høiagtelse og Hengivenhed, 

Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbyrdige Her. Krigsraad Nielsen. 

 

 

Nr. 1104 

 

Det af Deres Velædelhed forlangte Situations Kort over en Deel af Christen Jacobsens og 

Søndermølles Eiendomme i Tømmerbye betreffende en omtvistet Vei, er jeg villig til at forfatte saa 

hastig som det formedelst andre Forretninger er mig mueligt, men noget underhændeværende 

Matriculerings Arbeide for Hundborg, som aledeles ikke maa opsættes da Revisionen i 

Matriculerings Commiteens Contor venter paa det, gjør at det vil vare en 14 Dages Tid endnu eller 

maaske lidet derover, inden jeg vil see mig istand til at faae Situations Kortet færdig. 

p.t. Knakkergaard pr. Thisted den 2
den

 November 1841, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Procurator Toft. 

 

 
Nr. 1105 

 

Gode Hr. Justitsraad 

Med nogen Fornøielse har jeg gjennemlæst og gjennemtænkt det ved Deres meget ærede Skrivelse 

af 18
de

 f.M: mig godhedsfuld tilstillede Manuscript, nemlig andet Stykke af Særerindringen til det 

under Trykke værende Hefte af det statistiske Tabelværk. – Det er beundringsværdig mærkeligt at 

disse Sammenstillinger, som jo i det Hele ere byggede paa temmelig usikker Dato, hvilke efter 

deres Natur ikke kan erholdes anderledes, dog kan komme Sandheden saa nær som det er tilsynela-
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dende at de virkelig gjøre de give en fortræffelig klar Anskuelse af de Forhold som derved er 

fremstillede. – Efter den locale Kundskab jeg om Landet i Almindelighed, har jeg nogen Grund til 

at antage at Udsæden i det mindste for en stor Deel er temmelig lavt ansat eller angivet, og jeg vil 

gjerne troe at dette ogsaa kan være Tilfældet med Foldene – Imidlertid finder jeg rimelig Grund for 

at Foldene efter en passende Udsæd altid maae være en Deel større for Kjøbstadsjord end for 

Landet i Almindelighed, eftersom Kjøbstæderne i Reglen kan gjøde sin Jord langt stærkere end 

Landmanden; hvisaarsag man ogsaa med rimelig Grund kunde have ventet at see Handelsvextens 

Dyrkning en stor Deel mere udbredt paa Kjøbstadsjorderne, end de befindes virkelig at være. Ogsaa 

kan de lavede Fald paa Landet for en stor Deel hidrøre fra den tykkere Udsæd der ikke tillader det 

samme Qvantum Sædekorn at udvikle sig til den Fuldkommenhed som naar det senere tyndes; Det 

gaar med den tykke Udsæd paa mange Steder videre end man maaske forestiller sig. – Ja jeg 

kjender flere Exempler paa at der udsaaes indtil 15 á 16 Skjepper Byg paa 14000 kvadrat Alen; af 

Havren omtrent ligesaa meget som af Byg og af Rug omtrent 4/5 imod Byg eller omtrent 12 Skp. 

paa 14000 kvadrat Alen – Vel er saa tyk en Udsæd langtfra at være almindelig over meget store 

Dele af Landet; men efter min Erfaring tror jeg som Middeltal at kunne antage Forholdet af Arealet 

til Udsæden i den Deel af Landet som jeg kjender mest til at være omtrent saaledes: 10000 kvadrat  

Alen for en Tønde Byg eller Havre og 12 á 13000 kvadrat Alen for en Tønde Rug og derefter 

forholdsvis for de øvrige Sædarter. Da Erfaring lærer at Jordens Afgrøde ikke retter sig efter det 

udsaaede Qvantum Korn, men væsentlig er betinget af det udsaaede Areals Størrelse, og den i 

Jorden værende Kraft, saa er det klart, at Fold efter Udsæden altid bliver noget i høi Gradubestemt. 

– Jeg har saaledes seet Exempler paa at 5 Skp. Rug udsaaet i 14000 kvadrat Alen vel tilberedt og 

kraftfuld Jord har givet et Udbytte af omtrent 15 Tønder medens en Udsæd af 10 Skp. Rug paa et 

ligesaa stort Areal af samme Slags Jord paa en anden Mands Lod, som er mindre godt behandlet 

ikkun gav en Afgrøde af neppe 10 Tønder. Det Første var et Udbytte af 24 Fold og det sidste ikkun 

8 Fold – Vilde man nu alene dømme efter Fold, da maatte man jo antage at den Første avlede 

forholdsviis tre Gange saameget som den Sidste og dog ei paa det ligestore og ligegode Areal 

Bruttobeløb ikkun netop 1½ Gang saa stort, og Nettobeløbet, efter Afdrag af Sædekornet, ikkun 

1,64 Gang saa story for den Første som for den Sidste. Det er saaledes klart at Udsæd og avlede 

Fold ikke giver noget bestemt Begreb om en Eiendoms Værdi eller om dens større eller mindre 

Productions Evne naar Arealets Forhold til Udsæden ikke tillige er angivet. – Med Hensyn til at 

bedømme Landets Frugtbarhed, eller for at kunde danne sig en klar Idee om det Culturtrin paa 

hvilket kan (?) Agerbrug staaer for tiden er det høi saavelsom i de forskjellige Provindser, ville det 

efter min Anskuelse ligeledes være af høieste Vigtighed at vide Størrelse af det aarlig besaaede 

Areal for enhver Eiendom som særskilt findes anført i Tabellen, endog blot angivet til den samme 

Grad af Nøiagtighed som Udsæden og de avlede Fold er angivet den fuldkommenste Nøiagtighed 

som jo var den Ønskeligste, lader sig ikke her opnaae, da Opmaaling og Beregningen i den Anled-

ning ingenlunde er at tænke paa, og den ny Matriculs Beregning var ikke affattede saaledes at derfra 

let kunde hentes nogen Oplysning – Men at faae det dyrkede Areal opgivet med ligesaastor Nøiag-

tighed som Udsæden og de avlede Fold, vilde ikke have større Vanskeligheder end at det let kunde 

indhentes endnu og meddeles i et Supplementhefte, hvorved der vilde være meget vundet, særdeles 

om der da ved Siden af, for hver enkelt Eiendom, By eller Sogn som findes særskilt i Tabellen blev 

meddelt den virkelige og den boniterede Størrelse, som nu kan faas fra Matriculscontoret, 

saavelsom det nye Matriculs Hartkorn. 

I Henseende til Manuscriptet tillader jeg mig at bemærke: at det forekommer mig ikke saa gandske 

passende at Kartofler og en deel Rodvexter staar anført i en Rubrik i Henseende til Udsæd og Fold; 

thi de sædvanlige andre Rodvexter som hor os dyrkes i Marken er: Kaalrabi, Turnips, Gulrødder 

m.fl. som alle avles af Frø, og disse kan jo dog ikke inddrages under Begrebet om Udsæd og avlede 

Fold. 

Paa 9
de

 Side 3
die

 Linie i anden Rubrik staaer 7¼ Skp. i stedet for 9 Tønder. 

At jeg imod min Villie har opholdt Manuscriptet saalænge maae jeg meget bede undskyldt; 

Aarsagen er den at jeg blev affordret det underhændeværende Nivelerings Arbeide i en Tone der 
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ikke tillod mig at holde det tilbage noget Øieblik længere end den høiste Nødvendighed krævede, 

og jeg har derfor ikke havt Tid til at gjennemgaa Manuscriptet saa nøie som jeg havde ønsket. 

Knakkergaard pr. Thisted den 6
te
 November 1841. Med Høiagtelse og Hengivenhed, ærbødigst og 

forbindtligst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad og Kongelig Godsinspecteur Bindesbøll. 

 

 

Nr. 1106 

 

For det af Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Ridder Bluhme mig tilstillede Beløb 47 rbd. siger syv og 

fyrgetyve Rigsbankdaler, som er Beløbet af min Regning af 7
de

 October dette Aar for Undersøgelse 

og Nivellering angaaende Flodmaalets Bestemmelse for Kjers og Gammel Mølle ved Aalborg. 

qvitteres herved. 

Vadumtorp den 21
de

 Nov. 1841, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1107 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 12
te
 denne Maaned, som jeg modtog i 

aftes ved min Hjemkomst fra Thye, tillader jeg mig allerærbødigst at melde at jeg nu er villig til at 

møde ved Flodmaalspælene Nedsættelse for Gammel og Kjers Møller ved Aalborg, hvilken Dag det 

ønskes; men for at der kan være den fornødne Tid til at faae alle Vedkommende indvarslede til at 

overvære Nedsættelsen af Pælene antager jeg det for Passende at bestemme Mødet til førstkom-

mende Torsdag den 25
de

 d. M. om Formiddagen Kl. 10, til hvilken Tid jeg i den Anledning skal 

give Møde ved Gammel Mølle forsynet med de fornødne Nivellerings Apparater til Brug ved 

Pælenes Nedsættelse. – Jeg forudsætter at den som har paataget sig at nedsætte Pælene 

nødvendigviis maa være velforsynet med den fornødne Arbeids Kraft, for at Arbeidet med 

Hullernes udgravning og Pælenes Nedsættelse gaar fra Haanden med tilbørlig Hurtighed. 

Vadumtorp den 21
de

 November 1841, Allerærbødigst P.L. Birk 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Bluhme. Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1108 

 

I Anledning af den Høikongelige Matriculerings Committes ærede Skrivelse af 13
de

 denne Maaned 

tillader jeg mig allerærbødigst at indberette at saafremt det Ulykkes Tilfælde ikke havde tilstødt mig 

at jeg ved Væltning fik min høire Arm af Led og derhos saa forslaaet at jeg i 6 Uger var aldeles ude 

af Stand til at fortsætte mine Forretninger da havde jeg af egen Tilskyndelse foretaget Udmaalingen 

af de enkelte forbigaaede Matriculeringsnumre i Hillerslev Herred som jeg formedelst Aarstidens 

og Terrainets Beskaffenhed ikke saa mig istand til at udføre den Tid Undersøgelserne foretoges i 

Hillerslev Herred; men da jeg, formedelst hiint Ulykkes Tilfælde først blev gandske færdig i Hund-
borg Herred netop som den indtraadte Vinter atter gjorde det umueligt at udmaale de i Hillerslev 

Herred forbigaaede Delinger paa Marken, saa er jeg ikke istand til at foretage disse Udmaalinger for 

Øieblikket. – Imidlertid skal jeg ikke forsømme at fuldføre denne ubetydelige Rest ifald Vinteren 

om føie Tid skulle blive saaledes at jeg kan see mig istand dertil. – Hundborg Herreds Archiv blev 

indleveret paa Thisted Postcontor den 14
de

 denne Maaned til Indsendelse med den samme Dag 

derfra afgaaende Pakkepost, og med min Indberetning derom, som afgik samme Dag med Brevpos-

ten tillod jeg mig at lade følge Regning over mit formeentlige Tilgodekommende for det udført 

Undersøgelses Arbeide, til Beløb 354 rbd. 4 mk. med Anmodning om snarest mueligt at faa Beløbet 
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udbetalt; men skulle det mueligen medtage nogen Tid forinden Regningen kan vorde bedømt, da 

tillader jeg mig allerærbødigst formedelst min øieblikkelige Forlegenhed foranlediget derved at det 

mig tilstødte Ulykkes Tilfælde har sat mig saaledes tilbage, at det er bleven mig umueligt inden 

Vinteren at faae end Deel private Forretninger udført for hvilke jeg skulde have havt Penge strax, at 

udbede mig en Deel af mit Tilgodekommende anviist til Udbetaling det snarest mueligt. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 23
de

 November 1841, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Høikongelige Committee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

 

 

Nr. 1109 

 

Som jeg erfarer findes Deres Velædelhed Dem fornærmet fordi jeg ikke strax har besvaret Deres 

Brev til mig af 31
de

 Juli dette Aar, jeg erkjender at de med billighed kunde have ventet Svar fra mig 

for længere Tid siden og jeg kan forsikkre Dem at det ogsaa var min Bestemmelse at ville have 

svaret Dem, men et Uheld som tilstødte mig kort efter at jeg havde modtaget Deres Brev, at jeg 

nemlig blev væltet og fik min høire Arm af Led og derhos saa forslaaet at jeg i 6 Uger aldeles ikke 

kunde bruge den, bragte alle mine Forretninger i Standsning hvorved Deres Brev da ogsaa blev 

henliggende ubesvaret indtil nu. – Jeg havde imidlertid ikke ventet at denne efter Omstændig-

hederne forventlig Undskyldelige Forsømmelse fra min Side skulle have oprevet Dem saaledes til 

Vrede imod mig at De truer mig med Lovens Sværd for Udbetalingen af en Regning De har behaget 

at formaa mig, men som jeg ikke i fierneste Maade kan erkiende Rigtigheden af. 

At De har opmaalt en Deel af Børglum Closters Skov ligesom og ar De endnu ikke hat faaet den 

Dem derfor billig tilkommende Betaling er gandske vist – men at De fordrer 30 rbd. for dette 

Arbeide er i høieste Grad ubilligt – At jeg overdrog Dem dette Arbeide skete samtidig med at jeg 

overdrog Opmaalingen af Aas Hovedgaards Jorder – for hvilke sidstnævnte Opmaaling jeg lovede 

Dem 30 rbd. som De efter min Anviisning fik udbetalt af Eieren Proprietair Jensen, under den 

Betingelse at De skulle fuldføre Closterskovens Opmaaling for 10 rbd. og combinere og optegne 

Kortet. Men da De yttrede at De syntes at 10 rbd. var vel lidt en Betaling for denne sidstnævnte 

Forretning bleve vi enige om et Maximum af 15 rbd. – De har opmaalt af den egentlige Skovgrund 

76 Tønder Land hvorfor den lovbestemte Betaling er fra 10 til 16 sk. pr. Tønde Land, som beregnet 

efter den høieste Taxt udgjør 12 rd. 4 mk. af den aabne Grund har De maalt 70 Tønder Land hvorfor 

Betalingen efter Lovgivningen kan beregnes til 4 sk. pr. Tønde Land er 2 rd. 5 mk. 8 sk. (i alt) 15 

(rd.) 3 (mk.) 8 (sk.)Men da De ikke var autoriseret til selv at staae til Ansvar for Deres Arbeide 

kunne De efter den almindelige practiske Regel, at den der skal prøve Kortet og autorisere det, 

beregner sig derfor 1/3 Deel af den Lovbestemte Betaling ikkun venter de 2/3 dele som er 10 rbd. 2 

mk. 6 sk. – Hvor mange Dage derfor brugt til at combinere Kortet og at tegne det op veed jeg ikke, 

men det var gjort saa slet at jeg saae mig nødsaget til alene af den Aarsag at cassere Original Kortet 

og i dettes Stæd at betjene mig af en Berigtiget Copie, saa at jeg havde langt hellere sees at De 

havde leveret mig Bladene som de vare skrevne fra Bordet uden at combinere og optegne dem. – 

Jeg haaber De vil heraf indsee hvor høist ubillig Deres Fordring af 30 rbd. er for dette Arbeide. 

Hvad Opmaalingen af Hou og Melholt Skove angaaer, da har jeg aldrig lovet Dem at staae i 

Forskud for dette Arbeide; og De har følgelig ikke noget i den Henseende at kræve mig for; men 

saasnart som Kortet bliver prøvet og befunden rigtig og Udskiftningen derefter bliver udført, da vil 

der vel ikke kunne blive noget i veien for at De jo kan faa Deres Betaling for Opmaalingen, men 

forinden kan jeg ikke skaffe Dem den, hvilket jeg heller nogensinde har lovet. 

At De i Efteraaret 1826, paa en Tid De ikke havde noget at forsømme dermed assisterede mig nogle 

Dage i mit Contor paa Bjørnkjær hvor De fik alt til Deres Underholdning privat i mit Huus uden at 

have en eneste Skillings Tilsætning, og hvor jeg naturligviis maa forudsætte at det De vandt i 

Øvelse ved at deltage i Udskiftnings Forretninger, hvortil Leiligheden kun sjelden tilbød sig, maatte 

være mere værd for Dem end Tiden som De dertil anvendte, havde jeg neppe ventet at see Regning 

fra Dem paa efter 15 Aars Forløb. 
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Hvad endelig angaaer de Opmaalinger De i Aarene 1824 og 1825 har udført for mig i Dronninglund 

Sogn da er det vel sandt at De ikke har modtaget nogen Betaling directe af min Haand, men Møller 

har eengang paa mine Vegne udbetalt Dem 40 rbd. og engang har jeg leqvideret 32 rbd. som han 

foregav ogsaa at have betalt Dem ved Mellemregning med Deres Fader og han lovede for øvrigt at 

tilfredsstille Dem forsaavidt De endnu troede at tilkomme mere. – Jeg maa derimod gjøre Dem 

opmærksom paa, at den Skjødesløshed hvormed De behandlede de Dem anbetroede Opmaalinger 

der gjorde det til en Nødvendighed at jeg selv maatte maale hele Asaae By omkring og vorde 

cassere Originalkortet og i øvrigt at udmaale og berigtige Korterne paa mange andre Steder, bragt 

mit Arbeide saaledes i Miscredit at de Lodseiere som var misfornøiede med Forretningen derved fik 

Vaaben i hænde imod mig, hvilke de idelig benyttede i deres mangfoldige Klager til Rentekam-

meret der forfalden Sagens endelige Afgivelse i mere end 10 Aar, i hvilken Tid en Capital af mere 

end 1000 rbd. for mig fremstod frugtesløs. 

Jeg er saaledes ved Deres Velædelheds Skjødesløs eller Uefterrettelighed i Udførelsen af de ved 

Dem for mig udførte Opmaalinger tilføiet et pecuniert Tab af flere Hundrede Rigsbankdaler foruden 

den Krænkelse at maatte see min Forretning underkastet Landvæsenscommissionens Bedømmelse, 

hvilket i min Praxis aldrig er hændt mig enten før eller siden. – Jeg kan forsikkre Dem at jeg gjerne 

ville have givet 100 rbd. til at De aldrig havde kommen til at maale det mindste for mig naar jeg 

havde vidst forud at det skulde gaae som det gik. 

De har endnu min Broders Instrumenter fra den Tid De opmaalte Closterskoven; disse ønskede jeg 

gjerne at De ved Leilighed ville besørge enten til Aalborg eller til et andet Sted i Nærheden efter 

Deres Leilighed; og hvad Deres Tilgodehavende for Closterskovens Opmaaling angaar, da er jeg 

villig til at betale Dem hvad De med Billighed kan tilkomme naar og hvor vi træffes. 

Vadumtorp den 25
de

 November 1841, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Proprietair Mollerup. 

 

 

Nr. 1110 

 

De Beregninger m.v. angaaende de af det Kongelige Rentekammer under 2
den

 Marts dette Aar 

approberede Forandringer i Jordernes Inddeling i Kjettrup Bye under Aagaards Gods, som det 

Kongelige Rentekammer under 20
de

 forige Maaned har affordret Godsinspecteur Justitsraad 

Bindesbøll og som Deres Velædelhed troer ifølge Deres Yttring i ærede Skrivelse af 28
de

 samme 

Maaned at skulle findes hos mig, ere ikke i mit Værge. – Jeg har ikke seet dem siden jeg i sin Tid 

fuldførte og indsendte Forretningen og kan ikke tænke mig nogen Grund hvorfor de skulle være 

mig tilstillede. – Da jeg den 24
de

 Januar dette Aar foretog de sidste Matriculsundersøgelser i 

Vesterhan Herred spurgte jeg efter disse Beregninger og Kortet, men fik til Svar at de endnu ikke 

var approberede – hvilket og sees først at være skeet over en Maaned derefter, nemlig den 2
den

 

Marts. – Jeg indsendte Vesterhan Herreds Matriculs Archiv den 10
de

 Februar dette Aar, altsaa 

førende disse Magelæg og Omdelinger var approberede, og siden den Tid har jeg hverken modtaget 

eller havt Anledning til at modtage nogen som helst Document denne Sag betreffende.  

p.t. Bøgsted pr. Hjørring den 7
de

 December 1841, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Forvalter Bagger - (Gods Administrations Sag) 

 

 

Nr. 1111  

 

Efter Anmodning finder jeg mig foranlediget til at bemærke: at jeg i sidst afvigte Sommer har været 

paa Østergaard under Bjørnsholms Gods og har der iblandt andet taget det af Forvalter Wulff 

opførte nye Vaaningshuus i specielt Øiesyn, dets Indretning er efter min Anskuelse saa hensigts-

mæssig som mueligt og jeg skjønner ikke at han kan have frembragt denne vel indrettede Bygning 
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for mindre end omtrent 3000 rbd.; men dens Gavnlighed som Værdiforhøielse for Eiendommen 

maae antages at gaae langt vidre ja vel endog til det Fleredobbelte af de anvendte Bekostninger, 

med Hensyn til at Eiendommen nu maae antages at lokke gandske andre Liebhavere naar der 

falbydes end før, idet nu enhver dannet Familie kan finde beqvem og anstændig Bopæl der naar og 

vil blive skattet høiere end selve Capitalen den har kostet at frembringe. 

Fremdeles har jeg seet, at de betydelige Udvidelser af Arealet ved raae Jorders Opdyrkning, som 

han har paabegyndt for flere Dage siden fortsættes med Flid og Kraft; der er saaledes vistnok 

fortiden over 70 Tønder Land opdyrket, af hvilke de seneste opdyrkede 20 á 30 Tønder Land endnu 

ikke har været belaante, men først bliver det efterhaanden i de nærmeste Aar. – Bekostningerne ved 

disse Grundforbedringer i Forening med de betydelige Bygningsudgivter som endnu i flere Aar 

ville kræves og som det er Fæsteren af størst Vigtighed at kunne finde, giøre Eiendommens i 

Betydelig Progression aarlig stigende Værdie til en Værdig og lønnende Gjenstand for al billig 

Understøttelse af Eieren, for at Fæsteren ikke skal segne under Vægten af det navnlige, men tillige 

efter al Sandsynlighed først velgjørende Foretagende han har paabegyndt – De Grundforbedringer 

som deels ere udførte og deels endnu er underudførelse ved Østergaard staar som et lysende 

Exempel for Egnens Beboere paa, hvorledes raae Jorder hensigtsmæssig kan opdyrkes, og de 

velsignelsesrige Agre der paa de forhen raae Jorder afgiver har det bedste Vidnesbyrd om, at Godset 

mange dobbelt vinder i Substants og tillige i Handelsværdien, hvad der paa denne Maade anvendes. 

I de faae Aar jeg har kjendt Østergaard. nemlig siden Forvalter Wulff modtog den er 

Besætningsholdet steget fra 20 til omtrent 100 Kreature, meest som Følge af den forbedrede Drift 

og de betydelige af ham iværksatte grundforbedringer hvortil kan henregnes at han har merglet 

omtrent 90 Tønder Land og anvendt en Deel Konstige Gjødningsmidler. – Dette skylder jeg 

Sandheden at bevidne. 

Vadumtorp den 10
de

 Januar 1841 (1842), P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1112 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 31
de

 f.M. tillader jeg mig at 

bemærke, at efter Landvæsenscommissions Kjendelse grundet paa Placaten af 10
de

 Nov. 1791 skal 

der nedsættes 6 Flodmaalspæle foran hver Mølle, altsaa 12 Stykker, men efter Stiftsamtet Skrivelse 

til mig af 12
te
 Nov. forige Aar /: hvis Følge jeg mødte ved Gammel Mølle den 25 samme Maaned 

for at overvære Pælenes Nedsættelse, men som bekjendt ikke blev udført saasom Pælene til den Tid 

ikke var færdig :/ er det mig tilkjendegivet at Communalbestyrelsens Medlemmer have vedtaget at 

lade forfærdige 6 Flodmaalspæle efter den af mig givne Tegning. – Om Meningen heraf er et man 

vil indskrænke Flodmaals Pælenes Antal til 6 for begge Møller i stedet for at der efter Kjendelsen 

skulde nedsættes 6 for hver Mølle veed jeg ikke; men jeg indrømmer villig at det mindre Antal ved 

kunde være tilstrækkeligt til Hensigtens Opnaaelse; men det er blot ikke bogstavelig 

overensstemmende med Kjendelsen eller med Placaten af 10
de

 Nov. 1791 hvorpaa Kjendelsens 

Bestemmelse i denne Henseende er grundet. 

Deres Velædelhed ville heraf behageligen erfare at jeg ikke er istand til at bestemme 

Flodmaalspælenes Antal, da det kommer an paa om man vil følge Kjendelsen bogstavelig: vil man 

dette da skal der giøres 12 Stykker, nemlig 6 til hver Mølle. 

Vadumtorp den 13
de

 Januar 1842. Med sand Agtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

P.S. Med Posten som i gaar bragte mig Fortegnelsen over Trykkefriheds Selskabets Medlemmer fik 

jeg ikke noget Folkeblad  

 

S.T. Hr. Kæmner Wulff.  

 

 

Nr. 1113 



434 

 

 

Hoslagte Ansøgning fra Kirkesanger og Skolelærer Henriksen tillader jeg mig allerærbødigst at 

tilstille Deres Høivelbaarenhed til udbedende høigunstigst Anbefaling og ønskes den dernæst 

gunstbehageligen indleveret paa Aalborg Post Contor til Indsendelse for min Regning. 

Vadumtorp den 1
st
 Februar 1842. Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Bluhme. Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1114 

 

Da Proprietair Høyer staaer i den Fromening at hans eiende og iboende Gaard Jægeruum i Broust 

Sogn, Østerhan Herred, Hjørring Amt som staaer for Gammel Matriculs Hartkorn 7 Td. 5 Skp. 1 

alb. og som nu ved den nye Matricul har faaet 15 Td. 2 Skp. 2 Fr. ¾ Alb. er for høit ansat og han 

derfor attraaer at benytte den ved allernaadigst Placat af 24
de

 Juni 1840 § 2 tilstaaede Ret til at faae 

Matriculen undersøgt for denne hans Gaards Vedkommende, saa tillader jeg mig herved paa hans 

Vegne og efter hans Forlangende allerærbødigst, i Henhold til det nysnævnte Lovsted, at anmode 

Deres Høivelbaarenhed om, gunstbehageligen at ville foranledige at der fra det Kongelige 

Rentekammer maatte udfærdiges og ham eller mig tilstilles en Copie af Matriculskortet over 

fornævnte Proprietair Høyers Gaards Jorder og en afskrift af den speciele Matriculsberegning for 

samme Gaards Vedkommende. 

Den ved Placaten fastsatte Betaling for disse Documenters udfærdigelse 1 sk. pr Tønde Land for 

Kortet og ¾ sk. pr. Tønde Land for Beregningen skal prompte blive erlagt saasnart som jeg vorder 

underrettet om Summens Størrelse samt naar og hvor den skal erlægges. 

vadumtorp pr. Aalborg den 7
de

 Februar 1842, Allerærbødigst P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah. Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1115 

 

For en Udstyknings Forretning over Deres Velbyrdigheds Engparceller ved Thisted som blev udført 

og indsendt til det Kongelige Rentekammer i Forsommer 1841 er mit Tilgodekommende 12 rbd. 

som jeg beder mig behageligen tilstillet snarest mueligt. 

Vadumtorp den 7
de

 Marts 1842, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Her. Lieutenant Toft. 

 

 

Nr. 1116 

 

1842 den 3
die

 Marts. 

Skriver til Toft og lover at komme til Kokkedal i Ugen efter Paasken og da efter bedste Evne at 
opfylde alle de Fordringer der gjøres til mig, hvilket jeg har bedt Toft at tilkjendegive dem som 

attraaer min Assistance.  

 

 

Nr. 1117 

 

1842 den 7
de

 Marts 
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Tilmeldte Kabell at jeg kommer til Rønnovsholm i de allerførste Dage af næste Uge og at jeg efter 

nogle faa Dages Forløb kommer til Hæstrupgaard, samt at jeg skal medtage alt det som han har 

skreven om. 

 

 

Nr. 1118 

 

Deres Høivelbaarenhed ombedes gunstbehageligen at ville ved Overbringeren heraf meddele mig 

en Hartkorns Attest for Svend Christensens Gaard i Sønder Saltum, som efter Skjødet og Skatte-

qvitteringsbogen som herved følger staaer anført for 2 Td. 7 Skp. 1 Fr. 2¾ Alb. og er i Extracten af 

den nye Matricul anført under Matr. N
o
 26. Efter Svend Christensens Udsagn skal han desuden 

findes anført i Amtstuen for 2 Fkr. Hartkorn som er ham og hans Gaard uvedkommende og som 

efter hans Forklaring skal hvile paa en Deel af de under Matr. N
o
 57 anførte Jorder, som nu tilhører 

Jacob Nielsen. 

p.t. Bøgsted den 27
de

 Marts 1842, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin 

 

 

Nr. 1119 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre. 

Da jeg er kommen til Kundskab om at Kammerherre Skeel; Proprietair Graven og en Deel flere 

Lodseiere ved Ryeaae agter i disse Dage at reqvirere et Landvæsenscommissionsmøde i Anledning 

af skadeligt Vands Afledning fra Eiendommen oven for Hammelmose Mølle og jeg formoder at jeg 

vil blive tilkaldt som Landvæsenscommissair, saa tillader jeg mig herved med Hensyn til mine 

øvrige Forretninger, allerærbødigst at anmode Deres Høivelbaarenhed om at dette Møde saafremt 

jeg skal tage Deel i det, maatte berammes til en Dag i Tidsrummet mellem 19
de

 April og 1
st
 Mai da 

jeg i dette Tidsrum agter at opholde mig deels hjemme og deels ved Forretninger i Hjørring Amt, 

hvorimod jeg forinden har Forretninger sydlig i Aalborg Amt og efter den Tid i Omegnen af 

Thisted. – Vadumtorp den 24
de

 Marts 1842, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherred Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog 
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Nr. 1120 

 

Da jeg særdeles meget ønsker saa fuldstændig som mueligt forud at sætte mig ind i Sagen angaa-

ende Ryeaaes paatænkte Oprensning eller hvilke andre hensigtsmæssige Foranstaltninger er maatte 

være at træffe til skadeligt Vands afledning fra de Aaen tilgrændsende eller nærmest omliggende 

Jorder i Vesterbrønderslev, Tolstrup og Thise Sogne, saa tillader jeg mig herved allerærbødigst at 

anmode Deres Høivelbaarenhed om gunstbehageligen at ville ved Overbringeren heraf tilstille mig 

Situations eller Nivellerings Kortet over Ryeaae, og om mueligt tillige Nivelleringsforretningen 

med den af mig udkastede Plan for Aaens Oprensning. 

p.t. Kokkedal den 10
de

 April 1842, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. kammerherre Amtmand Graah. Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1121 

 

Da jeg ved at Deres Velædelhed er den der meest interesserer sig for Sagens hastige fuldstændige 

og hensigtsmæssige Fremme saa henvender jeg mig til Dem med Anmodning om uopholdelig at 
besørge hoslagte Indkaldelse til et Landvæsenscommissionsmøde betimelig og lovlig forkyndt for 

samtlige Eiere og Brugere af de Ryeaaen paa Strækningen mellem Østerbrønderslev Sogns vestlige 

Grændse og Hammelmose Mølle, tilgrænsende Eiendomme ligesom og Eierne og Brugere af de 



437 

 

fjernere fra Aaen beliggende Jorder som lide Skade af dens overskylede Vand eller som kunne have 

Gavn af dettes hensigtsmæssige Afledning og Indkaldelsen forsynet med alle Vedkommendes Paa-

tegning om Forkyndelsen maatte da være tilstæde ved Forretningens Begyndelse den 25. – Amt-

manden har constitueret mig til at møde paa sine Vegne og de andre Commissairer er Kammerraad 

og Landinspecteur Bie og Kammerraad Theilmann. – Hr. J. Graven anmodes tillige om behageligen 

at ville sørge for at en passende Leilighed til Mødets Holdelse kunde paavises Commissairerne; det 

kan vel endnu være tvivlsomt at man til den 25
de

 April kan undvære Kakkelovnsvarmen, hvor 

Commissairerne skal sidde for at føre Protocollen og maae jeg i den Henseende antage at det ville 

være bedst Leilighed for Commissairerne ifald Hr. Møller ville tillade os at holde Mødet paa 

Kornumgaard, i andet Fald fik man vel at tage til takke med Sognets Skolestue hvorom jeg nu vil 

bede Dem i ethvert Tilfælde at foranstalte det Fornødne. – Foruden den fornødne Leilighed til at 

skrive ved behøves der et jævnt stort Bord til at see paa Kortet ved. – Jeg agter at være saa frie at 

komme til Kornumgaard Sandagen den 24
de

 om Aftenen, hvorom jeg tillige beder Dem være saa 

god at underrette Hr. Møller. – Endelig maa jeg endnu bede Dem at besørge den fornødne 

Befordring for Commissionen fra Mødestedet ud til Ryeaae og langs med denne til Hammelmose 

Mølle. – Da det er sandsynligt at Commissionen hverken kan kjøre eller gaae langs med Ryeaae fra 

Østerbrønderslev Sogns grændse til Hammelmose Mølle, saa finder jeg at det endnu ikke var 

fornødent at føie Anstalt for at faae en Baad op i Aaen til Østerbrønderslev Sogns vestre Grændse 

eller til et Sted i Nærheden deraf hvortil Commissionen kunde kjøre for at bestige Baaden og da at 

seile derfra til Hammelmose, til hvilken Ende Baaden maatte forsynes med to lange Reeb og to eller 

4 Mænd i Vandstøvler nemlig 1 eller 2 paa hver Side af Aaen foranstaltet til at gaae paa Land og 

trække Baaden, da det vil medtage alt for lang Tid at roe eller stage dem frem. – Og endelig da det 

er af Vigtighed at faae Kortet over Ryeaaen, og at jeg kunne faae dette i Hænde saa tidlig som 

mueligt saa har jeg herom skreven hoslagte Brev til Kammerherre Amtmand Graah som jeg beder 

Dem være saa god at sende et sikkert Bud hen med til Hjørring for at modtage Kortet og at bringe 

det til mit Hjem Vadumtorp. 

p.t. Kokkedal den 10
de

 April 1842, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

Til Hr. Proprietair J. Graven. 
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I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 26
de

 f.M. tillader jeg mig at 

bemærke at formedelst andre Embedsforretninger som ikke kan opsættes seer jeg mig ikke istand til 

at overvære Nedsættelsen af Flodmaalspælene for Kjærs og Gammel Mølle førend i de sidste Dage 

af denne eller i de første Dage af næste Maaned og jeg skal saa tidlig som det er mig mueligt 

nærmere bestemme Dagen til Arbeidets Paabegyndelse. 

p.t. Kokkedal den 10
de

 April 1842, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Kæmner Wulff. 

 

 

Nr. 1123 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 5
te
 d.M. som jeg har modtaget hertil i 

disse Dage, tillader jeg mig allerærbødigst at indberette at jeg tør ikke love med Sikkerhed at kunne 

see mig istand til at faa Skjellene omkring Stoulund i Sulsted Sogn og Torndal i Hammer Sogn 

udviist førend i de første Dage af Mai Maaned; men inden 8
de

 Mai haaber jeg sikkert at skulle faae 

dem afsat, imidlertid maae jeg i Henhold til Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse udbede mig 

nærmere Ordre om jeg skal tilstille Dem Korterne for at dette Arbeide forinden kunne udføres af en 
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anden, hvilket i saa Fald skal skee Paa næstkommende Søndag den 24
de

 denne Maaned da jeg først 

til den Tid kan komme hjem herfra. 

p.t. Kokkedal den 16
de

 April 1842, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Bluhme. Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1124 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds meget ærede Skrivelse af 12
te
 denne Maaned tillader jeg 

mig herved allerærbødigst at meddele min Anerkjendelse af det ved min Medborgeres Tillid paa 

mig faldne Valg til Medlem i Amtsraadet for Aalborg Amt. 

p.t. Kokkedal den 17
de

 April 1842, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftsamtmand Bluhme. Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1125 

 

I det jeg herved allerærbødigst fremsender den efter Deres Høivelbaarenheds Foranstaltning 

afholdte Landvæsenscommissions Forretning betreffende skadeligt Vands Afledning fra de til 

Ryeaae grændsende Eiendomme, tillader jeg mig den Bemærkning at Proprietair Møller paa 

Kornumgaard ønsker sig Acten in forma beskreven, det snarest mueligt. 

De mig udlaante Korter og Documenter Nivelleringen betreffende skal blive sendt mig med næste 

Pakkepost. 

Vadumtorp den 30
de

 April 1842, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah. Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1126 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds meget ærede Indbydelse til mig af 22
de

 fr. M. om at møde i 

Amtsraadet paa Aalborghuus Fredagen den 6
te
 denne Maaned tillader jeg mig allerærbødigst at 

indberette: at jeg haaber sikkert at skulle have den Ære at møde til fornævnte Tid og Sted. 

p.t. Kokkedal den 1
st
 Mai 1842, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Hr. Stiftamtmand Bluhme. Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1127 

 

I Anledning af Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 25
de

 f.M. som deels formedelst min 

Fraværelse ved Forretninger, deels formedelst Sygdoms Tilfælde og Dødsfald i min Familie først 

nu vorder besvaret, tillader jeg mig ærbødigst at bemærke: at det af det Kongelige Landhuushold-

nings Selskab ved Skrivelse af 23
de

 f.M. mig overdragne hæderlige Hverv i Forening med Deres 

Velbaarenhed at undersøge Locale-Forholdene ved Snoghøi med Hensyn til en af Generalkrigscom-

missair Riegels paatænkt Plan, nemlig Omlæggelsen af en Landoeconomisk theoretisk og practisk 

Læreanstalt, er jeg villig til at udføre efter bedste Evne; men formedelst en stor Mængde Landmaa-

lingsforretninger som jeg for længere Tid siden har givet bestemt Løfte om at fuldføre inden Udlø-

bet af forestaaende Juni Termin og som det for størstedelen er en Velfærds Sag for Vedkommende 
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at faae fuldført inden den belovede Tid er det mig ikke mueligt at komme til Snoghøi førend i løbet 

af Juli Maaned. 

Dersom det maatte stemme med Deres Leilighed da ville det mest convenere mig om Tiden kunne 

bestemmes til nogen hen i Juli Maaned, hvorefter jeg da ville bestræbe mig for at kunne ordne mine 

andre Forretninger saaledes at jeg kunde komme til den Tid som De saaledes ville behage nærmere 

at bestemme, og som jeg beder mig godhedsfuld underrette om saalænge forud som mueligt, 

ligesom jeg ogsaa beder Dem i Henseende til Tiden at træffe Aftale med Hr. Generalkrigscom-

missairen for at vi kunde komme der paa en Tid som det kunde være ham beleiligt at være tilstæde. 

Med Hensyn til selve Undersøgelsen da henstiller jeg til Deres Velbaarenheds behagelige Skrivelse 

om det ikke maatte være ønskeligt at faae opgivet fra det Kongelige Landhuusholdnings Selskab 

som specielt som mueligt hvad det egentlig er der forlanges undersøgt paa Stedet, for at Undersø-

gelsen kunde blive saa fuldstændig til Hensigtens Opnaaelse som mueligt; jeg for min Deel ønsker 

at erholde en saadan Meddelelse, og dersom De er enig med mig derom da beder jeg Dem være af 

den Godhed derom at gjøre Anmodning til det Kongelige Landhuusholdnings Selskab og i al Fald 

godhedsfuld at underrette mig derom det allersnareste mueligt. 

Vadumtorp den 21
de

 Mai 1842, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Bindesbøll Kgl. Godsinspecteur.  
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I Henhold til Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 4
de

 September 1840 og 9
de

 Februar 1841 

tillader jeg mig herved allerærbødigst at indberettet at det mig overdragne Hverv at afsætte 

Skjellene omkring Jorderne til de 2
de

 øde Gaarde Stoulund i Sulsted Sogn og Torndal i Hammer 

Sogn efter de mig tilstillede Korter, er nu tilendebragt, og i det jeg tillader mig herved at tilbage-

sende de mig til afbenyttelse tilstillede Korter tillader jeg mig tillige at lade følge en Regning over 

mit Tilgodekommende for denne Forretning. 

Vadumtorp den 21
de

 Mai 1842, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Bluhme. Ridder af Dannebrog. 
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Regning over mit Tilgodekommende for at udmaale og afsætte Skjellene omkring de 2
de

 øde 

Gaardes Jorder Stoulund i Sulsted Sogn og Torndal i Hammer Sogn. 

Aar 1839 den 1
st
 Mai reist til Torndal og Stoulund for i Eieren Kjøbmand L. Bøgilds Overværelse at 

udvise Skjel omkring disse øde Steders Jorder efter de mig tilstillede Korter, Men af Mangel paa 

Korter over de tilgrændsende Eiendomme blev det mig al anvendt Flid uagtet ikke mueligt med 

tilbørlig Nøiagtighed at udvise Skjellene og maatte derfor reise hjem med uforrettet Sag. 

For dette efter Situationens Beskaffenhed meget besværlige og dog forgjæves Arbeide troer jeg at 

tilkomme i det Mindste. 3 rbd. 

For Befordring til og fra Stedet i alt 3½ Mil 2 rbd. 

1842 den 7
de

 Mai var jeg atter i Torndal for efter det mig paa ny tilstillede og med den Deel faste 

Puncter i Skjellene mellem de tilgrændsende Eiendomme nu forsynede Kort at udvise Skjel 

omkring disse Eiendomme i den nuværende Eiers Arrestforvarer Hørbys tilgrændsende Jordeieres 

Overværelse; men formedelst Situations Beskaffenhed og Veirets ustadighed blev jeg, al anvendt 

Flid uagtet dog endnu ikke nær færdig den Dag. 

For denne Dags Forretning troer jeg at tilkomme ligeledes i det Mindste 3 rbd. 

For Befordring til og fra Stædet 3½ Miil 2 rbd. 
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Den 20
de

 Mai var jeg atter ved Torndal og Stoulund og udviste da Resten af Skjellene omkring disse 

Eiendomme. 

For denne sidste Dags Forretning bliver mit Tilgodekommende ligeledes 3 rbd. 

For Befordring til og fra Stædet 3½ Miil 2 rbd.  – Tilsammen 15 rbd. 

Vadum torp den 23
de

 Mai 1842, P.L. Birk. 
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I Henhold til Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 16
de

 April forige Aar har jeg i Slutningen 

af samme Maaned retableret de af Beboerne i Rold overpløiede Skjel paa Rold Byes Mark, og tillod 

mig under 9 Mai samme Aar med min allerærbødigste Indberetning om Forretningens Udførelse at 

tilstille Deres Høivelbaarenhed min Regning for det udførte Arbeide og de Ifølge deraf havte 

Udgifter til Befordring og Assistance i alt til Beløb 25 rbd. 1 mk. 2 sk. 

Dette mit Tilgodekommende har jeg endnu ikke erholdt og tillader mig derfor allerærbødigst at 

bede Deres Høivelbaarenhed om gunstbehageligen at tilstille Vedkommende at udrede og tilstille 

mig samme snarest mueligt. 

Vadumtorp den 24
de

 Mai 1842, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Bluhme. Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1131 

 

I Henhold til Deres Høivelbaarenheds Yttring ved sidst ærede Samtale, betreffende at Kammerherre 

Mylius tillægger mig Skylden for at hans Fæstebønder i Rold ikke bliver lovlig stævnede til at 

paahøre Mænd udmeldte til at taxere Rold Byes Jorder til Magelæg og Omdeling, tillader jeg mig 

allerærbødigst at bemærke, at dette er en meget stor Vildfarelse af Hr. Kammerherren; thi jeg har 

aldeles ikke havt den mindste Deel i Bestemmelse om Mændenes Udmeldelse da denne er foregaaet 

paa en Tid da jeg var fuldkommen entlediget fra den hele Forretning og den Udførelse overdraget til 

en Anden. – Jeg blev nemlig tidlig i Foraaret 1838, da jeg som Suppleantvar bleven indkaldt til at 

møde i Stænderforsamlingen i Viborg af Kammerherre Mylius opfordret til at aflevere Kortet over 

Rold samt alle andre mig tilhændekommende Sager vedkommende Documenter under Foregivende 

at Sagen ikke kunde henstaae indtil jeg kom tilbage fra Viborg, men at han strax ville lade den 

fuldføre før end en anden. – Denne Aflevering skeete ved en Expresse som Forvalter Thorlund 

sendte mig under 17
de

 Mai 1838, hvorved jeg aldeles blev entlediget fra Forretningen. – 

Taxeringsmændene blev først udmeldte 12 Dage derefter, nemlig under 29
de

 samme Maaned; efter 

hvis Foranstaltning dette skeete veed jeg ikke, men det er aldeles vist at jeg havde ingen Deel deri. – 

Jeg var saaledes fuldkommen entlediget fra Forretningen indtil jeg i August samme Aar under mit 

Ophold i Viborg lod mig overtale til atter at paatage mig dens Fuldførelse. – Dette er Sandhed, som 

jeg kan om fornødent gjøres Documenteret ved et Brev fra Forvalter Thorlund Dat. 17
de

 Mai 1838. 

– Det vil ogsaa formodentlig være i Deres Høivelbaarenheds gunstbehageligen Erindring at De 

Herr. Landmaalere Lorentzen og Sotterup bleve i Foraaret 1838 autoriseret til Forretningens 

Fuldførelse. 

Vadumtorp den 24
de

 Mai 1842, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Bluhme. Ridder af Dannebrog. 
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I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 24
de

 d.M. meldes at det er min 

faste Bestemmelse at komme til Thisted Amt om en 10 á 12 Dage for at foretage alle de 

Udstykningsforretninger som der attraaes der paa Egnen. – Jeg skal komme saa hastig som det er 

mig mueligt og i al Fald i det senest inden Midten af næste Maaned. 

Vadumtorp den 28
de

 Mai 1842. Med Høiagtelse, ærbødigst P.L. Birk 

 

S.T. Hr. Landvæsenscommissair Fjeldgaard. 

 

 

Nr. 1133 

 

Dersom det maatte være Deres Velædelhed beleiligt at komme hertil i Eftermiddag for at modtage 

Deres Udstyknings Documenter, som nu er færdige til Indsendelse, da ønskede jeg det ret gjerne, og 

da jeg for Øieblikket er i stor Trang for Penge saa beder jeg De godhedsfuld ville medtage de for 

Udstykningen akkorderede 10 rbd. og udbetale mig dem ved Documenternes Modtagelse. 

p.t. Hæstrupgaard den 2
den

 Juni 1842, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Proprietair Lassen. 
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Regning over mit Tilgodekommende for Opmaaling og Udstykning af Hovedgaarden Bøgsteds 

samtlige Jorder. 

For Opmaaling og Udstykning af Bøgsteds Hovedgaards samtlige Jorder bliver mit 

Tilgodekommende i Henhold til Forordning af 21
de

 April 1781 saaledes: 

For 1496 Tønder Land at opmaale udstykke á 14 sk. pr. Tønde Land, er  218 rbd. 16 sk. 

Derpaa har min Assistent Lund modtaget     50 rbd.  

     altsaa til rest 168 rbd. 16 sk. 

Vadumtorp den 28
de

 Mai 1842, P.L. Birk. 
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Den mig tilgodekommende Betaling 70 rbd. siger Halvfjerdsindstyve Rigsbankdaler Sedler for 

Opmaaling og Udstykning af Rønnovsholms Hovedgaards Jorder ville S.T. Hr. Proprietair Lassen 

efter Aftale behage at betale til S.T. Hr. Kjøbmand Raffel i Aalborg, hvis Qvittering derfor 

validerer. 

Vadumtorp den 7
de

 Juni 1842, P.L. Birk. 

 

Hr. Lassen har sagt mig at han kommer til Aalborg den 16
de

 og logerer hos Gjestgiver Petersen 

 

 

Nr. 1136 

 

Paa førstkommende Torsdag Aften venter jeg at komme til Meelholt for paa Fredag, og om det 

behøves da tillige paa Løverdag at taxere Hou og Meelholt Skove. Jeg ønsker derfor at Deres 

Velædelhed ville behage at besørge alle Vedkommende Skoveiere og Græsningsberettigede i 

bemeldte Skove at møde eller lade møde ved Forretningen, som jeg agter at paabegynde i Meelholt 

Skov paa førstkommende Fredag Formiddag Kl. 8 ligesom De og ville besørge de udmeldte 
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Taxeringsmænd varslede til at møde til førnævnte Tid og Sted, og ønsker jeg tillige at De ville 

behage at underrette Hr. Als om at jeg agter at komme til ham paa Torsdag Aften. 

Vadumtorp den 7
de

 Mai 1842, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Proprietair Lose 

 

 

Nr. 1137 

 

(Dette dokument er en fortsættelse af nr. 1136) 

P.S. Da mit Bud som overbringer dette Brev gaaer den Vei af Dronninglund Sogn for at bestille en 

Befordring som skulle bringe mig til Store Felden paa Torsdag Morgen og videre derfra til Meelholt 

om Aftenen, saa ville De behage at spørge ham om Vognen derfra møder her efter Bestemmelsen; 

Thi i manglende Fald maae jeg bede Dem være af den Godhed, at besørge en Vogn til at møde her 

paa Torsdag ved Middagstid for at befordre mig til Meelholt. 

 

 

Nr. 1138 

 

For 12 Stykker fuldførte og afleverede Udstykningsforretninger paa Kokkedals Gods bliver mit 

tilgodekommende 12 x 25 = 300 rbd. 

Derpaa har S.T. Hr. Proprietair Hastrup betalt mig contant 200 rbd. og Kjøberen af Gaarden 

Holmsøe 12 rbd. 3 mk., altsaa mig endnu tilgode 87 rbd. 3 mk. 

Vadumtorp den 14
de

 Juni 1842, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1139 

 

I Anledning af at Det Kongelige Landhuusholdnings Selskab har anmodet Justitsraad Bindesbøl og 

mig om, i Forening at foretage en Undersøgelse af Localforholdene ved Snoghøi med Hensyn til et 

af Generalkrigscommissair Riegels paatænkte Plan der at anlægge en Landoeconomisk theoretisk 

og praktisk Læreanstalt, har jeg endnu 21
de

 Mai dette Aar tilskrevet Justitsraad Bindesbøll med 

Hensyn til at bestemme Tiden til vor Sammenkomst i den nævnte Anledning og jeg har derhos 

anmodet ham om ifald han deelte Anskuelse med mig, at han da ville anmode det Kongelige 

Landhuusholdnings Selskab om at meddele os en speciel Opgjørelse af hvad det egentlig eller i 

Særdeleshed er der forlanges undersøgt paa Stedet, for at Undersøgelsen kunde blive saa 

fuldstændig til Hensigtens Opnaaelse som mueligt; men da jeg endnu ikke har modtaget nogen 

Efterretning fra Justitsraad Bindesbøll siden den Tid og jeg har overladt til ham at bestemme 

Mødetiden efter sin Leilighed i Løbet af næste Maaned og jeg endnu ikke veed om han har gjort 

ovennævnte Anmodning til Landhuusholdnings Selskabet som jeg har yttret mig til ham om, saa 

tillader jeg mig herved ærbødigst at bede om, at Deres Velbyrdighed godhedsfuld ville være 

uleiliget med det allersnarest mueligt at meddele mig et Par Ord til Svar paa foranstaaende 

Spørgsmaal. 
p.t. Nord Præstegaard pr. Thisted den 26

de
 Juni 1842, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Secretair Hald. 

 

 

Nr. 1140 

 

Under 27
de

 Juni har jeg skreven til Amtstuen om Hartkornsattest for efterskrevne Gaarde. 
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a, For Niels Kudsks Gaard i Nors By og Sogn af Htk. 5-4-3-1½ 

b, For Anders Poulsen Smeds Gaard sammesteds Htk. 2-0-1-1, og 

c, for Niels Christian Lynges Sted Kløv Mølle kaldet I Hunstrup Sogn. 
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Nors Præstegaard pr. Thisted den 28
de

 Juni 1842. 

Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 19
de

 d. M. er først kommen mig tilhænde i Dag og 

jeg maa saaledes særdeles meget beklage at det haardt imod min Villie er bleven en Umuelighed for 

mig at komme til Edelsborg saa betimmelig at vi kunne komme til Snoghøi og faa Undersøgelsen 

endt der inden den 8
de

 Juli; en uundgaaelig Nødvendighed byder mig at rejse hjem forinden jeg 

kunne tiltræde Reisen sønder paa og det allersnareste jeg kunne indfinde mig, ville da altsaa være at 

jeg maatte reise med Dagvogn til Aarhuus paa Søndag og med Extrapost derfra til Edelsborg paa 

Mandag den 5
te
 Juli; men da det endnu er 10 á 11 Mile fra Edelsborg til Snoghøi og jeg desuden 

ikke endnu har noget klart Begreb om hvor lang Tid undersøgelsen kan medtage paa Stedet saasom 

jeg endnu ikke har modtaget nogen Underretning om hvad det i Særdeleshed er der forlanges 

undersøgt paa Stedet, saa forekommer det mig i ikke at være rimeligt at Undersøgelsen paa Stedet 

med Indbegreb af Reisen dertil fra Edelsborg kan udføres i den korte af to Dage, som der kan blive 

fra den 5
te
 til den 8

de
 Juli. 

Jeg reiste fra mit Hjem den 19 Juni og havde endnu samme Dag forinden min Afreise et Bud i 

Aalborg for at høre efter Brev til mig, men uheldigviis var dette et Par Dage for tidlig, ellers havde 

jeg allerede nu været hos Dem. 

Af Hr. Majestæt Kongens Reiseplan som har staaet i de offentlige Blade seer jeg at Reisen fra 

Birkelse til Thisted er bestemt til den 16
de

 Juli, paa hvilken Dag Røgtet har sagt at han skulle 

komme til Aagaard; men i de derpaa følgende 13 Dag til den 29
de

 incl. seer jeg at Reisen gaar 

igjennem den vestre Deel af Jylland ind i Slesvig, og at der endnu ikke er taget nogen endelig 

Bestemmelse om Fortsættelsen; skulle det da imidlertid ikke være mueligt at vi kunne faae 

Undersøgelsen udført i den Mellemtid? - Jeg for min Part skal være parat til at komme hvilken Dag 

det skal være naar jeg blot kan faae der betimmelig nok at vide. – Et Par Ord herom udbeder jeg 

mig det allersnareste mueligt. Med sand Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Kgl. Godsinspecteur Bindesbøll. 
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Med Hensyn til Deres Velædelheds yttring i ærede Skrivelse af 1
st
 Juni dette Aar om at der behøves 

en Tid af 4 Uger til at faa alle Vedkommende lovlig indvarslede til at overvære Flodmaalspælenes 

Nedsættelse ved Gammel og Kjær Møller ved Aalborg er det min Agt at foretage denne Forretning 

den 29
de

 i næste Maaned og følgende Dage om det gjøres fornødent og maa jeg til den Ende herved 

ærbødigst gjøre Anmodning om at faae alle Vedkommende som interesserer sig for at overvære 

Flodmaalspælenes Nedsættelse behageligen at give Møde ved Gammel Mølle hvor Forretningen 

agtes paabegyndt den 29
de

 August dette Aar om Formiddagen Kl. 9. 

Vadumtorp den 19
de

 Juli 1842, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Kæmner Wulff. 

 

 

Nr. 1143 
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Vadumtorp den 28
de

 Juli 1842 

Hoslagt har jeg den Fornøielse at tilstille Deres Velædelhed de tvende Udstykningsforretninger fra 

Guldager færdige til Indsendelse. De af Dem anførte Grunde nemlig at Niels Christensen Vang 

kjøber fordi han har for meget Jord til at drive med 2 Heste og forlidet til at holde 4 Heste paa, og at  

Søren Mortensen Kjøber fordi han havde forlidet Jord til at holde 2 Heste paa men nu beqvemmelig 

kan drive det hele med w Heste finder jeg at være meget vægtige, og jeg vil alene tilføie den 

Bemærkning at Hovedparcellen af Christen Hasholms Gaard som forhen bestod af 19 hinanden  

fraliggende Lodder nu kan komme til at bestaa af 11 Lodder og at det derefter er sandsynligt at det 

til Gaarden henhørende betydelige Areal af raa Jorder vil komme under hensigtsmæssig Opdyrk-

ning, hvilket derimod neppe var tænkeligt saalænge det hele dens under eet samlet Brug. – Paa disse 

Grunde saavelsom og med Hensyn til at ikkun een Lod overskjæres, nemlig en uopdyrket Lod som 

deles i veldannede Figurer og at den øvrige Deling skeer i hele Lodder – finder jeg at der er Grund 

til i Henhold til Forordningen af 3
die

 Dec. 1819 § 17 at ansøge og om Approbation paa Delingen 

uden at løse Kongelig Bevilling til Gaardens Udstykning uden Hovedparcel af den befalede 

Størrelse. – Omtrent de samme eller lignende Grunde synes mig at tale for Udstykningen af Thomas 

Hansens Gaard.  

De mig udlaante 3 Contracter og Arvefæstebrev følger hoslagt. Med Høiagtelse ærbødigst P.L. 

Birk. 

 

S.T. Hr. Candidatus juris Jensen 
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Gode Hr. Justitsraad! 

Efter Aftale har jeg nu opsat min Tanke om den Snoghøiske Sag som jeg herved tillader mig at 

fremsende, bedende at De efter Deres gode Løfte ville være af den Godhed at udarbeide en 

Indberetning om Sagen saaledes som De finder at den bør være – jeg veed at vi er enige i 

Hovedsagen ligesom jeg og veed at De mange Gange er bedre en(d) jeg er istand til at fremstille 

Sagen i sit rette Lys; jeg vil derfor gandske overlade til Dem at benytte saameget eller saalidet af 

mine Bemærkninger som De finder forgodt ligesom jeg i al Fald maa bede Dem om at supplere 

hvad jeg mueligen maatte have overseet. – Naar ikke noget særdeles af mig skulde være overseet 

som kunne gjøre det fornødent for mig atter at see Bilagene mener jeg at det ville være 

tilstrækkeligt, at De er saa god at sende mig den udarbeidede Indstilling til Underskrift – thi skulle 

der, imod Formodning, være nogen Deel hvorom vi ikke maatte være gandske enige, da ville det vel 

ikke være nogen stor Sag at lade den omskrive igjen, hvilket jeg i al Fald vil ansee for en 

Ubetydelighed imod den Fordeel der kunne opnaas ved at faae den indsendt strax, i fald vi, som jeg 

haaber strax maatte være enige. Af Stændertidende har Dee maaskee allerede erfaret at I den 

roeskildske Stænderforsamling har Etatsraad Estrup under 18
de

 denne Maaned oplæst et Forslag om 

Oprettelsen af en høiere Landoekonomisk Læreranstalt, til hvis Bedømmelse det med 62 Stemmer 

mod 1 blev vedtaget at nedsætte en Commitee, hvortil valgtes Procurator Etatsraad Estrup, 

Kammerherre Rosenørn Lehn og Kammerraad Drewsen – Proponenten hengiver i sit Forslag til 

Sorøe ligesom saa mange andre – Jeg anbefaler mig i Deres Velbaarenheds samt Deres gode Frue 

og hele ærede familie venskabelige Erindring, i det jeg tegner mig. Deres med sand Høiagtelse 

hengivne P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad og Kongelig Godsinspecteur Bindesbøll. 

 

 

Nr. 1145 

 

Vadumtorp den 31
de

 Juli 1842 
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Hoslagt har jeg den Fornøielse at fremsende Niels Østergaards Udstykningsdocumenter. – Da jeg 

ikke har faaet Taxationsforretningen tilsendt og følgelig ikke med Vished veed dens afhjemlings 

Datum, saa beder jeg Hr. Landvæsenscommissairen vilde være af den Godhed at tilføie denne 

Darum i min Beregning som der staaer in Blanco, ligesom jeg ogsaa vil bede Dem være af den 

Godhed forinden De indsender Forretningen at conferere Taxterne i Taxationsforretningen med 

Taxterne i min Beregning,  og om nogen Uoervensstemmelse imod al Formodning skulle finde 

Sted, De da ville behage at sende mig Forretningen tilbage igjen. 

Jeg venter at komme til Thisted Amt i de sidste dage af denne Uge hvilket jeg beder De ville behage 

at tilkjendegive dem som mueligen maatte spørge efter mig. 

Med sand Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Landvæsenscommissair Fjeldgaard 

 

 

Nr. 1146 

 

Høivelbaarne Hr. Conferentsraad 

Efter Justitsraad Bindesbølles Anmodning tillader jeg mig herved allerærbødigst til Deres Høivel-

baarenhed at fremsende vor Beretning angaaende den af ham og mig i Forening foretagen Under-

søgelse af Local-Forholdende ved Snoghøi med Hensyn til den af Generalkrigscommissair Riegel 

paatænkte Plan der at anlægge en theoretisk practisk landoeconomisk Læreanstalt i stedet for at 

indsende den directe til det Kongelige Landhuusholdnings Selskab, for det muelige Tilfælde at 

Deres Høivelbaarenhed maatte finde at vi havde forglemt noget som burde have være bemærket. 

Jeg anbefaler mig i Deres Høivelbaarenheds Gunst og Bevaagenhed. 

p.t. Djernæs pr. Thisted den 16
de

 August 1842, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Conferentsraad Collin Storkors af Dannebrog og Dannebrogsmand (Deputant for 

Finantserne p.p. betalte a/Kjøbenhavn) 

 

 

Nr. 1147 

 

Gode Hr. Justitsraad. 

At jeg i Dag har indsendt vor Beretning om Institutanlægget paa Snoghøi til Hr. Conferentsraad 

Collin eftersom jeg aldeles ikke fandt Anledning til at ønske nogen Forandring i den, dette skulle 

jeg ei undlade at melde Dem. – Jeg syntes ikke at kunne være passende for mig at sende Brevpak-

ken til Hr. Conferentsraaden uden at franqvere den, og maatte derfor betale 2 rd. 1 mk. 11 sk. for at 

faa den herfra til Kjøbenhavn, og det kostede 94 sk. at faa den sendt med Posten fra Aalborg hertil, 

hvilket dog er en meget urimelig Posttaxt. Heller ikke syntes jeg at det kunne være passende for mig 

til ham at sende en Regning over mine Udgivter til Snoghøi Reisen, som i det Hele beløber sig til 

35 rbd. 3 mk. 11 sk.; men nu veed jeg rigtignok ikke hvorledes jeg skal bære mig ad for at faae dette 

Udlæg ind igjen; thi at sende en Regning til Landhuusholdningsselskabet synes jeg heller ikke vel at 

jeg kan være bekjendt, og dog synes jeg heller ikke vel at jeg kan være tjent med ikke at faae mine 

udlagte Penge ind igjen. – Skulle Hr. Justitsraaden ikke kunne og ville meddele mig et godt Raad i 

den Anledning. 

p.t. Djernæs pr. Thisted den 16
de

 Aug. 1842, Med sand Høiagtelse hengivne P.L. Birk 

 

S.T. Hr. Justitsraad Bindesbøll. 

 

 

Nr. 1148 
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I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 21
de

 d.M. tillader jeg mig allerærbødigst 

at indberette, at det er min Agt at faae den forlangte Omtaxation over afgiven Jord til Landeveien 

mellem Thisted og Nørre Sundbye foretaget i næste Uge paa min Hjemreise herfra, saa fremt det 

kan treffe sammen med Hr. Cancelliraad Qvistgaards Leilighed som attraaer selv at overvære 

Forretningen og som foreløbig derom er underrettet; i andet Fald skal det sikkert skee i løbet af 

næste Maaned. 

p.t. Djernæs pr. Thisted den 20
de

 Aug. 1842, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah. Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1149 

 

Deres Høivelbaarenhed har ved ærede Skrivelse af 2
den

 d.M. forlangt min Betænkning over et 

Andragende fra Niels Buus i Svenstrup om Oprensningen af Kjærs Mølleaae, samt om at Møllerne 

stemmer Vandet forhøit i Aaen, i hvilken Anledning jeg tillader mig allerærbødigst at yttre: 

Forsaavidt som der er klaget over at Møllerne stemmer vandet forhøit i Aaen da vil denne Mangel 

nu snart blive afhjulpen eller i al Fald blive nøiere begrændset, da der i disse Dage vorder nedsat 

Steenpæle til varige Mærker ved begge Møller i hvilken Mærkepæle Flodmaalene vil blive 

indhukkede under mit Opsyn den 19
de

 denne Maaned, hvilket er bleven tilkjendegivet alle de 

Lodseiere som efter lovlig Indvarsling var mødte den 29
de

 i forige Maaned da det blev vedtaget 

hvor Mærkepælene skulle nedsættes og hvor da tillige midlertidige Mærker bleve nedsatte for 

disses Høide. 

Aaeløbet har jeg ikke taget i Øiesyn siden September Maaned forige Aar og veed derfor ikke 

hvorvidt det nu trænger til Oprensning; men da Flodmaalene bliver istand den 19
de

 d.M. og 

følgende Dag eller Dage om det skulle gjøres fornødent saa formener jeg at det kunde være 

passende at alle Vedkommende Grundeiere blive paalagte til den Tid overalt at være færdig med 

Aaens forsvarlige Oprensning . 

Det mig tilstillede Andragende følge herved tilbage. 

Vadumtorp den 4
de

 September 1942, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftsamtmand Bluhme. Ridder af Dannebrog.  

 

 

Nr. 1150 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 28
de 

Juli dette Aar tillader jeg mig 

allerærbødigst at indberette at Udskiftningen af Meelholt og Hou Skove er fremmet saavidt at 

Skovene om forlænge Tid siden opmaalte, Taxationen er udført i Juni Maaned dette Aar og jeg er i 

fuld arbeide med at fremme Beregningerne og venter at faae det hele færdig i Løbet af næste 

Maaned. Med Hensyn til det mig tilstillede Andragende fra de Mænd som have foretaget 

Taxationen tillader jeg mig at bemærke følgende: 

Da jeg hverken i Forordningen af 27
de

 Sept. 1805 eller i Placaterne af 20
de

 Sept. 1806 og 24
de

 Juni 

1817 finder omtalt nogen Betaling for de Mænd som bruges ved Taxationer i Anledning af Skoves 

udskiftning, saa maa jeg ansee Sportel Reglementet af 22
de

 Marts 1814 § 148 som Regler for den 

dem tilkommende Betaling, og at de følgelig tilkommer 54 sk. Sølv hver, for hver halve Dag 

Forretningen varer; men efter § 157 kan der ikke regnes Betaling for en længere Tid end den der 

virkelig anvendes paa den egentlige Forretning, og følgelig ikke den Tid inddrages som medens 

Forretningen varer bruges til at tage Forfriskning og til Hvile; – Taxationsmændene maa vel, som 

de have anført tilsagt at møde den 10
de

 og 11
te
 Juni, hver Morgen Kl. 8, men Forretningen blev dog 

den første Dag ikke paabegyndt førend Kl. 10 fordi jeg havde reist om Natten og ikke befandt mig 
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saaledes at jeg kunde begynde Forretningen tidligere – Den fortsattes vel til henimod Solens 

Nedgang, men der blev af den Tid anvendt i det mindste et Par Timer til at spise og Drikke samt til 

at hvile, saa at jeg neppe tør antage at Forretningen varede over 8 Timer den første Dag. – den 

næste Dag blev Forretningen nok paabegyndt noget tidligere, men for Taxationsmændenes 

Vedkommende blev den fuldført noget over Middag saa at den neppe varede mere end 5 Timer for 

dem den Dag. – Derpaa hvilede de hele Eftermiddagen til henimod Aften medens jeg beskrev 

Forretningen, hvorefter de bleve fremkaldte til Conference og Underskrift, som vel for deres 

Vedkommende varede i det høieste en Times tid, eller om man vil regner den Tid med i hvilken de 

overværede Lodseiernes Underskrifter da i det høieste 2 Timer. 

Der kan saaledes, efter min Anskuelse ikkun tilkomme dem Betaling for 4 hele Dage á 54 sk. Sølv 

til hver er 4 rbd. 3 mk. og for Afhjemlingen 1 mk. 12 sk. – Hvorvidt de kunne tilkomme Betaling 

for Befordring veed jeg ikke, da dette formeentlig vil komme an paa om de have forlangt og ikke 

faaet den Beordring som i § 150 er tilstaaet de Synsmænd som bor over ½ Miil fra 

Forretningsstedet /: hvilket her er Tilfældet da de begge bor i Alsted Sogn :/ eller om de maaske 

kunne have Ret til at kræve Befordringen betalt paa Grund af at Vedkommende kan have forsømt at 

tilbyde dem den in natura. 

Vadumtorp den 4
de

 September 1842, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Bluhme. Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1151 

 

(Et brev der er indlagt i protokollen) 

I afvigte Foraar blev der under min Bestyrelse foretaget en Taxationsforretning over Christen 

Sørensen Hjulmands Gaards Jorder i Giver Bye og Sogn til attraaende Udstykning – Da Forret-

ningen, nemlig Kort og Beregning for længst er færdig til Indsendelse men jeg endnu savner 

Taxationsforretningen for at kunne faa den hele Sag indsendt til Approbation, saa beder jeg 

ærbødigst at Hr. Secretairen ville være af den Godhed at sende mig bemeldte Taxationsforretning 

med allerførste Post – Hvad den koster skal jeg betale saasnart som jeg enten ved at erholde 

Forretningen eller paa anden Maade vorder underrettet om Beløbets Størrelse. Med Høiagtelse 

Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1152 

 

De ved Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 15
de

 forige Maaned mig tilstillede Udskiftnings 

Documenter over Jens Jacobsens Gaards Jorder i Flegum, tillader jeg mig herved allerærbødigst at 

tilbagesende ledsaget med en nye Beregning. 

Vadumtorp den 5
te
 September 1842, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah. Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1153  

 

S.T. Hr. Kjøbmand Warberg. 

I Anledning af Deres Velædelheds ærede Skrivelse til mig angaaende de Dem lovende Mursteen 

som formedelst min Fraværelse ved Forretninger først nu vorder besvaret bemærkes: at jeg har 

undersøgt Sagen paa det Nøieste, og da baade min Karl der forestod Tegl Værkets Drift saavelsom  

K(?)forme og de Folk der have kjørt Stenene ud fra Værket til Lindholms Broe er villige til om og 
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naar forlanges at de ved Lovens Eed at bevidne have leveret 15000 heelbrændte Muursteen saa 

holder jeg mig forvisset om at de ogsaa virkelig er leverede. – Deres Velædelhed har sendt mig min 

Caution for 100 rbd. og contant 6 rbd. 4 mk. 8 sk.; men efter min Regning, som er affattet aldeles 

overensstemmende med vor Aftale, har jeg endnu tilgode 7 rbd. som jeg beder mig behageligen 

tilstillet. – Hvad det angaaer at nogle Steen er gandske itu ved Transporten da finder jeg dette 

gandske rimeligt; men derfor have de dog ikke tabt al Værdi, og der er desuden leveret 50 Steen 

over Tallet. At enkelte Steen ville gaa itu ved Transporten er et Tilfælde vil finde Sted ved enhver 

Transport, og jeg kan bevidne ved mine Folk at der ikke er udleveret andet en(d) hele Steen fra 

Værket. I øvrigt maa jeg bemærke at jeg foruden disse ikke har solgt et eneste Tusinde Steen ved 

Værket under 6 rbd. hvorimod jeg ikkun har 5 rbd. for 1000 af disse og da der til samme Tid som 

jeg lovede Dem at levere disse 15000 var meget stærk Søgning ved Værket om Steen til den Priis 6 

rbd. saa har jeg i alle Tilfælde tabt 15 rbd. Derved at jeg uden dertil at være forpligtet paatog mig at 

ville levere Dem Steen i stedet for Penge. Under disse Omstændigheder kan jeg ingenlunde velvillig 

finde mig i at renuncere paa nogen Deel af denne min retmæssige og billige Fordring. 

Vadumtorp den 9
de

 Sept. 1842, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1154  

 

Af det mig forundte Frie Exempler af Roeskilde Stændertidende mangler jeg N
o
 66, 67, 68 og 69 

som ikke er kommen mig tilhænde, og da jeg alt flere Gange forgiæves har henvendt mig til Konge-

lige Postcontoir i Aalborg for at erholde disse 4 udeblevne Nummere og jeg veed at ikke kan være 

meent at jeg skal nøies med et defect Exemplar, saa finder jeg mig paa Grund af disse Omstæn-

digheder foranlediget til allerærbødigst at andrage Sagen for den Høikongelige General Postdirec-

tion. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 20
de

 Sept. 1842, Allerærbødigst P.L. Birk. Justitsraad og 

Stiftslandinspecteur. 

 

Til Den høi Kongelige General Postdirection. 

 

 

Nr. 1155  

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 11
te
 d. M. meldes at jeg er villig til at 

foretage den forlangte Udstykning af Jorderne til Bierbye Degnebolig; men at bestemme Betalingen 

derfor kan jeg ikke førend jeg enten ved at see Kortet eller paa anden Maade faar en Ide om Eien-

dommens Størrelse; men jeg kan forsikkre Dem at jeg ikke skal forlange nogen ubillig Betaling – I 

Henseende til Kortet da er det bedst ufortøvet at forlange i Rentekammeret en Copie af Matriculs 

Kortet og da at underrette mig derom saasnart som denne er tilveiebragt. 

Vadumtorp den 22
de

 Sept. 1842, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Aagaard. 

 

 

Nr. 1156  

 

Ihvorvel min eiende Hovedgaard Matr. N
o
 1 under Ullerupgaard i Sennels Sogn, Hillerslev Herred 

som staaer for gammelt Hartkorn 44 Td. 3 Skp. 1 Fk. 1¼ Alb. er ansat for nyt Hartkorn 36 Td. 2 

Skp. 2 Fk. ½ alb. og saaledes har faaet en ikke ubetydelig Nedsættelse, saa forekommer det mig dog 

endnu tvivlsomt om den ikke med Rette kunde have tilkommet en endnu større Nedsættelse, og 

tillader jeg mig derfor herved allerærbødigst at anmode Deres Høivelbaarenhed om, at De i 
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Henhold til Placaten af 24
de

 Juni 1840 § 2 høigunstigst ville foranledige at et Kort over bemeldte 

min Hovedgaard Ullerupgaard med paategnede Matriculs Taxter snarest mueligt maatte vorde 

udfærdiget i det Kongelige Rentekammer og mig tilstillet, for den i Placaten bestemte Betaling  

1 Rigsbankskilling Sølv pr. Tønde Land, at jeg derefter kan overveie og bedømme hvorvidt der 

mueligen maatte være Grundet Anledning for mig, til at begjære Ansættelsen undersøgt, eller ikke. 

Ullerupgaard den 29
de

 September 1842, Allerærbødigst Hagensen 

 

Høivelbaarne Hr. Conferentsraad Amtmand Faye, Commandeur af Dannebrog og 

Dannebrogsmand. 

 

 

Nr. 1157 

 

En Dag i Ugen fra den 20
de

 til 26
de

 November, dog helst en af de 3 sidste Dage ønskes bestemt til 

Omtaxation i Hanherred. 

 

 

Nr. 1158  

 

I Anledning af Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 10
de

 d.M. fremsendes herved den mig 

tilstillede Taxationsforretning af forige Aar over afgiven Jord til Aalborg Landevei over hvilken 

Forretning der er forlangt Overtaxation under min Bestyrelse. – Denne Overtaxation ønsker jeg 

udført i Ugen fra 20 til 26
de

 i næste Maaned og helst om mueligt paa en eller om fornøden flere af 

de 3 sidste Dage i Ugen, hvorom jeg beder Deres Velbyrdighed behagelig at gjøre den nærmere 

Bestemmelse af Tiden og Stedet hvor De ønsker at Forretningen skal paabegyndes og derom 

ligeledes behageligen underrette mig saalænge forud som mueligt, ligesom jeg og antager at Hr. 

Cancelliraaden behageligen besørger alle Vedkommende indvarslede til den og det af Dem 

bestemte Tid og Sted. – Da jeg ikke veed om det er Forretningen i sit hele Omfang er forlanges 

bedømt ved Oversyn eller om det klart er enkelte og da hvilke Dele af den, saa beder jeg mig derom 

ligeledes behageligen underrettet, det snarest mueligt. 

Vadumtorp den 24
de

 October 1842, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Cancelliraad Herredsfoged Qvistgaard. 

 

 

Nr. 1159 

 

I skyldigst Svar paa Deres Høivelbaarenheds meget ærede Skrivelse angaaende Taxationen af 

Aggersborggaards Jorder tillader jeg mig allerærbødigst at bemærke, at efter hvad jeg kjender til 

Aggersborggaards Jorder sammenlignet med Matriculs Taxationen i Almindelighed forekommer 

det mig ikke at der er nogen stor Sandsynlighed for at de af Deres Høivelbaarenhed anførte Taxter 

ved Undersøgelsen kan vorde nedsatte ; imidlertid tør jeg dog ingenlunde have nogen bestemt 

Mening herom, da det om det kommer til Undersøgelse, vil beroe paa et Skjøn af flere erfarne 
Mænd, hvis fælleds Mening jeg ikke er istand til at forudsige. – Med Hensyn til den yttrede Mening 

at ingen Jord i Virkeligheden maatte ansættes høiere end til Taxten 20 da gjelder dette ikke de 

Taxter som staae paa Kortet men ikkun dem hvorefter Reductionen er udført i Beregningerne. – 

Efter Instruxen for Matriculerings Arbeidet skulle de virkelige Taxter vel anføres paa Korterne, og i 

Jorunalen, men ved Beregningen om Taxterne over 20 deelte i 20+1, 20+2 o.s.v. saaledes at Taxten 

over 20 vil staae der for at vise Jordens sande Værdie; men alt hvad der er taxeret over 20 er ved 

Hartkornsberegning ikke reduceret efter høiere Taxt end 20, saaledes at lige store Stykker Jord 

hvoraf det ene har Taxten 20 og det andet 24 vil findes at være sat lige høit i Hartkorn. – I Stenum 
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Sogn har jeg funden Jord ansat i Matriculstaxt til 24, og dog hvilende paa et temmelig sandet 

Underlag. – Ved Kjølvering i Aabye Sogn er Jord ansat til Matr. Taxt 22, med Sand til Underlag – 

men rigtignok en meget dyb Muld. 

Vadumtorp den 10
de

 November 1842, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin. 

  

 

Nr. 1160 

 

Gode Hr. Cancelliraad. 

Der skulle vel ikke tilfældigvis senere have aabnet sig nogen Udsigt til at kunne hjelpe mig! – Jeg 

har hørt mig for vidt omkring men hidtil endnu forgjæves. – Dersom alt andet Haab glippe skulle 

det da ikke være mueligt at forskaffe mig et saadant Laan til Juni Termin om det ikke kan faaes før, 

og jeg muelige kunne faae mine Creditorer til at bie indtil den Tid? – Et Par Ord derom er jeg saa 

frie at udbede mig. 

Vadumtorp den 10
de

 Nov. 1842. Med Høiagtelse og Hengivenhed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Cancelliraad Procurator Jensen. 

 

 

Nr. 1161 

 

For at jeg kan komme til Kundskab om hvorledes min eiende Gaard Matr. N
o
 4 under Linderup Bye 

i Østerbrønderslev Sogn. Børglum Herred, Hjørring Amt er behandlet ved den nye Matricul, 

ansøger jeg underdanigst om at Deres Høivelbaarenhed i Henhold til Placaten af 24
de

 Juni 1842 § 2 

høigunstigst ville foranledige at et Kort med paategnede Matriculstaxter over bemeldte Gaard 

snarest mueligt maatte udfærdiges i det Kongelige Rentekammer og mig tilstilles for den i Placaten 

bestemte Betaling 1 sk. pr. Tønde Land. – Gaarden er som meldt ansadt under Matr. N
o
 4 og staar 

for gammel Hartkorn 4 Td. 4 Skp. 2 Fk. 1 alb. og er ansat for nyt Hartkorn 2 Td. 2 Skp. 1 Fk. 1 alb. 

og den har Andeel i en fælleds Lod anført under Matr. N
o
 6a ansat til nyt Htk. 1¼ Alb., hvilken Lod 

ligeledes ønskes anført paa Kortet. 

Linderup Bye i Østerbrønderslev Sogn den 11
te
 November 1842, Underdanigst Jespersen. 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah. Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1162 

 

Den ved Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 9
de

 Aug. forige Aar forlangte Overskjærsfor-

retning angaaende afgiven Jord til Landeveien mellem Aalborg og Thisted er nu bleven udført 

under 24
de

 d.M. for hvilken Forretning jeg herved tillader mig allerærbødigst at fremsende min 

Regning, med det Ønske snarest mueligt gunstbehageligen at faae den anviist til Udbetaling eller 

Beløbet 18 rbd. tilstillet. 
Vadumtorp den 28

de
 November 1842, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah, Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1163 
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Regning over mit Tilgodekommende for at bestyre en Overskjærsforretning angaaende afgiven Jord 

til Landeveien mellem Aalborg og Thisted. 

For 2 Reisedage og 1 Forretningsdag á 3 rbd. er 9 rbd. 

For Befordring til og fra Stedet samt under Forretningen i alt 12 Mile á 4 mk. 8 sk., 9 rbd. Er 18 

rbd. 

Vadumtorp den 28
de

 Nov. 1842, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1164 

 

Efter de i dette Aar af mig foretagne Udstykningsforretninger paa Kokkedals Gods I Hjørring Amt 

er Hartkornet paa de Parceller som ere solgte med Hovedgaarden Kokkedal til Proprietair Assessor 

Hein beregnet saaledes: 

Af Christen Christensen Haverslevs Gaard i Attrup. 

Parcellen N
o
 2 Hartkorn    1 Td.  1 Skp.           1 ¾ alb. 

Af hidtilværende Peder Christensens Fæstegaard i Flegum  

Parcellen N
o
 3               3 Skp.  3 Fk. 2¼ alb.  

Af Niels Christensens Fæstegaard i Flegum 

Parcellen N
o
 2               3 Skp.  2 Fk. 2¼ alb. 

Af Christen Pedersens Fæstegaard i Flegum 

Parcellen N
o
 2               3 Skp.  2 Fk.  ¾ alb. 

Af Jens Jacobsens Fæstegaard i Flegum 

Parcellen N
o
 2                3 Skp. 3 Fk.  1 alb. 

Af Forvalter Hansens Fæstegaard Haven 

Parcellen N
o
 3                2 Skp.           1 alb. 

Af Christen Larsens Enkes Fæstegaards Jorder i Torslev, nemlig  

den fra Aarup Præstegaard til denne Gaard magelagte  

En Lod, som er anført i Beregningen som Parcellen N
o
 2 med  

Hartkorn                 1 Skp.  1 Fk. 1 alb. 

I alt      3 Td.   3 Skp.  2 Fk. 1 alb. 

Hvilket saaledes paa Forlangende herved attesteres. 

Vadumtorp den 29
de

 November 1842, P.L. Birk Stiftslandinspecteur.   

 

 

Nr. 1165 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 13
de

 October og 25
de

 Nov. dette Aar 

tillader jeg mig herved allerærbødigst at fremsende 3
de

 Parceller og en Deel løse Bilag som er alle 

de til Tiendecommissionsarchiv henhørende Documenter, der er funden efter min afdøde Sviger-

fader Justitsraad Rasmussen. 

Vadumtorp den 5
te
 December 1842, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah. Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1166 

 

Velbaarne Hr. Major. 

Den Huusmand Lars Jensen paa Torpet Bys Kjær i Vadum Sogn hvis Huus afbrændte for 2 á 3 

Maaneder siden uden at være assureret nu har faaet sig et nyt Huus opbygget som han ønsker at faae 

assureret jo før jo Kjærere, saa tillader jeg mig herved ærbødigst, paa hans Vegne, at anmode Deres 
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Velbaarenhed om at De behageligen ville bestemme en Dag dertil det allerførste som det maatte 

være Dem beleiligt, og beder jeg De godhedsfuld ville, ved et Par Ord med Overbringeren heraf 

tilkjendegive mig hvor og til hvilken Tid De befaler at Befordring i den Anledning skal møde. 

Vadumtorp den 11
te
 December 1842, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Major og Branddirecteur Schvartz. 

 

 

Nr. 1167 

 

I Henhold til Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 12
te
 d.M. har jeg nu ved Sogneforstander-

skabets Formand Kirkesanger og Skolelærer Henrichsen faaet afholdt en Taxationsforretning over 

Fæster Lars Jensens Huus som er beliggende paa min Kjærlod i Torpet Byes Kjær. 

Det afbrændte Huus som ikke var assureret var, endskjønt det laae paa min Kjærlod, virkelig Lars 

Jensens Eiendom; men da det afbrændte uden at være forsikkret og Lars Jensen desuden ved 

Branden mistede alt hvad han eiede og følgelig ikke saa sig istand til at opføre Huset igjen ved egen 

Hjelp, saa har jeg tillagt alle de Materialier, hvoraf han, som selv er Haandværksmand nu har opført 

Huset og det bliver saaledes for Eftertiden at ansee som min Eiendom henhørende til Lodden, som 

han har i Fæste for Liivstid. 

Lars Jensen overbringer selv Forretningen, og bedes Attest om Brandforsikkringen ham godhedsful 

meddelt. 

Vadumtorp den 14
de

 Dec. 1842, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Major Branddirecteur Schwartz. 

 

 

Nr. 1168 

 

Den for Deres Velbyrdighed udførte Udstykningsforretning over den Dem tilhørende Parcel N
o
 1 af 

Bisgaard Nedentofts Jorder efter udstykningsapprobation af 13
de

 Aug. 1831, tillader jeg mig herved 

ærbødigst at fremsende saaledes som den skal indsendes igiennem Amtet til Rentekammerets 

Approbation – Det ældre Kort som ligeledes følger behøves naturligvis ikke at indsendes. - En 

Regning over mit Tilgodekommende for Forretningen tillader jeg mig ogsaa at lade følge og 

udbeder jeg mig sammes Beløb sendt ved Overbringeren som derfor paa mine Vegne qvitterer. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 15
de

 Decb. 1842, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Agent Lützhoft 

  

 

Nr. 1169 

 

Regning 

over mit Tilgodekommende for at udstykke den S.T. Hr. Agent Lützhoft tilhørende Parcel N
o
 1 af 

Bisgaard Nedertofts Jorder i Thisted Sogn. 

For denne Forretning bliver mit Tilgodekommende i Forhold til den Tid Forretningen har medtaget 

og efter den for dette Slags Forretninger sædvanlige Taxt 12 rbd. 

Vadumtorp den 15
de

 Decbr. 1842, P.L. Birk. 

 

Denne Regnings Beløb bedes behageligen udbetalt til Overbringeren som er min Tjenestekarl imod 

hans qvittering som derfor validerer, P.L. Birk.  
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Nr. 1170 

 

Dersom Deres Velædelhed mueligen maatte have modtaget de 22 rbd. som jeg under 28
de

 f.M. 

tillod mig at gjøre Deres Uleilighed med at indcassere til mig efter en Anviisning fra Winther i Trye 

paa Anders Faddersbøll paa Nørhangaard da beder jeg De ville være af den Godhed at sende mig 

Restbeløbet med Overbringeren heraf, efter at De først har gjort Dem betalt for de 2
de

 

Taxationsforretninger i Østerild Sogn som blev afholdt i afvigte Efteraar, og beder jeg Dem derfor 

at sende mig bemeldte to Taxationsforretninger med Budet, saavelsom Taxationsforretningen over 

Kløv Mølle og om mueligt tillige den over Anders Notlers Gaard i Tingstrup, men disse to 

sidstnævnte Taxationsforretninger skal Vedkommende selv betale i Retten. 

Jeg beder Dem godhedsfuld at undskylde at jeg gjør Dem saamegen Uleilighed. 

Vadumtorp den 15
de

 Dec. 1842. Med sand Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Landvæsenscommissair Fjeldgaard. 

 

 

Nr. 1171 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Da det under 16
de

 f.M. er af Øvrigheden bleven mig tilkjendegivet at der er udfærdiget en 

allernaadigst Bevilling for mig paa at sammenlægge mine tvende Gaarde i Store Hillerslev Bye i 

Hillerslev Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt som inden 6 Uger skal indløses med 14 Rbd. rede 

Sølv, og jeg ikke har nogen Commissionair i Kjøbenhavn til hvem jeg derom kunne henvende mig, 

saa tillader jeg mig herved i dybeste Underdanighed directe at indsende denne Sum til det 

Høikongelige Rentekammer. 

Store Hillerslev den 20
de

 December 1842, Underdanigst Søren Jensen Kaastrup 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 1172 

 

I skyldigst Svar paa Deres Høivelbaarenheds meget ærede Skrivelse af 14
de

 f.M. tillader jeg mig at 

bemærke at af min Hartkorns Repartitionsberegning over Skovskylden i Dronninglund Sogn dat. 

24
de

 Dec. 1835 (1838?), som er lagt til Grund for det Kongelige Rentekammers approbation af 

Skovskyldsfordelingen, ville det let kunne sees hvilke Dele af Skovskylden der er fordelt paa de 

udlagte Fredskove og som følgelig blive at conservere som Skovskyld og hvilke Dele af samme der 

er fordelt, deels paa øde Skovgrunde og dels paa saadan ubetydelige Skovstykker som ikke er 

bleven anseete for værd at frede, og som følgelig efter Reglen vil blive at reducere til Ager og Engs 

Hartkorn. – Imidlertid har jeg ikke villet undlade her at fremsætte Resultatet af min Hartkorns 

Beregning i disse tvende Classer; men jeg maa bede bemærket at jeg ikke er istand til at fremsætte 

de nuværende Eieres eller Brugeres Navne, men maa holde mig til de Navne som findes i min 

Beregning, og som ligeledes vil findes i Kammerets Communication til Amtstuen om den 

approberede Hartkornsfordeling. 

Denne Hartkornsfordeling er saaledes: 

a, Fredskovene, hvis paalydende    Skovskyld 

Skovskyld bliver at conservere som Skovskyld.  Td.  Skp.  Fk.  alb. 

Storskoven, Proprietair Møllers Dødsbo   16   3       2      ¼ 

Meelholtgaards Skov 

 N
o
 1 Dronninggaards Fæster Niels Jensens  

 Enkes Lod           5        3     2¾ 
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 N
o
 2 Samme Gods Fæster Jens Jensens Lod        2        3     2¼ 

 N
o
 3 Selveier Christen Jensen         2        1     2¼   

 N
o
 4 Selveier Jens Christensen Krogen         1        1 

Store Langhedens Skov 

 Selveier Søren Jensen Langheden         4        1     2½ 

Søraae Byes Skove 

 N
o
 1, 2 og 3 Selveier Hans Ladefoged         4                2 

 N
o
 4 Jacob Nielsen          1         1     2 

Store Bouets Skov 

 Selveier Bertel Jensen          1         3     ¼ 

Asaae Byes Skove 

 N
o
 1 Selveier Niels Petersen         2          1       1 

 N
o
 2 Selveier Niels Brasen                      2       2½ 

etc. etc. etc.      

 

Summen for den Skovskyld som hvilke paa de udlagte Fredskov  

og som fremdeles skal vedblive        27          7        1¾  

 

De øvrige Dele af Skovskylden som herefter vorder anført blive alle reduceren til Ager og Engs 

Hartkorn, saasom de alle hvile paa Jorden der anvendes til Ager, Eng eller Græsning, uden 

Forpligtelse til at conferere nogen Deel deraf som Fredskov, nemlig 

 

b, De Skovstykker som ere undtagen for Fredning uden dog at maatte omhugges for Fode 

Af Store Langhedens Skove   

 Eier Søren Jensen Langheden                    1        2½ 

Af Søraae Byes Skov 

 Eier Hans Ladefoged, Fæster Anders   

 Rasmussens Enke           1 

Asaae Byes Skov 

 N
o
 20 Selveier Bertel Jensen          1 

 N
o
 21 Selveier Jens Pedersen Vester 

 N
o
 25 Bjørnstrup Selveier Lars Christian Larsen                    1        2¼ 

Gjeraae Byes Skov 

 N
o
 1 Dronninggaards Gods, Fæster Otto Jensen          ¾ 

 N
o
 2 Selveier Søren Rasmussen           ¼ 

 N
o
 8 Selveier Lars Nielsen             1½ 

 

c, De af Skovgrund opdyrkede Jorder 

 N
o
 1 Peder Pedersens Enke             1       1         2½ 

 N
o
 2 Thomas Christensen              4                  1 

etc etc etc      

Summen for de Dele af Skovskylden som skal reduceres  

til Ager og Engs Hartkorn 

  Summen for den hele Skovskyld   67     7        3        1 

 

Vadumtorp den 24
de

 December 1842, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin. 

 

 

Nr. 1173 
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Deres Høivelbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville med aller første Post meddele mig en Attest 

om Hartkornet for Anders Christensens Gaard i Hollensted Bye i Hallund Sogn nemlig saaledes 

som denne Gaards Hovedparcel nu staar antegnet i Amtstuen efter den Udstykning af samme som 

blev approberet i Aaret 1837. 

Vadumtorp den 24
de

 Dec. 1842, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin. 

 

 

Nr. 1174 

 

Da jeg ikke fortiden har nogen anden Forretning i den Egn saa ønsker jeg at Deres Velædelhed ville 

drage Omsorg for saafremt det vedbliver at være Tørveir at en Vogn til min Befordring møder her 

paa næstkommende Mandag den 2
den

 Januar om Aftenen, da jeg saa agter at komme til den Tid for 

at foretage den forlangte Udstykning af Degnejorden i Bierbye. – Deres Velædelhed er vel saa god 

at sørge for at der ved min Ankomst vorder anviist mig et Sted hvor jeg kan logere, da jeg ikke har 

noget Bekjendtskab der paa Egnen og det desuden er paa en Aarstid man ikke kan undvære Kakkel-

ovnsvarme og jeg derfor ikke kan være tjent med en Leilighed hvor den maatte savnes. -  Dersom 

Veiret tillader det at jeg kan komme Veien ud den 3
die

 da kunne Taxeringsmændene, som jeg 

forudsætter til den Tid at være udmeldt, faas om Morgenen den 4
de

 til at taxere, for ingen Tid at 

spilde. 

Vadumtorp den 25
de

 December 1842, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1175 

 

S.T. Hr. Forpagter Bodelsen 

Deres Velædelhed har i ærede Skrivelse af 31
de

 f.M. forlangt min Betænkning angaaende de 

Foranstaltninger som er trufne til Lindholms Aaes Oprensning i Henhold til Landvæsenscommis-

sionsmødet af 18 Mai 1836. – I det jeg herved tilbagesender den mig tilstillede Afskrift af Forhand-

lingerne i det nævnte Landvæsenscommissionsmøde maae jeg i det væsentlige henholde mig til min 

i Acten under N
o
 4 fremlagte Skrivelse til Amtet af 10

de
 April 1836 hvoraf herved følger en Gjen-

part, saasom jeg ikke af det hidtil passerede har funden Anledning til at fravige eller forandre min 

deri udtalte Anskuelse af Sagen. Saavidt jeg har kunnet erfare ved de enkelte Leiligheder som jeg er 

kommen over Lindholms Aae siden Landvæsenscommissionsmødet blev afholdt i 1836 har jeg ikke 

kunnet skjønne at de vedtagne Bestemmelser om Oprensningen af aaeløbet nogensinde er bleven 

udført saaledes at, Hensigten, det skadelige Vands tilbørlige Afledning, derved kunde opnaaes. Ved 

at gjennemlæse Acten finder man at Commissionen aldeles ikke har indladt sig paa at yttre nogen 

Mening om hvor stort Vandets Fald i Aaen virkelig er, hvilket det dog er nødvendigt at vide for at 

kunne bestemme til hvilken Brede og Dybde Aaeløbet paa ethvert Sted burde udgraves for 

tilbørligen at kunne aflede det skadelige Vand; og den Bestemmelse som blev vedtaget for Dybden, 

nemlig ”2 Alen fra Aaebredden lodret Maal” forekommer mig at være i høi Grad ubestemt til 

Hensigtens Opnaaelse; thi jeg veed af Erfaring at paa de Steder hvor Aaen trænger allermest til 

Oprensning kan Vandet ofte om Sommeren stige mere end en heel Alen over den sædvanlige Høide 

ja endog til enkelte Tider endnu noget høiere saa at Aaebredden regnet efter Vandspeilet er her 

meget ubestemt, og vil man regne Aaebredden efter Grundens Høide ved Siderne da er Forholdet 

endnu meget værre eftersom Brinkerne paa flere Steder har en høide af 3 Alen, ja vel endog 

derover. – Imidlertid vil jeg dog nok tro at der som Foreningens Bestemmelse skal forstaaes 

saaledes at Aaeløbet skal oprenses til den Dybde af 2 Alen i lodret Maal under det sædvanligst 

Vandspeils høide og til en Brede af 6 Alen i Bunden, og at i øvrigt alle Vandvexter aldeles bortages 

i en Brede af 6 Alen, da ville det skadelige Vand i de fleste Tilfælde sikkert nok derved kunde 

afledes; men denne Bestemmelse ligger ikke saa klart i Actens Ord at de Forsømmelige derefter kan 
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drages til Ansvar, og uden at kjende det virkelige Fald kan man dog alligevel ikke vide om en 

saadan Oprensning overalt ville være tilstrækkelig til Hensigtens opnaaelse; Imidlertid er den 

saavidt mig bekjendt endnu ingensinde bleven udført, og der savnes ogsaa i Acten en Bestemmelse 

om den stadige Vedligeholdelse, som er det allervigtigste. 

Vadumtorp den 18
de

 Januar 1843, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1176 

 

Ærbødigst P.M. 

Da jeg ved at betale mine Skatter paa Amtstuen seer mig affordret 22 sk. som Brandcontingent af en 

mig tilhørende Parcel i Biersted Sogn, maa jeg, da den Parcel ikke er bebygget ærbødigst bede mig 

underrettet om hvorfor denne iøvrig hidrører, eller i al Fald denne urigtige Ansættelse udslettet; Den 

mig tilhørende Parcel er beliggende i en samlet Lod sønden for den vestre Ende af Bjørnkjær Skov, 

paa begge Sider af Landeveien til Aabybroe. et Par hundrede Alen øster for den hidtilværende 

Teglværk og jeg eier ikke flere Jordlodder i Biersted Sogn end denne ene, som hverken er eller 

nogensinde har været bebygget. – Dersom jeg vidste hvor det assurerede, som jeg urigtig er bleven 

anført for, Huus er beliggende og hvem der beboer det da kunde jeg maaske meddele den fornødne 

Oplysning om hvem der er den rette Eier af det. – Den mig urigtig paaførte Afgift 22 sk. findes paa 

den sidste Conto i min Skuffe qvitteringsbog som Overbringeren heraf foreviser. 

Vadumtorp den 24
de

 Januar 1842, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Major v Schwartz Branddirecteur. 

 

 

Nr. 1177 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Da der er tilstødt mig det Uheld at det originale Udstykningskort som jeg har forfattet i Aaret 1837, 

og som blev indsendt under 20
de

 April 1838 over Selveier Jens Justesens Gaards Jorder Store 

Løgtved kaldet i Dronninglund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, er bleven tilintetgjort 

derved: at det fra Arbeidsbordet hvor min Assistent logerede i Ørsøegaard i Dronninglund Sogn er 

om Natten bleven slæbt bort af Retten og saaledes bleven tilintetgjort eller aldeles forsvunden, saa 

tillader jeg mig herved underdanigst at bede det høie Collegium om, enten gunstbehageligen at 

forundes det i Det kongelige Rentekammer beroende af mig forfattet Kort over bemeldte Gaards 

Jorder udlaant medens jeg selv forfatter en Copie af det, eller for Betaling at forundes en Copie af 

det, eller for Betaling at forundes en Copie af det meddelte, da jeg er i Forlegenhed med Manden 

der kræver mig til Ansvar for sit Kort, som jeg havde modtaget for ved Limning at reparere nogle 

Rifter paa, og som nu ved det anførte Uhelds Tilfælde er mig frakommen. 

Vadumtorp den 13
de

 Januar 1843, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 1178 

 

(Det følgende dokument er overstreget, men da jeg ikke kender årsagen har jeg valgt at gengive 

det) 

Gode Hr. Justitsraad. 

Ved min yngre Søn som overbringer disse Linier lader jeg tillige frembære en Begiæring til 

Committeen i Anledning af den nye Matriculs Indførelse om at erholde 2
de

 Korter udfærdigede, 
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hvoraf det ene skulle bruges til en Udstykning som det er Eieren af Vigtighed at faae udført saa 

hastig som Kortet kan faaes, og som Aarstiden kan tillade mig at arbeide paa Marken. – I den 

Anledning tillader jeg mig ærbødigst at bede Hr. Justitsraaden om, at De godhedsfuld ville være 

uleiliget med at sige min Søn omtrent til hvilken Tid han maatte igjen for at betale og modtage det 

sidst ommeldte Kort. 

Med de bedste Ønsker for Deres Velbaarenhed anbefaler jeg mig i Deres velvillige Erindring.  

Med sand Høiagtelse og hengivehed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Winther. Ridder af Dannebrog og Chef for det Kongelige 

Matriculeringscontor. 

 

 

Nr. 1179 

 

Deres Velædelhed har ved ærede Skrivelse af 16
de

 denne Maaned tilstillet mig en Regning for Jern 

hvis Beløb 2 rd. 11 sk. jeg herved tillader mig at fremsende 

(ikke skrevet mere end disse linjer) 

 

 

Nr. 1180 

 

Gode Hr. Justitsraad. 

Tilgiv at jeg uleiliger Dem ved disse Linier som overbringes Dem ved min egen Søn! Min ældste 

Søn som er polytechnisk Candidat, her omtrent midt i December Maaned paa mine Vegne indgivet 

en Begjæring til den Høikongelige Committee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse, om at 

faae udfærdiget et Kort til Proprietair Skibsted over Parcellen N
o
 1A af Bratskous Hovedgaards 

Jorder i Broust Sogn, Østerhan Herred, Hjørring Amt, samt et Kort over hver af 2
de

 Bøndergaarde 

som findes anført under Matr. N
o
 11 og 16 i Øsløs Bye og Sogn, Vesterhan Herred, Thisted Amt 

over de 2
de

 fælles Lodder N
o
 96 og 98 sammesteds hvori Gaarden N

o
 16 og 11 haver Deel. Ved 

bemeldte min Søn som nu siden Nytaar er bleven ansat som Fuldmægtig ved Mynten i Altona lod 

jeg nogle Dage førend hans afreise, som han tiltraadte under 13
de

 d.M., forhøre i 

Matriculeringscontoret om hvor snart disse Korter mueligen maatte være at erholde; men han fik da 

det Svar at han kunde høre derop en anden Dag, eftersom den Person der hidtil har havt dermed at 

bestille var kommen i et andet Contor; da han imidlertid er afreist til sin Bestemmelse ved Mynten i 

Altona, saa tillader jeg mig ærbødigst at lade min yngre Søn frembære disse Linier, bedende at 

Deres Velbaarenhed ville vise mig den Bevaagenhed at sige ham til hvem han skal henvende sig for 

om muelig at faae den attraaede Besked om de omskrevne Korter, i særdeleshed om de 2
de

 sidste 

anførte. 

Deres Velbaarenhed ombedes gunstigst at ville undskylde at jeg saa dristig henvender mig til Dem. 

Med de bedste Ønsker for Deres Velbaarenhed anbefaler jeg mig i Deres velvillige Erindring. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 26
de

 Januar 1843. Med sand Høiagtelse og Hengivenhed, Ærbødigst 

P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Winther. Ridder af Dannebrog. Chef for det Kongelige 

Matriculeringscontor. 

 

 

Nr. 1181 
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For en Magelægsforretning indeholdende 5 forskjellige Magelæg mellem Aarup Præstegaard paa 

den ene Side og Lars Olesen Lægds, Christen Laursen, Lars Svenningsen, Søren Lambertsen og 

Møllebygger Hansen paa den anden Side bliver i alt Tilgodekommende i alt 25 rbd. 

Vadumtorp den 1
st
 October 1842, P.L. Birk. 

Ovenanførte 25 rbd. siger Fem og Tyve Rigsbankdaler er af S.T. Hr. Pastor Rÿtz mig betalt. 

Vadumtorp den 31
de

 October 1842, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1182 

 

At jeg i Dag har modtaget den Høikongelige Committees ærede Skrivelse af 28
de

 forige Maaned 

tillader jeg mig efter Anmodning herved allerærbødigst at indberette, ligesom og at jeg skal være 

beredt paa at kunne deeltage i Matriculeringsundersøgelsen, hvilket jeg dog vil med Hensyn til 

mine Forretninger hos Private, tør antage ikke at skulle paabegyndes førend 1
st
 Mai. 

Vadumtorp den 2
den

 Februar 1843, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Høikongelige Committee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

 

 

Nr. 1183 

 

For nogle faae Dage siden har jeg allerærbødigst tilladt mig, efter Anmodning af Gaardeier Jesper-

sen i Linderup Bye Østerbrønderslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt at forlange et Copie 

Kort udfærdiget over Gaarden Matr. N
o
 4 i bemeldte Linderup Bye; men da han i disse Dage har 

modtaget et Kort fra Amtstuen i Hjørring over samme Gaards Jorder, som er udfærdiget efter en 

tidligere Begjæring, som jeg ikke med Vished kan erindre om den mueligen skulle være udgaaet fra 

mig, saa ønskede jeg nu ret gjerne at maatte tilbagekalde min Begjæring af 19
de

 forige Maaned 

forsaavidt som den angaar et Kort over Gaarden Matr. N
o
 4 i bemeldte Linderup Bye, hvorimod det 

er en Selvfølge at jeg des uagtet ligefuld ønsker snarest mueligt det i samme Skrivelse forlangte 

Kort over Matr. N
o
 1b, 43, 44 og 45 i Nørøxe Bye, Broust Sogn, Østerhan Herred, Hjørring Amt. 

Vadumtorp den 2
den

 Februar 1843, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Høikongelige Committee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

 

 

Nr. 1184 

 

Efter Deres Velædelheds Anmodning sender jeg Dem herved et løst Afrids af Kortet over Meelholt 

Skov nemlig over Deres Skovpart og med nøiagtigt Anlæg af den østre Fredskovslinie – Grændsen 

for Nordre og vestre Side af Fredskoven har jeg derimod ladet staae i Blyant for at kunne bestemme 

den nærmere efter Omstændighederne naar jeg kommer til Stede.- Den kan blive omtrent saaledes 

som den staaer antegnet; men da den ikke endnu er definitiv bestemt saa kan den endnu forandres 

efter Omstændighederne saaledes at det ene Stykke kan forstørres og det andet derefter formind-
skes, om saadant ved nøiere Eftersyn paa Stedet maatte findes ønskeligt. 

Vadumtorp den 4
de

 Februar 1843, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Proprietair Lose. 

 

 

Nr. 1185 
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Efter Begjæring af S.T. Fru Kjærulf som forhen eiede Aggersborggaard tillader jeg mig herved i 

Anledning af den Tvivl som der ifølge det Kongelige Rentekammers Skrivelse til Amtet af 26
de

 

November forige Aar skal være opstaaet om Eiendomsretten til nogle Holme i Liimfjorden ud for 

Aggersborg Sogns Grund, at afgive følgende Erklæring: 

Ved den efter Øvrighedens Foranstaltning af mig foretagne Hartkorns Ansættelse for disse Holme 

grundet paa allerhøieste Resolution af 12
te
 April 1837, har jeg beregnet og ansat bemeldte Holme i 

Hartkorn under 4 forskjellige Afdelinger paa følgende Grunde: 

Da jeg i Aaret 1835 opmaalte fornævnte Holme i Anledning af den nye Matricul bleve samtlige 

Lodseiere opfordret til at paavise Grændsen for ethvert særskilt Brug under hvilket disse Holme fra 

umindelige Tider havde været benyttet, og det blev af alle Vedkommende eenstemmig anerkiendt at 

den Deel af oftnævnte Holme som befandtes sønden eller øster for den ud over Fjordgaarden 

Skjellinie mellem Aggersborggaards og de tilgrændsende Byers Kjær og Enge nordvestlig for 

Hovedgaarden tilførte tilhørte Fru Kjærulf og det erklærede derhos eenstemmig af Sognebeboerne: 

at disse under N
o
 1 anførte Holme bestandig siden Udskiftningen have været benyttede udelukkende 

som Aggersborggaards Eiendom. – En Deel af disse Holme er ogsaa saa nøie forbundne med de 

gamle under Udskiftningen i sin Tid medtagne Holme at de formentlig ikke vil med Rette kunde 

ansees for andet end Tilvæxt til disse. – Disse under N
o
 1 anførte Holme have ingensinde været 

indbefattet under de Holme som have været bortleiede i Anledning af Det Kongelige Rentekammers 

Skrivelse til Amtet af 2
den

 Marts 1833. – Om bemeldte under N
o
 1 anførte Holme er mere eller 

mindre end Aggersborggaard kunde tilkomme i Forhold til sit Hartkorn naar samtlige Holme bleve 

delte i Forhold til hele Sognets Hartkorn, veed jeg ikke; men da Aggersborggaard ene have benyttet 

disse Holme i langt over Hævds Tid og Græsningen paa samme ingensinde tilforn har været giort 

Hovedgaarden stridig saa forekommer det mig ikke at der kan være nogen Ret for de øvrige 

Sognebeboere til nu at faae disse Holme inddragen under Deling med de Øvrige, som har været 

bragt i Fælledskab af Sognets samtlige Beboere med Undtagelse af Aggersborggaard. 

At det Offentlige er anført som Eier af de under N
o
 2 anførte 2

de
 Holme er ligeledes grundet paa den 

over samme udøvede Brugsret - Disse 2
de

 Holme, hvoraf den ene nu skal være forsvunden, vides 

ikke at have været benyttet af andre end Færgevæsenet. – Der har nemlig i en Række af Aar været 

opført et Huus paa den største af disse to Holme, og den derpaa værende Græsning blev om 

Sommeren afbenyttet til at græsse de Reisendes Heste paa, som stode der medens dens Eiere eller 

Brugere forrettede sine Ærinder i Løgstør. 

I de under N
o
 3 anførte Holme er Sognets samtlige Lodseier anført som Eiere og Sognet samtlige 

Jordbrugere med Undtagelse af Aggersborggaard anført som Brugere. – Dette grunder sig ligeledes 

paa den udøvede Brugsret; thi denne Strækning er efter Sognebeboernes angivelse bestandig siden 

Udskiftningen bleven brugt af Sognets samtlige Jordbrugere med Undtagelse af Aggersborggaard, 

indtil den blev bortleiet efter det Kongelige Rentekammers Bestemmelse i Skrivelse til Amtet af 

2
den

 Marts 1833 – At Aggersborggaard er bleven anført som Medeier i denne Strækning er for dens 

Fæsteres Vedkommende; men da der ikke fra selve Hovedgaarden har været udøvet nogen Græs-

ningsret paa disse under N
o
 3 anførte Holme førend de som sagte bleve bortleiede som offentlig 

Eiendom, saa er det denne af Beboerne selv angivne i mere end Hævds Tid udøvede Brugsret der er 

lagt til Grund for sammes særskilte Ansættelse i min Beregning. 

Hvad endelig angaaer den under N
o
 4 anførte Strækning af disse Holme, om hvilken det er anført 

”at Eieren er ubestemt og at den bruges af Sognets samtlige Jordbrugere med Undtagelse af 

Aggersborggaard” da er denne Ansættelse om Brugen ligeledes grundet paa den efter Sognebebo-

ernes Angivelse over samme udøvende Brugsret; men da Eierne af de tilgrændsende gamle udskif-

tede Holme, med hvilke disse under N
o
 4 anførte nye Holme staaer i saa umiddelbar berøvelse at de 

formentlige retteligst burde ansees som Tilvæxt til de gamle Holme, har nedlagt Paastand om at 

vorde anseete som Eier af denne Tilvæxt, saa har jeg under disse Omstændigheder maattet ansee 

Eiendomsretten til disse nye Holme som tvivlsom, eller ubestemt. 

Vadumtorp den 7
de

 Februar 1843, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 
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Nr. 1186 

 

Idet jeg herved ærbødigst tilstiller Deres Velbaarenhed Kort og Beregning over det for Dem i 

afvigte Efteraar foretagne Magelæg i Bedsted vilde De derhos tillade mig ærbødigst at bevidne Dem 

min oprigtige Lykønskning til den velfortjente af Hans Majestæt Dem allerunderdanigst forundte 

Udmærkelse. 

 Vadumtorp den 14
de

 Februar 1843. Med Høiagtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Tofting 

 

 

Nr. 1187 

 

Deres Velbyrdighed modtager herved min oprigtige Lykønskning til den vel fortjente af Hans 

Majestæt allerunderdanigst forundte Udmærkelse. 

Da jeg sidste skrev Hr. Kammerraaden til forglemte jeg at bede Dem om at sende mig Taxations-

forretningen over Morten Beks Enkes og Medinteressents Huus i Vangsaae – Forretningen er nu 

med en Deel flere Udstykningsforretninger indleveret til Amtet og beder jeg Dem derfor være af 

den Godhed at lade min Karl bringe Taxationsforretningen hen til Amtsfuldmægtig Schjellerup som 

jeg har anmodet om at lægge den ind ved de andre Forretninger vedkommende Documenter, og at 

bringe mig alle Documenter hertil igjen til Indsendelse. Men denne Taxationsforretning skal 

Vedkommende selv betale; thi dertil har jeg ikke modtaget nogen Betaling – Dersom Deres 

Velbyrdighed har modtaget de 22 rbd. som Anders Fadersbøll skulle betale mig for Winther og 

Trÿe, da beder jeg Dem være saa god deraf at modtage Deres Betaling for de 2
de

 Taxations-

forretninger i Østerild, og Resten ville De da vel være saa god at sende mig med mit Bud, og beder 

jeg Dem godhedsfuld undskylde at jeg gjør Dem saa meget Uleilighed. 

Vadumtorp den 14
de

 Februar 1843. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Kammerraad Fjeldgaard. 

 

 

Nr. 1188 

 

Under 13
de

 d.M. har Justitsraad og Kongel. Godsinspecteur Bindesbøll communiceret mig en 

Skrivelse fra det Kongelige Rentekammer saaledes lydende: 

Efter modtaget etc. 

og han har derfor tilstillet mig den af Kammeret omtalt af Deres Velbyrdighed under 15
de

 Marts 

forige Aar forfattede Jordebog. – Da han imidlertid aldeles ikke har ytteret noget om hvad det er jeg 

skal berigtige og han derimod har henvist mig til Hr. Kammerraaden, for hos Dem at erholde de 

fornødne Oplysninger, maa jeg, som gandske fremmed for Sagen bede Dem godhedsfuld og saa 

fuldstændig som mueligt at meddele mig alle de til denne for mig aldeles ubekjendte Sags Fremme 

fornødne Oplysninger. 

Vadumtorp den 20
de

 Februar 1843. Med Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Kammerraad Wegener til Svanholmsminde pr. Hobroe. 

 

 

Nr. 1189 

 

Ifølge Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse til mig af 9
de

 d.M. grundet paa det Kongelige 

Rentekammers Skrivelse af 4
de

 dennes, har jeg nu været ved Stedet Brødholt i Jerslev Sogn for at 
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undersøge Aarsagen til, at et Grundstykke i det nordvestre Hjørne af Lodden, som med Blyant 

findes antegnet paa det af mig forfattede hermed følgende Kort, er bleven udeladt ved Udstyk-

ningen. Resultatet af denne min Undersøgelse er, at det omspurgte Grundstykke er en gammel Toft, 

som er beliggende tæt østen for Jens Steffensens Enkes Stæd, og som aldrig har tilhøret Stedet 

Brødholt, men hun bestandig fra umindelige Tider har tilhørt nysnævnte Jens Steffensens Enkes 

Stæd. Denne Oplysning har jeg modtaget paa selve Stedet ei alene af de paagjældende Grundeiere 

men tillige af en i Nærheden boende troværdig gammel Mand, som have kjendt Eiendommen fra 

Barns Been af. – Det er saaledes ligefrem en Feil i Matriculs Kortet at denne Toft er bleven anført 

som Brødholts Eiendom, hvilket maae hidrøre enten fra urigtig Paaviisning af Skjellet eller af 

Uagtsomhed af Opmaaleren; thi det rette, nu som forhen, gjeldende Skjel gaar nøiagtig saaledes 

som det findes antegnet paa det af mig forfattede her medfølgende Kort. 

For denne uden nogen som helst Anledning fra min Side men alene til Berigtigelse af Matriculs 

Kortet foretagne Reise troer jeg at kunne tilkomme Betaling efter hosfølgende Regning, som jeg 

ønsker mig anviist til Udbetaling af Aalborg Amtstue. 

Vadumtorp den 20
de

 Februar 1843, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Graah. Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1190 

 

Regning 

over mit formeentlige Tilgodekommende for efter det Høikongelige Rentekammers ærede Skrivelse 

til Amtet af 4
de

 denne Maaned at undersøge hvem der er den rette Eier og Bruger af et Grundstykke, 

som ved Matriculen rettelig er bleven inddraget under Stedet Brødholt i Jerslev Sogn, Børglum 

Herred, Hjørring Amt. 

For Befordring fra Vadumtorp til Brødholt 5 Mile á 

4 mk. 8 sk. pr. Miil      3 rbd.  4 mk.  8 sk. 

For Retour – 2/3 Tour      2 rbd.  3 mk. 

Diætpenge paa Reisen frem og tilbage     4 rbd.   

               Er 10 rbd.  1 mk.  8 sk. 

Vadumtorp den 20
de

 Februar 1843, P.L. Birk.  

 

 

Nr. 1191 

 

I Anledning af Deres Velbyrdigheds meget ærede Skrivelse af 17
de

 d.M. tillader jeg mig ærbødigst 

at Bemærke: at da jeg under 28
de

 f.M. har modtaget en Skrivelse fra Committeen i Anledning af den 

nye Matriculs Indførelse om for det tidligst Foraar at deeltage i Undersøgelsen i Jylland af den nye 

Skÿldsætning, saa vil det blive mig umueligt endnu for dette Aar at kunne deeltage i 

Tiendecommissionsforretningen, og maae derfor anmode Dem behageligen at foranledige at en 

anden vorder constitueret i mit Sted. 

Vadumtorp den 21
de

 Februar 1843. Med Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk.  

 

S.T. Hr. Overkrigscommissair Qvist. Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 1192 

 

At Hovedparcellen af Vestrupgaard i Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, som tilhører 

Proprietair Hans Thorlund Hasselbalk og staar for Ager og Engs Hartkorn 17 Tdr. 5 Skp. 1 Fk. ¼ 
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Alb. har et Areal af over 200 Tønder Land g.m., siger To Hundrede Tønder Land geometrisk Maal 

af Ager og Eng, det attesteres herved efter Forlangende. 

Vadumtorp den 21
de

 Februar 1843, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 1193 

 

Hoslagt følger den af Deres Velædelhed forlangte Attest tillige med det mig tilstillede Kort. – Den 

sædvanlige Betaling for dette Slags Attester – 3 rbd. som De maaske ville behage at sende mig med 

Løkkens Post til Aalborg Postcontor, hvorfra mine Breve forsendes hertil i en tillaaset Posttaske. 

Vadumtorp den 21
de

 Februar 1843, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Proprietair Hasselbalck. 

 

 

Nr. 1194 

 

I Anledning af det ved det Høikongelige Rentekammers Skrivelse af 4
de

 forige Maaned til 

Justitsraad og Kongelig Godsinspecteur Bindesbøll mig overdragne Hverv at berigtige Delingen af 

Skatter og afgivter mellem den til Kongeligt Skovdomaine reserverede Deel af det forige samlede 

Buderupholms Gods, og den bortfæstede Part af Godset, maae jeg med Hensyn til at jeg finder 

Uoverensstemmelse imellem Auctionsconditionerne hvorefter den solgte Deel af Godset er taget i 

Besiddelse af Kjøberne, og den mig tilstillede Jordebog over de til Kongelig Skovdomaine 

reserverede Jorder, underdanigst udbede mig Korterne over Domainet udlaante det allersnarest 

mueligt. 

Vadumtorp den 1
st
 Marts 1843, underdanigst P.L. Birk. 

 

Til det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 1195 

 

Under 2
den

 Marts har jeg skreven til Kammerraad Raun at Lars Jacobsens Udstyknings Forretning 

Mellem Mølle i Tømmerbye Sogn, blev herfra ved Express afsendt til Amtet den 16
de

 Dec. og den 

blev, med Amtets Anbefaling indsendt til Rentekammeret med den Post som afgik fra Aalborg den 

21
de

 December og det vil derfor vistnok ikke vare ret længe inden der maa komme Approbation. 

 

 

Nr. 1196 

 

Gode Hr. Lieutenant. 

De modtage herved min forbindtligste Tak for Deres meget venskabelige Skrivelse af 18
de

 forige 

Maaned. Det giør mig ondt at jeg var saa ubetænksom ikke at kunne erindre at sende Dem Deres 

her henstaaende Sager med den Vogn som kjørte mig hjem fra Odden Mølle den 5
te
 Januar. – Det 

haarde Veier vi havde den 4
de

 Januar og nogle andre tilstødende Ophold giorde mig det umueligt at 

see mit Ønske opfyld med at komme til Høyerup den Dag, og den 5
te
 var det mig aldeles nødvendig 

at komme hjem igjen hvilket jeg da ogsaa var saa heldig at opnaae. – Da jeg dog nu skulle have en 

Express til Hjørring saa har jeg efter Hr. Lieutenants yttrede Ønske herved den Fornøielse at sende 

Dem Collegialtidende for Aarene 1841 og 42 og Dansk Ugeskrift af Schoun N
o
 1 til 49 incl.; men 

Dansk Ugeblad har jeg ikke og kjender det ikke en Gang. 
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Dersom Hr. Lieutenanten ikke allerede har afsendt de læste Nummre af Fædrelandet ved anden 

Leilighed da kunde Ole nu tage dem med tilbage. – Jeg skal ikke forsømme at benytte den første 

Leilighed der tilbyder sig til at faa Deres her henstaaende Sager sendt, og det er dog vel endnu 

muelig at der kunde gives en Leilig(hed)om ikke just saa nær som den fra Snevre; thi dette vil 

vistnok vanskelig indtræffe, men det er mueligt at der om kort Tid kunne gives en Leilighed til 

Gjurup vesten for Hjørring, og bliver dette Tilfældet da tænker jeg vel at jeg kunde formaa Manden 

til at kjøre de 1½ Miil til Høyerup; dog er dette ikke endnu aldeles bestemt, men jeg tænker vel at 

det skulle blive til. – De og gode Frue modtage herved min (og) Mines forbindtligste Tak for Deres 

gode Ønsker for mig og min Familie! vi leve Gud være lovet nu alle ved god helse. Min Svigermo-

der Jomfrue Hostrup og min Broder inclusive hvilke jeg ogsaa alle henregnes til Familien. – Min 

Broder befinder sig ulignelig meget bedre end i de foregaaende Aar hvilket han for en Deel tilskri-

ver Brugen af det saa hyppig anbefalede nye Lægemiddel, ”Brændevin og Salt” – Johan lider endnu 

noget af en ondartet Høst som han fik i Professor Zeises Laboratorium, og som han har havt nu 

omtrent i 5/4 Aar, men den er dog bestandig i Aftagende om endskjønt det gaaer noget langsomt. 

Grethe og mine 4 Børn i København ere Gudskelov nu alle raske og fra dem, saavelsom fra Johan 

skal jeg hilse. – Iligemaade hilses De og gode Frue paa Venskabligst fra os alle her der alle af 

Hjertet ønske at det Gode Forsyn ville skjænke Dem begge varig Sundhed og et Fornøiet Sind!!!. 

Jeg forbliver med sand Agtelse, Deres hengivne P.L. Birk. 

Vadumtorp den 11
te
 Marts 1843.  

 

S.T. Hr. Lieutenant West. 

 

 

Nr. 1197 

 

I Anledning af der ved Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 13
de

 forige Maaned mig 

overdragne Hverv at bestemme hvilken Deel af Skatter og Afgifter af det tidligere samlede 

Buderupholmske Gods der nu vil komme til at paahvile den bortsolgte Part af Godset og hvilken 

Deel derimod vil være at udrede for den til Kongeligt Skovdomaine reserverede Jorder m.v., har jeg 

henvendt mig til Landvæsenscommissair Wegener om Oplysninger, men har fra ham igjennem 

Proprietair Rÿbner erholdt den Efterretning at han ikke er i Besiddelse af nogen som helst Docu-

ment der kan gjøre mig nogen Oplysning i den Sag. – Jeg har imidlertid skreven til Rentekammeret 

om at erholde Korterne over Domainet udlaant, da disse især ere mig nødvendige med Hensyn til at 

der er en Uoverensstemmelse imellem Auctionsconditionerne hvorefter Buderupholm er solgt og 

den mig tilstillede Jordebog over Skovdomainet, ligesom og det til Dherr. Rÿbner og Dahl udstædt 

Skjøde, som er overensstemmende med bemeldte Jordebog følgelig ogsaa er uoverensstemmende 

med Auctionsconditionerne i Henseende til Hartkornet. – Da det Kongelige Rentekammers 

Skrivelse ikke speciel omtaler hvori det mig overdragne Hverv bestaar, men blot tilkjendegiver at 

det skal overdrages til mig at berigtige Sagen med Hensyn til at bestemme hvilken Deel af Skatter 

og Afgifter der nu vil komme til at paahvile enhver af de tvende Hovedparter i hvilke det forhen 

samlede Buderupholms Gods nu er deelt, saa har jeg i den Anledning henvendt mig til Proprietair 

Rÿbner og havt en Sammenkomst med ham i Aalborg, hvor jeg af ham har modtaget en Deel 

Documenter til Oplysning i Sagen ligesom han ogsaa har forskaffet mig udlaant fra Overførster 

Kammerjunker Jessen de 3 Korte som har været fremlagt ved Auctionen. Eftersom Sagen fremstil-

ler sig for mig nu, bestaar det mig overdragne Hverv i a) at bestemme dets rette Hartkorn for de 

efter Auctionsconditionerne til Kongeligt Skovdomaine reserverede Jorder og b) at bestemme 

hvilken Deel af Hæftelsen til Nationalbanken der retteligen bør paahvile de til Domainet reserve-

rede Skovsteder. - Skulde det mig overdragne Hverv strække sig videre end til Bestemmelsen af 

disse to Hovedparceller, da beder jeg mig det allersnarest mueligt derom underrettet. 

Vadumtorp den 13
de

 Marts 1843, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Justitsraad og Kongelig Godsinspecteur Bindesbøll. 
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Nr. 1198 

 

Gode Hr. Justitsraad 

Under 26
de

 Juni dette Aar tog jeg mig den ærbødige Frihed at anmode Deres Velbaarenhed 

godhedsfuld at melde mig til hvilken Tid de i December Maaned forlangte Korter over Gaarden 

Matr. N
o
 11 og 16 under Øsløs Bye og Sogn, Vesterhan Herred, Thisted Amt kunde ventes færdige, 

og jeg erholdt da ved min Søn den Efterretning at Korterne ville blive sendt til Thisted Amtstue 

sidst i Februar Maaned; imidlertid har jeg for to dage siden havt Bud i Thisted og ladet forhøre efter 

dem paa Thisted Amtstur og da vare de endnu ikke kommen dertil, og da jeg særdeles meget  

ønskede at faa dem det allersnarest mueligt, saa tillod jeg mig ærbødigst at bede om, at dersom de 

ikke endnu ere afsendte til Amtstuen, om da de ikke maatte udleveres til min Søn imod at han 

betaler dem, og han kunde da besørge mig dem tilsendt med første Pakkepost for min Regning. – 

Jeg beder at Hr. Justitsraaden godhedsfuld ville undskylde min Paatrængenhed som fornemmelig 

har sin Grund deri, at det er mig meget om at gjøre at faae mine Forretninger for Private fremmet 

saa meget som mueligt førend jeg skal ud paa Matriculs Undersøgelser, at de ikke skulde gaae fra 

mig; thi Capitain Lorentzen har taget min gamle Assistent i sin Tjeneste og udstrækker sin 

Virkekreds saameget som mueligt paa flere Steder hvor jeg tidligere havde alle forefaldende 

Forretninger. 

Vadumtorp den 13
de

 Marts 1843. Med sand Høiagtelse og Hengivenhed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Winther. Chef for det Kongelige Matriculeringscontor. 

 

 

Nr. 1199 

 

I anledning af Deres Høivelbaarenheds meget ærede Skrivelse af 14
de

 d.M. tillader jeg mig allerær-

bødigst at bemærke, at jeg vel har havt mange Korter ihænde ved Godsarchivet paa Villestrup i 

sidste Efteraar, men jeg har hverken seet det egentlige Matriculs Kort over Astrup Bye eller nogen 

Copie af samme med paategnede Matriculstaxter; men der findes ved Godsarchivet paa Villestrup 

en ret vel conserveret Copie af Matriculs Kortet over Astrup Byes Jorder uden Taxter. 

Nu er det jo vistnok sandt at det ikke staaer i noget Menneskes Magt, vel at taxere Jorderne aldeles 

paa ny uden noget andet Hjelpemiddel en(d) Kortet, at frembringe en nye Taxation, der nøiagtig 

kunde give det samme Resultat som den Taxation har givet der fandtes paa det bortblevne Kort; 

men da der haves en vel conserveret Copie af Matriculs Kortet der i Henseende til Loddernes 

geometriske Størrelse maa stemme overens med Matriculs Beregningen og der jo haves en 

fuldstændig speciel Beregning hvori Størrelsen forefindes af hvert enkelt Taxationsstykke saa ville 

det dog ved Hjelp af disse Documenter og ved speciel Undersøgelse paa Marken af Jordbunden en 

hver Lod især med Hensyn til Beliggenheden af de forskjellige i Beregningen anførte Taxations-

stykker være mueligt, skjønt vistnok saa vanskeligt og temmelig vidtløftig ved Afsætning efter 

Beregning at bringe nye Taxationslinier paa Kortet der kunde give det samme Resultat i Beregnin-

gen og samme overens med de virkelige Forskjelligheder i Grundens Beskaffenhed for hver enkelt 

Lod, og saaledes fuldstændig træde i stedet for det bortblevne Kort. – Dog jeg beder Deres 

Høivelbaarenhed gunstigst  undskylde at jeg her fortæller Dem noget som De veed fuldkommen 

ligesaagodt som jeg. 

Vadumtorp den 17
de

 Marts 1843, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Conferentsraad Rothe. Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. 

 

 



465 

 

Nr. 1200 

 

Attest. 

Efter Begjæring af Søren Thomsen i Hunetorp har jeg efterseet Udskiftnings Kortet over Jetsmark 

Sogns Eiendomme med Hensyn til om der maatte være udlagt Vei over Qvorup Byes Kjær vesten 

for Hønsholmgaarde, nemlig søndre Side af den Ende som Morten Andersen i Hønsholm har 

tilkjøbt sig af Qvorup Byes Jorder, og jeg har da befunden at der vel findes en Vei udlagt paa 

Udstyknings Kortet langs med søndre Side af fornævnte Lod, men den findes ikke antegnet paa det 

af mig forfattede Udstyknings Kort fordi Grundeieren som lod Gaarden udstykke erklærede for mig 

at der var ingen som brugte denne Vei, og den findes heller ikke udlagt paa Hune Sogns Kort. – 

Imidlertid vil denne Udeladelse af Veien paa mit Kort ikke kunne betegne nogen sin lovlige Ret til 

Veien som kan bevise at han har lovmedholdeligt Krav paa at faae den udlagt. 

Vadumtorp den 28
de

 Marts 1843, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 1201 

 

Regning 

over mit Tilgodekommende for nogle Landmaalingsforretninger udført paa Bjørnsholm Gods i 

Foraaret 1843. 

I Henhold til Det Kongelige Rentekammers Skrivelse til Godsinspecteuren af 4
de

 Juli 1840 og 7
de

 

Januar dette Aar har jeg efter Korterne saa nøiagtig som mueligt udviist Skjellen rundt omkring 

Jorderne til Boelsmand Jesper Nielsens Fæstested i Hylleberg Svenstrup, nemlig imod Nabogaarden 

som beboes af Fæster Hans Hansens Enke saavel som imod Padkjær Hovedgaards Jorder. 

Fremdeles har jeg udviist Skjel imellem Gaardmand Poul Jensen og Huusmændene Hans Knudsen 

Søren Jensen og Christen Madsen alle af Munksjørup. 

Endvidere har jeg paa samme Byes Grund udmaalt 2
de

 Parceller som bruges af Huusmand Poul 

Larsen, nemlig en Parcel af Jens Nielsens Toft og en do af Mads Poulsens Gaards Jorder, over 

hvilke Parceller jeg tillige har forfattet Kort og Beregning og paa en Maade beregnet Parcellerne i 

Hartkorn. – og endelig har jeg saa vidt mueligt repareret Kortet over Ranum Byes Jorder og derefter 

viist Skjel ud for den Deel af Smedden Niels Christensens Jorder, men da Kortet var saa aldeles 

forslidt og ødelagt at det i mange Henseender er aldeles ubrugeligt saa blev da endnu en Deel 

tilbage som maatte udsættes indtil et nyt Kort kan erholdes. 

For disse forskjellige Forretninger tror jeg i Forhold til den  

Tid de have medtaget at kunne tilkomme   21 rbd. 

For Befordring fra Vadumtorp til Bjørnsholm, 9 Mile á 4 mk. pr. Miil   6 rbd. 

For Retour Befordring = 2/3 Tour      4 rbd. 

     Er 31 rbd. 

p.t. Bjørnsholm den 12
te
 April 1843, P.L. Birk.  

 

 

Nr. 1202 

 

Ihvorvel jeg har gjort min yderste Flid for at reparere Udskiftnings Kortet over Ranum Byes Jorder 

saa er det dog endnu saa mangelfuldt at det ikke er mig mueligt at udvise alle de Skjel efter samme 

som af vedkommende Fæster er forlangt Oplysning om, jeg maae derfor ærbødigst bede Deres 

Velbyrdighed være af den Godhed at foranledige at et nyt Kort over Ranum Byes samtlige Jorder til 

den Ende maatte blive udfærdiget fra det Kongelige Matriculerings Contor da, den videre 

Skjeludviisning nødvendigviis maa udsættes der efter. 

p.t. Bjørnsholm den 12
te
 April 1843, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Kammerraad Forvalter Wulff. 
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Nr. 1203 

 

Efter det Høikongelige Rentekammers Skrivelse til Amtet af 25
de

 Februar dette Aar er det under 

24
de

 forige Maaned bleven mig tilkjendegivet at der er udfærdiget en allernaadigst Bevilling for mig 

til at udstykke min Gaard i Nord Bye og Sogn af Hartkorn 2 Td. 1 Fk. 1 alb. i 3 Parceller og at 

denne allernaadigst Bevilling skal indløses inden 6 Uger med 14½ Rbd. rede Sølv, og da jeg ingen 

Commissionair har i Kjøbenhavn saa vover jeg herved underdanigst directe at indsende denne Sum 

til det høikongelige Rentekammer. 

Nors Bye og Sogn den 16
de

 April 1843, Anders Poulsen. 

 

 

Nr. 1204 

 

At jeg har modtaget den Høikongelige Matriculerings Comitees ærede Skrivelse af 8
de

 denne 

Maaned til mig og udnævnt Medcommissairer, om Undersøgelse af de paaankede Dele af den nye 

Udstykning for Hjørring Amt, dette tillader jeg mig herved allerærbødigst at indberettet, ligesom og 

at jeg med Guds Hjælp nok skal møde i Hjørring den 7
de

 næste Maaned, og at jeg betimmeligen skal 

foranstalte de fornødne Tilsigelser til Vedkommende saaledes at Forretningen selv kan begynde den 

næste Dags Morgen; men med Hensyn til at den Skrivelse som jeg har modtaget, gjælder os alle tre,  

da forventer jeg at Deherr. Landinspecteur Johansen og Landmaaler Oxholm haver faaet særskilt 

Ordre, thi jeg veed ikke hvor de opholde sig og kan derfor ikke sende dem den mig tilhændekomne 

Skrivelse. 

Vadumtorp den 20
de

 April 1843, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til den høikongelige Commitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

 

 

Nr. 1205 

 

 I Anledning af at den høikongelige Matriculerings Commitees ærede Skrivelse af 8
de

 denne 

Maaned paalægger mig betimmeligen at foranstalte den fornødne Tilsigelse til Vedkommende, 

saaledes at Undersøgelsen af den nye Skyldsætning kan paabegyndes den 8
de

 Mai, har jeg igaar 

været paa Hjørring Amtstue for at modtage Instructionen samt Fortegnelsen og Korterne over de 

Steder hvis Jorder ere Gjenstand for Undersøgelse; men da der ikke fandtes noget at dette paa 

Amtstuen og jeg i Dag har bragt i Erfaring at der er kommen en Deel Kasser til Aalborg Postcontor 

med Adresse til Landinspecteur Bie og derforuden en Deel Kasser til en anden Landinspecteur eller 

Landmaaler, saavidt mit Bud kan erindre var det til Landmaaler Jørgensen, saa har jeg tænkt mig 

det som en Muelighed at et af disse Sæt Kasser kan have faaet feil Adresse og har derfor ikke villet 

undlade allerærbødigst derom at gjøre Indberetning. 

Da Frosten som holdt saalænge ved at jeg ikke blev istand til at faa saa mange af mine smaa 

Forretninger for Private udført i dette Foraar som jeg havde gjort mig Haab om og da en Deel af mit 
Tilgodehavende som allerede skulle have været indkommen er udebleven og jeg som Følge deraf 

for Øieblikket mangler Penge til at bestride de med Matriculeringsundersøgelserne forbundne 

Omkostninger til Logie og Befordring til og under Forretningen, saa seer jeg mig i den Nødvendig-

hed at maatte allerærbødigst bede den høikongelige Committee om gunstbehageligen at ville 

fornøde mig et Forskud af 200 rbd. udbetalt af Hjørring Amtstue. 

Vadumtorp den 26
de

 April 1843, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Høikongelige Matriculerings Committee. 
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Nr. 1206 

 

Efter Deres Velbyrdigheds Begjæring i ærede Skrivelse af 24
de

 forrige Maaned tilstilles Dem 

herved anden Gang Qvittering for et Beløb af 47 rbd. siger Sÿv og Fÿrgetÿve Rigsbankdaler som 

De har udbetalt mig i Aaret 1841 for den af mig udførte og da tilendebragte Omdeling af Trend 

Husenes Jorder i Bjørnsholms Sogn; men da jeg ikke kan finde Concepten til den da indsendte 

Regning kan jeg ikke nu specificere Regningen. Naar at Hr. Kammerraaden ønsker at min Søn skal 

komme for at fuldføre de manglende Skjeludviisninger paa Godset beder jeg De godhedsfuld ville 

behage at skrive ham til derom til Vadumtorp. 

p.t. Jægerum den 9
de

 Mai 1843, hengivenst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Kammerraad Wulff. 

 

 

Nr. 1207 

 

For et andet Trend Huses Jorder i Bjørnsholm Sogn som blev tilendebragt i Aaret 1841 har S.T. Hr. 

Landvæsenscommissair Forvalter Wulff til den Tid efter min ham tilstillede Regning udbetalt mig 

47 rbd. siger Syv og Fyrgetyve Rigsbankdaler, for hvilket Beløb herved anden Gang qvitteres. 

Vadumtorp den 6
te
 Mai 1843, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1208 

 

I Anledning af Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 7
de

 f.M. meldes at naar de omskrevne Korter 

over de af mig uskiftede Enge vorder mig tilstillede da er jeg villig til at bringe den ommeldte Sag 

angaaende Retningen m.v. i Rigtighed; dog vil det vistnok vare endnu henimod 2 Maaneder med 

Tilendebringelsen af Undersøgelsen af den nye Skyldsætning i Hjørring Amt og førend vi faar 

denne tilendebragt kan jeg ikke fremme nogen af de Forretninger for Private hvortil min personlige 

Nærværelse er fornøden; men jeg vil finde at det ogsaa kan blive tidlig nok endnu efter den Tid, og 

maaske at Korterne heller ikke kan faas tidligere; imidlertid ville det fremme Arbeidet at Korter og 

øvrige Documenter sendes mig til mit Hjem det første mueligt. 

p.t. Hvidstedgaard den 25
de

 Mai 1843, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Forvalter Mørup Hjermitslevgaard pr. Aalborg. 

 

 

Nr. 1209 

 

Under 23
de

 December forige Aar tillod jeg mig til det høikongelige Rentekammer igjennem 

Hjørring Amt underdanigste at indsende en Udstykningsforretning over Jorderne til mit Sted 

Brødholt kaldet i Jerslev Sogn, Børglum Herred, ledsaget med en allerunderdanigst Ansøgning om 

allernaadigst Bevilling til Stedets eller Gaardens Nedlæggelse og Approbation paa Udstykningen, 

og da det paa de i min allerunderdanigste Ansøgning anførte Grunde er en Velfærds Sag for mig at 

vorde sat i stand til at kunne give Skjøde paa de solgte Parceller i forestaaende Juni Termin, saa 

vover jeg herved i dybeste underdanighed til det Kongelige Rentekammer, at gjentage min Bøn om 

at naadigst Approbation paa Udstykningen maatte forundes mig meddelt det allersnareste mueligt. 

Brødholt i Jerslev Sogn den 25
de

 Mai 1843, underdanigst Paa Christen Christensens Vegne og efter 

hans Forlangende, P.L. Birk. Stiftslandinspecteur. 
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Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 1210 

 

Under 7
de

 Februar dette Aar tillod jeg mig, igjennem Hjørring Amt til det Høikongelige Rentekam-

mer underdanigst at indsende en Udstykningsforretning over min eiende Gaard i Sterup Bye, Jerslev 

Sogn, Børglum Herred, ledsaget med en underdanigst Ansøgning til det høie Collegium om naa-

digst Approbation paa Udstykningen og med lige underdanigst Begjæring om at det høie Collegium 

i Fornødent Fald naadigst ville udvirke mig allernaadigst Bevilling til Gaardens Nedlæggelse, eller 

Udstykning uden Hovedparcel af den befalede Størrelse, og da Terminen nærmer sig til hvilken Tid 

jeg har forbunden mig til at udstæde Skjøde paa de solgte Parceller, saa vover jeg herved underda-

nigst at gjentage min Bøn om at naadigst Approbation paa Udstykningen maatte forundes mig 

meddelt det allersnarest mueligt. 

Sterup Bye i Jerslev Herred den 20
de

 Mai 1843, Underdanigst Paa Knud Steffensens Vegne og efter 

hans Forlangende, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 1211 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds meget ærede Skrivelse til mig af 19
de

 denne Maaned om at 

optage et Situations Kort over den Deel af Øls Krat som har Navn af Præstkrattet og som Kammer-

raad Procurator Petersen anseer fornødent til Oplysning i en Sag i hvilken han er Beskikket som 

Sagfører for Pastor Raasckou tillader jeg mig allerærbødigst at bemærke at jeg er villig til at forfatte 

det forlangte Kort, saafremt Sagen kan udsættes indtil den Commission hvor af jeg er medlem faar 

udført sine Undersøgelser af den ny Udstykning i Hjørring Amt, og som sandsynligviis vil vare i 

henved 2 Maaneder fra Dato; men førend disse Forretninger vorder tilendebragt kan jeg ikke 

paatage mig at udføre nogen anden Forretning hvortil min personlige Nærværelse er fornøden. 

p.t. Hvidstedgaard pr. Hjørring den 25
de

 Mai 1843, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand for Aalborg Stift. 

 

 

Nr. 1212 

 

Høistærede Hr. Graven. 

I Anledning af Deres Skrivelse til mig af 3
die

 denne Maaned bemærkes: at ved sidste ærede Samtale 

med Deres salig Fader nemlig paa Kornumgaard den 13
de

 Januar dette Aar da jeg foretog den sidste 

Undersøgelse angaaende de i den forgangne Tid foretagne Magelæg med videre af Rentekammeret 

forlangte Oplysninger, gav han min uanmodet det Tilsagn, som en yderligere Erstatning for mit 
Arbeide, at de som efter foregaaende 2

de
 Afregninger skyldige 95 rbd. maatte henstaae ubetalte 

indtil næste Aars Juni Termin. – Jeg kan ikke tvivle om at De høistærede jo vil respectere Deres 

afdøde Fader mig givne Løfte, hvilket jeg i Mangel af andet Beviis kan, om forlanges, bekræfte 

med Lovens Eed, og jeg er saaledes aldeles ikke belavet paa at betale nogen Deel af dette Beløb i 

denne Termin. 

p.t. Lunderager Præstegaard den 11
te
 Juni 1843, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. Kjeld Jensen Graven. 
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Nr. 1213 

 

Lunderager Præstegaard den 11
te
 Juni 1843 

Gode Hr. Lose 

Det Beløb jeg har tilgode hos Dem for Udskiftningen af Meelholt Skov, som jeg ikke her kan 

opgive bestemt fordi jeg ikke har Regningen ved Haanden, beder jeg De ville være saa god at betale 

til Kiøbmand Poul Pagh i Aalborg, til hvem jeg skylder en Deel mere end jeg har tilgode hos Dem, 

og da jeg ikke har andre Resurser for tiden beder jeg at De godhedsfuld ville ved Overbringeren 

heraf meddele mig et Par Ord for at De vil betale til ham i indeværende Termin det Beløb hvis 

Størrelse er Dem bekjendt men som jeg som sagt ikke her kan anføre fordi jeg ikke har Regningen 

ved Haanden, som jeg har tilgode hos Dem og at jeg da indtil videre kunde sende som dette Beviis  

i stedet for rede Penge som jeg mangler.  

Deres Velædelheds meget forbundne P.L. Birk. 

 

P.S. Jeg er at træffe her i Præstegaarden Morgen og Aften i de første 4 Dage af denne Uge om De 

ville beære mig med Deres Nærværelse. 

 

S.T. Hr. Proprietair Lose. 

 

 

Nr. 1214 

 

D. 11
te
 Juni skreven til Proprietair N. Christensen i Hjørring at Commissionen venter at komme til 

Lundegaard den 20
de

 el. 21
de

 denne Maaned og om mueligt nærmere forud at bestemme Dagen. 

 

 

Nr. 1215 

 

Jeg er ikke i besiddelse af noget Kort over Dronninglund Parceller, hvorefter det forlangte 

Copiekort over den Pastor Weirum i sin Tid tilhørende Parcel kunne urdfærdiges; det er maaske 

mueligt at et saadant Kort kan faas fra det Kongelige Rentekammer, hvilket jeg imidlertid dog ikke 

veed, da det kommer an paa om Udstykning er ældre en(d) 3
die

 December 1819, som jeg næsten 

troer, og er dette Tilfældet saa har Rentekammeret vistnok ingen Copie af det egentlige Udstyk-

nings Kort hvorom her er Tale; men i alle Tilfælde findes vistnok Parceller antydet paa det i 

Proprietair Formanns Værge værende Kort, der saavidt jeg veed, er det originale Kort over den 

sidste Udstykning af Dronninglund Hovedgaards Jorder – p.t. Lunderager Præstegaard den 11
te
 Juni 

1843, skyldigst P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. Fagerness. 

 

 

Nr. 1216 

 

p.t. Lunderagers Præstegaard den 11
te
 Juni 1843. 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 30
te
 f.M. tillader jeg mig at bemærke: at 

Commissionen er aldeles ikke paalagt nogen Hemmeligholdelse af Matriculsundersøgelsens Udfald, 

og paa Deres Forlangende vare vi ogsaa villige til at meddele Dem al den Oplysning som vi var 

istand til; men da Beregningerne først vorde foretagen i det Kongelige Matriculeringscontor saa 

staae det ikke i vor Magt at meddele Dem det endelige Resultat. – Skulle det virkelig være Tilfældet 
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som De beretter at Undersøgelses Commissionen i Thisted Amt foretager Beregninger og meddeler 

Vedkommende paa Forlangende det endelige Resultat, da er dette en Afvigelse fra Reglen og er 

ikke grundet i den almindelige Instruction. 

Paa Medcommissaires og egne Vegne, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Proprietair Høyer. 

 

 

Nr. 1217 

 

Gode Hr. Cancelliraad. 

I skyldigst Svar paa Deres meget ærede Skrivelse af 12
te
 d.M. meldes, at jeg er meget villig til at 

efterkomme den mig da gjorte Anmodning; men med Hensyn til at give Hr. Lieutenanten 

Veiledning i den practiske Landmaaling da maa jeg beklage at Leiligheden dertil ikkun tilbyde sig 

saare sparsomt, ligesom jeg ogsaa maa tillade mig at bemærke at jeg fortiden Arbeider i den 

Commission som skal undersøge den nye Skyldsætning i Hjørring Amt, som sandsynligviis vil vare 

i det Mindste et Par Maaneder fra Dato og saalænge denne Forretning varer kan jeg aldeles ikke 

paatage mig nogen som helst andet Arbeide. 

p.t. Hjulskov i Jerslev Sogn den 23
de

 Mai 1843, Med Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. 

Birk. 

 

S.T. Hr. Cancelliraad Proprietair Jensen. 

 

 

Nr. 1218 

 

Under 3
die

 d.M. har det Kongelige Rentekammer tilskreven mig om at anvise Deres Velbyrdighed 

til Prøveopmaaling et Terrain af i det mindste 150 Td. Land af blandet Situation. – De mig 

overdragne Undersøgelses Forretninger i Hjørring Amt angaaende den nye Skyldsætning til 

sandsynligviis vare endnu et Par Maaneder, og førend efter den Tid kan jeg ikke see mig istand til at 

overvære Deres Prøveopmaaling, og da jeg ikke fortiden ved noget Sted som jeg kan anvise Dem 

hvor en saadan Opmaaling kan foretages, da det naturligviis ikkun kan skee med vedkommende 

Jordbrugers Tilladelse, saa maa jeg bede Hr. Lieutenanten at De imidlertid ville behage selv at være 

uleiliget med at opsøge Dem et passende Terrain af blandet Situation hvor De med vedkommendes 

Tilladelse kunde foretage den befalede Prøve, og naar De har funden en saadan Plads anmodes De 

om behageligen at vilde tilmelde mig det, da jeg saa nærmere skal bestemme Tiden det er mig 

mueligt. 

Vadumtorp den 17
de

 Juni 1843, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Lieutenant Wedeger. 

 

 

Nr. 1219 
 

Gode Hr. Cancelliraad. 

Da jeg ikke vorde Hr. Lieutenant Wedegers Adresse saa beder jeg Dem være af den Godhed at 

modtage og besørge indlagte Brev til ham. I de første Dage af Juni Maaned skal faaer jeg min Gage 

og da skal Renten af min Gjeld til det Offentlige uopholdelig blive betalt; men dersom det ikke kan 

gaae an at jeg bier saalænge da beder jeg De Godhedsfuld ville behage at underrette mig derom ved 

min Søn som overbringer dette, da jeg saa skal sørge for at faa dem uopholdelig indbetalt. 

Vadumtorp den 18
de

 Juni 1843, Ærbødigst P.L. Birk. 
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S.T. Hr. Cancelliraad Procurator Jensen 

 

 

Nr. 1220 

 

Gode Hr. Pagh. 

Da min Embedsstilling og for Øieblikket som Medlem af den Commission som skal undersøge den 

nye Skyldsætning i Hjørring Amt ikke kan tillade mig at være tilstede i Aalborg i denne Termin saa 

beder jeg Dem være af den Godhed til Afdrag paa min Regning, efter indlagte Anviisning at modta-

ge 100 rbd. af Proprietair Lose i Meelholt, som han har lovet mig bestemt at udbetale til Dem inden 

denne Termins Udløb og beder jeg Dem i øvrigt godhedsfuld at undskylde at jeg ikke seer mig 

istand til at bringe Dem flere Penge førend noget efter Terminen. 

Vadumtorp den 17
de

 Juni 1843. Med Høiagtelse Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Kjøbmand Pagh, 

 

 

Nr. 1221 

 

Da jeg er kommen til Kundskab om at Selveier Gaardmand Engelbreckt Nielsen i Vestermøgelmose 

i Dronninglund Sogn staaer i den Formening at han kan forbyde Jens Bertelsen i Østermøgelmose 

for Fremtiden at udøve den Brugsret til Tørveskjær som denne saavelsom de foregaaende Eiere af 

Gaarden Østermøgelmose fra umindelige Tider har benyttet i nogle Tørvemoser som findes 

beliggende norden og vesten for Gaarden i den Lod som ved Udskiftningen for 38 Aar siden er 

bleven tildelt Gaarden Vestermøgelmose, saa finder jeg mig foranlediget til herved at erklære at den 

Skjeludviisning imellem disse 2
de

 Gaardes Jorder som fandt Sted i nu afvigte Foraar ikkun angaaer 

Grændsen imellem disse 2
de

 Gaardes Græsningsret og at denne Skjeludviisning ingenlunde kan 

berettige Engelbreckt Nielsen til at formene Jens Bertelsen den af sidstnævnte hidtil udøvede 

Tørveskjæs Rettighed i førstnævntes Lod, hvilken Tørveskjærs Rettighed desuden i sin Tid er 

bleven anmeldt ved Matriculeringen som gjeldende, og findes lovhjemlet i Forordningen af 23
de

 

April 1781 § 17. 

Vadumtorp den 18
de

 Juni 1843, P.L. Birk. Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 1222 

 

Da en Deel af mit Tilgodehavende for Forretninger hos Private som jeg havde ventet sikkert at faa 

ind i denne Termin er udebleven, og jeg ikke fortiden er istand til at gjøre anden Udvei for Penge til 

Erstatning af de udeblevne Summer tildeels fordi jeg ikke kan eller har kunnet forlade min Stilling 

her som Medlem af Commissionen, saa er jeg nu saagodtsom været blottet for Penge for Øieblikket, 

og seer mig derfor nødsaget til atter allerærbødigst at anmode den Høikongelige Comitee om, 

gunstbehageligen at forstrække mig med et Forskud af 200 rbd. anviist til udbetaling af Hjørring 
Amtstue. 

Hjørring den 22
de

 Juni 1843, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Høikongelige Matriculerings Comitee. 

 

Uden paa Brevet: Til S.T. Comiteen i Anledning af den nye Matriculs Indførelse i Kjøbenhavn  

Indholdet heraf angaar alene den nye Matricul, P.L. Birk Stiftslandinspecteur 

 



472 

 

 

Nr. 1223 

 

Under 15
de

 f.M. har Deres Høivelbaarne gunstbehageligen communiceret mig det kongelige Rente-

kammers Skrivelse af 6
te
 s.M. og derhos tilkjendegivet mig at De under samme Datum har anmodet 

Proprietair Winkel om inden 14 Dage at tilstille mig min Regnings Restbeløb 162 rbd. 17 sk. I 

Anledning af denne Skrivelse har jeg under 19
de

 f.M. anmodet Kammerraad Mollerup paa Haven 

om at formaa Hr. Winkel til at udbetale sig 100 rbd. som jeg er ham skyldig; men ved en Skrivelse 

af 21
de

 forige (Maaned)som jeg allerærbødigst tillader mig herved at lade følge, har Hr. Mollerup 

tilmeldt mig, at Hr. Winkel i stedet for at udbetale ham de ovenanførte 100 rbd. foregav at han 

havde sendt min Regnings Beløb til Amtet. – Da den Hr. Winkel forlagte Tid af 14 Dage nu for 

nogle Dage siden er udløben og jeg endnu ikke har faaet min Regning udbetalt, saa tillader jeg mig 

allerærbødigst at andrage Sagen for Deres Høivelbaarenhed bedende at de høigunstigst ville 

foranstalte det videre fornødne til denne Sags snarest muelige Afgjørelse; thi saasom Forretningen 

er udført efter det Høikongelige Rentekammers Ordre og høisamme har revideret min Regning og 

funden den billig og Hr. Winkel endydermere af det Offentlige er bleven opfordret til inden en 

passende Kort Frist /: 14 Dage :/ at tilstille mig min Regnings Beløb, saa forventer jeg ogsaa 

tillidsfuld at de videre Foranstaltninger til denne Sags snarest muelige endelige Afgjørelse, i 

Analogi med den bestaaende Lovgivning foretages af det Offentlige uden Omkostninger for mig. 

p.t. Lønstrup den 2
den

 Juli 1843, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Holsten. 

 

 

Nr. 1224 

 

Under 7
de

 Marts dette Aar har jeg tilstillet Amtet en Repartitionsberegning over mit Tilgodekom-

mende 18 rbd. for Bestyrelsen af en efter Amtets Ordre foretagen Overskjønsforretning som blev 

udført i November Maaned forige Aar over afgiven Jord til Thisted Landevei og hvorover jeg strax 

derpaa, nemlig under 28
de

 samme Maaned indsendte min Regning til Beløb, som anført 18 rbd. – 

Efter privat Meddelelse af daværende Amtsfuldmægtig Busk har jeg under 13
de

 Marts dette Aar 

modtaget den Efterretning: at Repartitionen over mit Tilgodehavende /: de ovenmeldte 18 rbd. :/ i 

Anledning af Overskjærsforretningen angaaende afgiven Jord til Landeveien i Østerhan Herred, 

dags Dato /: 13
de

 Marts 1843 :/ paa officiel Maade er bleven tilstillet Cancelliraad Herredsfoged 

Qvistgaard med Opfordring om at interessere sig for at Beløbet indkommer i Forening med de 

øvrige Omkostninger paa Skjønsforretningerne og i sin Tid udbetaler til mig. Men da jeg efter saa 

lang Tids Forløb endnu ikke har modtaget de ommeldte 18 rbd. eller veed det mindste om hvorpaa 

denne Sags Afgjørelse beroer, saa beder jeg allerærbødigst at Deres Høivelbaarenhed høigunstigst 

ville besørge at drage Omsorg for at Beløbet snarest mueligt vorder mig udbetalt; thi saasom min 

Forretning er udført efter Revisionen af Amtet, saa er det jo en Selvfølge at jeg ikke har andre at 

henvende mig til for at erholde den for samme mig tilkommende Betaling. 

p.t. Lønstrup den 2
den

 Juli 1843, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Holsten.  

 

 

Nr. 1225 

 

Til brug ved nogle forlangte Udstykningsforretninger tillader jeg mig herved underdanigst at 

anmode det Høikongelige Rentekammer om, at der høigunstigst maatte for min Regning snarest 

mueligt udfærdiges og mig tilstilles Copier af Matriculs Korterne over efterskrevne Eiendomme, 

nemlig: 
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Voer Sogn, Agersted Bye. Matr. N
o
 10, gl. Hrtkr. 2 Td. 4 Skp., nyt Hartkorn 2 Td. 6 Skp. 2 Fk. 

hidtil brugt af Fæster under Voergaard Gods Hans Nielsen, nu solgt til 

Niels Peter Jensen og Jens Jensen. Gaarden er anmeldt at have 2
de

 

Agerlodder, 2
de

 sammengrændsende Englodder blot adskilt ved en Bæk, 

2
de

 Kjærlodder og en Tørvelod. 

Albek Sogn, Nørre Vaarsaae By. Matr. N
o
 16 gl. Hartkorn 2 Td. 4 Skp. 2 Fk. nyt Hartkorn 2 Td. 1 

Skp. 2 Fk. 2½ alb. hidtil brugt af Fæster under Voergaard Gods Niels 

Pedersen nu solgt til Fæsteren. Gaarden er for mig anmeldt at have 2
de

 

Agerlodder, 1 Eng Lod, en til den ene Agerlod grændsende 

Græsningslod og en særskilt beliggende mindre Kjærlod. 

Samme Sogn og Bye. Matr. N
o
 2, gammel Hartkorn, 2 Tønder nyt Hartkorn 2 Td. 1 Fk. 2¼ alb. – 

Gaarden som kaldes Søndergaard har senest tilhørt Pastor Asmussens 

Dødsboe og har hidtil været brugt af Fæster eller Bruger Jens Nielsen 

som nu har tilkjøbt sig den. – Gaarden er for mig anmeldt at have en 

Agerlod, en Englod og en Græsningslod. 

 

I Thisted Amt Vesterhan Herred. 

Øsløs Sogn og Bye. Matr. N
o
 82, gammel Hartkorn 6 Skp. 3 Fk. 2½ alb., nyt Hartkorn 3 Skp. 1 Fk. 

1¾ alb. I Matriculs Extracten staaer anført Peder Larsen Lund og 

Christen Jensen men de nuværende Eiere er Christen Jensen Knapmager 

og Marqvor Nielsen. 

 

Korterne som ønskes sendt enten directe til mit Hjem Vadumtorp pr. Aalborg eller til Aalborg  

Amtstue, skal af mig vorde betalt saa hastig som jeg erholder Underretning om hvad de skulle  

koste. 

p.t. Lønstrup pr. Hjørring den 12
te
 Juli 1843, underdanigst P.L. Birk. Stiftslandinspecteur. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 1226 

 

Gode Hr. Kammerraad. 

Da jeg ved Landinspecteur Johansen er kommen til Kundskab om at De opholder Dem paa Matri-

culeringscontoret saa tillader jeg mig herved ærbødigst at bede Dem at De for gammelt Venskabs 

Skyld godhedsfuld vilde være uleiliget med at udvirke for mig, at nogle Copier af Matriculs 

Korterne som jeg ved Ansøgning af Dags Dato har anmodet det Kongelige Rentekammer om at 

lade udfærdige saa snart som mueligt, for at jeg kunde være vis paa at have dem inden August 

Maaneds Udgang, til hvilken Tid jeg haaber at blive færdig med Matriculs Undersøgelsen i 

Hjørring Amt søndre District; og da det er Vedkommende meget om at gjøre at faa Udstykningerne 

fuldførte og approberede inden December Termin, saa er det mig af megen Vigtighed at faa 

Korterne snart, og haaber derfor at Hr. Kammerraaden godhedsfuld ville undskylde at jeg dermed 

gjør Dem Uleilighed. – Min Søn, som bringer Dem disse Linier, var i afvigte Vinter paa 

Matriculscontoret med et Brev til Etatsraad Winther, og han fortalte mig at der var en som spurgte 

til hans Bedstefader, men hvem det var vidste han ikke. Jeg gjettede paa hvem det kunde være og 

faldt strax paa den Formodning at det maatte være Dem høistærede Hr. Ven, der endnu havde os i 

venskabelig Erindring; men da jeg var uvidende om at De var paa Matriculeringscontoret, saa var 

jeg dog uvis i min Sag, indtil jeg erholdt Underretning derom af Johansen. - Det er nu en temmelig 

rum Tid siden vi saa hinanden, og meget betydelige Forandringer ere foregaaede saavel for den ene 

som for den anden af os siden den Tid. Min Svigerfader døde i Foraaret 1842 – Min Svigermoder 

og Jomfru Hostrup som maaske erindrer fra Bjørnkjær, er hos mig paa Vadumtorp i Vadum Sogn. – 

Min Kone er fortiden i Kjøbenhavn for at besøge vore Børn, hvoraf de 4 er der fortiden. – Det ville 
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være mig særdeles kjært om Hr. Kammerraaden ved Leilighed ville beære mig med et Par Ord 

indleveret til min Familie som boer i Studiestrædet N
o
 98 første Sal i Kjøbenhavn som da besørger 

mig det videre tilsendt. 

p.t. Baggesvogn den 12
te
 Juli 1843. Med sand Agtelse og Venskab. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Kammerraad  Landinspecteur Berg. 

 

 

Nr. 1227 

 

At jeg har modtaget det af Forvalter Kold paa Winkeldal mig tilstillede Pengebeløb 162 rbd. 17 sk. 

siger Et Hundrede og To og Tredsindstyve Rigsbankdaler 17 sk. som er Restbeløbet af mit 

Tilgodehavende for mine som Landinspecteur hos Godseier Winkel, udførte Forretninger ved 

Dybvad Gaard og Gods, det tilstaaes herved. 

p.t. Baggesvogn den 13
de

 Juli 1843. 

 

 

Nr. 1228 

 

I Henhold til Amtets Skrivelse af 15
de

 forige Maaned, tillader jeg mig herved allerærbødigst at 

indberette: at Proprietair Winkel nu har ved sin Forvalter Kold paa Winkeldal med en Skrivelse 

dateret 28
de

 forige Maaned, sendt det mig tilkommende Pengebeløb 162 rbd. 17 sk., til Aalborg 

Postcontor, hvorfra jeg har modtaget samme. 

p.t. Baggesvogn den 13
de

 Juli 1843, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Holsten. 

 

 

Nr. 1229 

 

I Henhold til Commiteens Skrivelse af 17
de

 forige Maaned tillader jeg mig herved allerærbødigst at 

indberettet at Landinspecteur Johansen har i Forgaars Aften med Posten fra Aalborg modtaget 

Efterretning om, at Lieutenant og Landmaaler Tingtecius(?) og Landmaaler Amstrup nu er færdige i 

Aalborg Amt; vi afsluttede da i Gaar Formiddag Resten af de Undersøgelser som vi have udført i 

Forening, hvorpaa han strax i Gaars Eftermiddag begav sig paa Reisen til Holstebro og da Lieute-

nant og Landinspecteur Møller er udebleven reiste jeg strax til Hørbyelund, for om mueligt at 

formaae Lieutenant og Landmaaler Lassen til at indtræde i Commissionen. Ihvorvelsom ikkun 

nødig kunde forlade sin Gaards Bedrift, som selv bestyrer i enhver Henseende, saa har jeg dog 

været saa heldig at formaa ham til at komme hertil i Morgen Aften, saaledes at Commissionen nu 

kan fortsætte sine Undersøgelser paa Marken i Overmorgen. – Saafremt som jeg haaber, at Commit-

teen bifalder denne Foranstaltning da ønsker jeg at Ordre maatte blive udstædt til Lieutenant og 

Landmaaler Lassen om at være Medlem af Commissionen. – Her i Venneberg Herredet staaer 

endnu tilbage at foretage undersøgelse i Sindal, Astrup, Mygdal, Ugilt, Biergby, Asdal og Horne 
Sogne som jeg haaber vi skulle blive færdig med i Løbet at denne Maaned. De andre 7 Sogne ere 

færdige. Vor Adresse vedbliver, som hidtil, at være Hjørring Postcontor. 

p.t. Baggesvogn den 12
te
 Juli 1843, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Den Høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse.  

 

 

Nr. 1230  
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(et beskrevet ark der er indhæftet i protokollen) 

For at kunne bestride de nødvendige Udgifter til Arbeidets hurtige Fremme i Forbindelse med min 

allerærbødigste private Præstationer, seer jeg mig nødsaget til atter allerærbødigst at anmode den 

høikongelige Committee om gunstbehageligen at forunde mig endnu 200 rbd. til Afdrag paa mit 

Tilgodekommende for Arbeide ved Matriculsundersøgelserne i Hjørring Amt anviist til Udbetaling 

af Hjørring Amtstur. 

p.t. Baggesvogn den 3
die

 August 1843, Allerærbødigst P.L. Birk.  

 

 

Nr. 1231  

 

Velærværdige Hr. Pastor Prytz: 

Da jeg ikke er færdig med at bruge de mig til Afbenyttelse paa Embeds Vegne udlaante Korter over 

Byerne Torslev, Flegum og Attrup saa har jeg gjemt dem saaledes at jeg neppe seer mig i Stand til 

at kunne udlevere dem førend jeg kommer hjem fra de mig overdragne befalede Forretninger her 

paa Egnen, som vil vare endnu 3 á 4 Uger fra Dato; dog er det maaskee mueligt at jeg kunde skaffe 

dem udleveret ved min ældre Søn, saasnart han blot er kommen hjem fra en Reise til Bjørnsholm, 

men i saa Fald maae jeg bede Deres Velærværdighed behageligen at lade dem hente ved et Bud som 

til den Ende maatte medbringe en Kortkasse til at føre dem i, da de ellers ikke kan føres sikkert, og 

jeg har fortiden ingen saadanne Kasser at kunne sende. – Den Kasse hvori jeg lod Korterne hente, 

har en Længde af 1 Alen 15 Tommer. 

Naar der sendes mig en Kasse da skal jeg besørge Korterne tilbagesendt ved den første Leilighed 

der gives efter at jeg kommer hjem herfra ifald de mueligen ikke skulle kunde faaes forinden. 

p.t. Dvergtved pr. Frederikshavn den 6
te
 August 1843, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Pastor Prytz. 

 

 

Nr. 1232  

 

Det gjør mig ondt at erfare at Deres Velædelhed har saa slette Tanker om mig at De har fundet det 

nødvendigt at true mig med Udpantning  for det hermed følgende Beløb 6 rd. 5 mk. 13 sk. - Jeg 

erkjender at det er en Forseelse af mig , at jeg ikke har faaet dette ubetydelige Beløb betalt forlænge 

siden, men jeg havde dog ikke troet at De derfor ville ansee mig for en saa slet Betaler, at De skulle, 

som De behager at bemærke: ”saa dem nødt til, for at Restgjælden ikke skulde blive forældet, at 

meddele udpantningsordre for samme” Det kan det imidlertid neppe være Dem ubekjendt at jeg i 

dette Aar bestandig har været borte fra mit Hjem i den hele Tid siden det tidligst Foraar, og idelig 

flakket omkring fra Sted til andet paa overhaand hastende Forretninger for det Offentlige, og jeg 

kan forsikkre Dem om, at dette er den eneste sande Aarsag, der har foranlediget at jeg har begaaet 

den Uagtsomhed ikke at sørge for at faae denne Deres Fordring paa mig betalt for længe siden, 

hvilket den ufeilbarlig vilde have været, saafremt jeg blot havde være hjemme en eneste Dag. 

Qvitteringen udbeder jeg mig adresseret til Hjørring Postcontor. 

p.t. Raaberg Præstegaard den 13
de

 August 1843, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Hospitalsforstander Ostenfeldt constitueret Herredsfoged i Kjær Hvetboe Herreder. 

 

 

Nr. 1233  
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Undertegnede Peder Thomsen, nuværende Eier af Hovedparcellen af Christen Christensen Poulsens 

med Approbation af 17
de

 Juli 1830 udstykkede Gaards Jorder i Terpet By i Tversted Sogn, som 

Sælger og (?) Ellings Enke som Kjøber af den bebyggede Parcel, som har været arvefæstet til Søren 

Christian Larsen, erklære herved: at det er vort fælleds Ønske at den Taxation over bemeldte Gaards 

Jorder som blev foretaget i Aaret 1830 og lagt til Grund for den da udførte udstykning af Gaardens 

Jorder, ogsaa maatte lægges til Grund for den nu attraaede Afhændelse af bemeldte Parcel saasom 

vi finde at Taxationen er aldeles passende efter Jorderne Beskaffenhed. – Denne Erklæring bekræfte 

vi herved med vore Hænders Underskrift i tvende Vidners Overværelse. 

Tversted Sogn Terp Bye den 21
de

 August 1843. 

 

 

Nr. 1234  

 

Høistærede. 

Skal det, som De skriver, absolut skee i denne Maaned at De skal have tvende Gaarde udstykkede i 

Jetsmark Sogn da der er ikke lang Tid at løbe paa, og det kan da ikke skee ved mig; thi jeg kan ikke 

blive færdig med Matriculeringsundersøgelserne førend nogle faae Dage ind i næste Maaned; men 

dersom det kan gaae an at disse Forretninger udføres i løbet af næste Maaned da var det vel mueligt 

at jeg kunde udføre dem. – Af Hartkornet kan jeg ingenlunde slutte mig til Eiendommens Namhed; 

thi det kommer især an paa hvor mange Lodder de bestaar af og hvorledes disses Figur og Situation 

samt beliggenhed er beskaffen. – For 30 rbd. kan jeg ingenlunde udføre 2
de

 Udstykninger dog 

derom komme vi vel overeens; men det er vist nok særdeles hensigtsmæssig om De ville behage at 

skaffe Kort fra Rentekammeret over Eiendommen; thi derved spares meget Arbeide og man er langt 

mere sikker paa at faa Approbation uden Vanskelighed. Jeg frygter meest for at der gives 

utilgjængelige Lodder som vanskelig kan opmaales – Men Vil De ikke forlange Korter fra 

Rentekammeret da kunne De vel faa Lund i Biersted til uopholdelig at foretage Opmaalingen og 

ufortøvet at lade mig vide det naar den er tilendebragt. 

Et Par Ord om hvad De i den Henseende resolverer ønskes med første Post. Ærbødigst og 

forbindtligst, P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Forvalter Hoff. 

 

 

Nr. 1235  

 

Da Deres Velædelhed har været saa god i et Brev til mig at cavere for det mig tilgode kommende 

Restbeløb for Udskiftningen af Hvorup Byes fælleds Græsningsjorder 48 rbd. 3 mk. som Bønderne 

fortiden nærer sig ved at betale, under foregivende at deres Hosbonde har lovet dem at betale en 

Deel af Beløbet, saa er det en Selvfølge at jeg henvender mig til Dem, med ærbødigst Anmodning 

om at De godhedsfuld ville forhjælpe mig til at faa dette Beløb i Hænde det allersnareste mueligt, 

da jeg trænger haardt til at faae det ind. – Jeg har som Deres Velædelhed formentlig erindrer lovet 

at udføre Udskiftningen for 88 rbd. eller 5 rbd. 3 mk. for hver af de 16 Gaardbrugere, og ihvorvel 

det Kongelige Rentekammer ved flere Leiligheder har tilstaaet mig fuldkommen en Halvgang 

saameget til i Forhold til Arealet for lignende Forretninger, saa gjør jeg dog ingenlunde Fordring 

paa mere end de 88 rbd. som jeg en Gang har lovet at gjøre det for, saafremt jeg kan faae 

Restbeløbet 48 rbd. 3 mk. ind i Mindelighed og snart. 

Angaaende Lars Vadummølles Anke over formeentlig tilføiet Fornærmelse, da har jeg foretaget 

fuldstændig Undersøgelse saavel af Beregningen som af Loddens Afsætning paa Eiendommen, og 

funden hans Klage aldeles uden Grund. 

Jeg havde indvarslet Byens samtlige Gaardmænd til at møde i Vadum Mølle i Dag Formiddag Kl. 8 

for at meddele mig deres skriftlige Tilstaaelse om Tilfredshed med den udførte Afsætning af 

Lodderne paa Marken og at betale mig Restbeløbet af mit Tilgodehavende; men da en Deel af dem 
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udeblev og de som mødte ville af den anførte Grund ikke betale, saa tillader jeg mig at fremsende 

det nævnte Beviis bedende at De godhedsfuld ville besørge de resterende Underskrifter og derefter 

sende mig det tilbage. - Ligeledes følger en Fortegnelse over hvad der er betalt af de 88 rbd., og 

hvad der endnu staar til Rest for enhver især, som ikke er betalt ligesom der og følger en summarisk 

Optegnelse over Arealerne af de forskjellige Hovedafdelinger af de udskiftede Jorder. Et Par Ord 

udbedes ved Overbringeren. 

Vadumtorp den 17
de

 September 1843, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Forvalter Lund. 

 

 

Nr. 1236 

 

Paa Vedkommende Kjøbers Vegne og efter deres Forlangende samt for deres Regning tillader jeg 

mig ærbødigst at bede om at Deres Velbyrdighed godhedsfuld ville i Morgen inden Retten udmelde 

tvende kyndige upartiske Mænd til at taxere Jorden til efterskrevne Gaarde af Voergaards Gods til 

Udstykning, som nu er solgt saaledes: 

a). af Voer Sogn, Agersted By, Hans Nielsens Fæstegaard som nu er solgt til Niels Peter Jensen i 

Øster Broen og Jens Jensen i Togaarde. 

b). Albek Sogn, Lyngsaae By, Fæster Søren Christensens Gaard Nørgaard kaldet, som nu er solgt til  

Fæsteren. 

c). Samme Sogn, Nørre Vaarshaae Bye, Fæster Niels Pedersens Gaard som nu er solgt til Smedden 

Anders Pedersen. 

d). Samme Sogn og By, Fæster Jens Nielsens Gaard, Søndergaard Kaldet, som nu er solgt til  

Fæsteren. 

e). Samme Sogn, Heiselt Bye, Fæster Peder Jensens Gaard, hvoraf Hovedparcellen nu er solgt til  

Hr. Fischer paa Kringelhede. 

Saafremt Retten som jeg haaber, ikke har meget derimod, da ønskes til disse Taxationer udmeldt  

forhenværende Sognefoged Jens Jacob Christensen af Fæebroen og Gaardmand Jacob Sørensen af  

Nørre Søraae, begge af Albek Sogn, hvilke ofte have været brugt ved deslige Forretninger og ere  

mig bekjendt som særdeles duelige Mænd. 

Disse samme Mænd bleve for 2 aar siden bragt i Forslag til at taxere den Gaards Jorder i Lyngsaae  

som eies i Interessentskab af Lars Pedersen og Peder Larsen, men formodentlig ved en  

Navneforvexling er der i Udmeldelsen bleven anført Jacob Nielsen i stedet for Jacob Sørensen. Nu  

er der jo rigtignok en Mand i Sønder Søraae i Dronninglund Sogn ved Navn Jacob Nielsen en  

forhenværende Søemand; men han har aldrig været brugt ved dette Slags Forretninger, og er, efter  

min Mening ingenlunde saa duelig dertil som Jacob Sørensen, jeg tillader mig derfor at yttre det  

Ønske at Deres Velbyrdighed ville være af den Godhed, i den herved følgende Udmeldelse, at  

forandre Navnet Jacob Nielsen til Jacob Sørensen, eller, ifald De ikke synes derom, om jeg da tør  

udbede mig en nye Udmeldelse i stedet for den medfølgende. 

p.t. Kringelhed den 20
de

 September 1843, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Bye og Herredsfoged Gad. 

 

 

Nr. 1237 

 

Til brug ved nogle attraaende Udstykninger tillader jeg mig allerærbødigst at anmode den 

Høikongelige Matriculerings Committee om for min Regning gunstbehageligen at ville lade 

udfærdige Copie af Matriculs Korterne med paategnede Matriculs Taxter over efterskrevne 

Eiendomme nemlig: 

Hjørring Amt, Dronninglund Herred. 
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Dronninglund Sogn 

 Hjallerup Fjerding. 

 Matr. N
o
 5, Anders Olesen, gl. Hartkorn 2 Td. 6. Skp. 3 Fk. 1¼ alb. 

 Matr. N
o
 6, Christen Nielsen, gl. Htk. 6 Skp. nyt Hartkorn 3 Skp. 3 Fk. 1 alb. 

Matr. N
o
 7, Thøger Andersen, gl. Hartkorn 2 Td. 7 Skp. 1 Fk. 2 alb. nyt do 3 Td. 3 

Skp. 1 Fk. 

Matr. N
o
 13, Jesper Pedersen Kjer af Hjallerup Kroe, gl. Hartkorn 2 Td. 1 Fk. 4/5 alb. 

nyt Htk. 2 Td. 5 Skp. 1½ alb. 

Overdorf Fjerding 

Matr. N
o
 57 Torsholm, Sognefoged Jens Sørensen, gl. Hartkorn 3 Td. 2 Fk. 2½ Alb., 

nyt do 1 Td. 4 Skp. 2 Fk. 1½ alb. 

NB: Paa dette Kort ønskes tillige den under samme Hartkorn henhørende Englod 

Matr. N
o
 78 i Hjallerup Fjerding, som staar anført for nyt Hartkorn 5 Skp. 2¼ alb. 

Matr. N
o
 58 Torsholm, Anders Jensen, gl. Hartkorn 3 Tdr. 2 Fk. 2½ alb., nyt do 1 Td. 

3 Skp. 3 Fk. 2 ¼ alb. 

NB: Paa dette Kort ønskes tillige den under samme Hartkorn henhørende Englod 

Matr. N
o
 79 i Hjallerup Fjerding som er anført for nyt Hartkorn 3 Skp. 1 Fk. ½ alb. 

Albek Sogn 

Donsted Bye 

Matr. N
o
 1, Jens Olesen, gl. Htk. 4 Td., nyt Hartkorn 3 Td. 3 Skp. 2 Fk., 1 ¾ alb. 

Matr. N
o
 2, Rasmus Christensen, gl. Htk. 4 Td., nyt Htk. 3-3-3-2½ 

Matr. N
o
 3, Anders Jensen, gl. Htk. 4 Td., nyt Htk. 3-6-0-1½ 

Matr. N
o
 4, Jens Olesen, gl. Htk. 4 Td., nyt Htk. 4-1-2-½ 

Skjønt disse 4 sidst anførte Gaarde er af Voergaards Gods og ikkun de to af dem 

endnu er solgt saa ønskes dog Korterne over samme ligesaa for de øvrige 6 

forskjellige jordbrug meddelt hver for sig. 

Korterne ønskes gunstbehageligen sendt til Aalborg Amtstue det snarest mueligt, hvor de af mig  

skal vorde indløst. 

p.t. Kjøbenhavn den 29
de

 September 1843, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den høikongelige Committe i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

 

 

Nr. 1238 

 

Til Brug ved nogle forlangte Udstykninger tillader jeg mig allerærbødigst at anmode den 

høikongelige  Matriculerings Commitee om, for min Regning gunstbehageligen at ville lade 

udfærdige Copie af Matriculs Korterne med paategnede Matriculstaxter over efterskrevne 

Eiendomme, nemlig: 

Hjørring Amt, Dronninglund Herred. 

Albek Sogn 

 Nørre Vaarsaae Bye 

Matr. N
o
 5 Voergaards Gods, Fæster Gregers Christensens Gaards Jorder, gl. Htk. 2-4-

2-0, nyt Htk. 1-7-0-1½ 

Børglum Herred, Lyngby Sogn 

Lyngbytorp By 

  Børglum Closter Gods, Fæster Mikkel Thomsens Gaards Jorder 

 

Aalborg Amt, Kjær Herred, Horsens Sogn 

  Vester Kinnerup By 

  Langholt Gods, Fæster Anders Christian Nielsens Gaards Jorder. 
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Korterne ønske gunstbehageligen sendt til Aalborg Amtstue det snarest mueligt hvor de af mig skal  

vorde indløst. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 15
de

 October 1843, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

 

 

Nr. 1239 

 

Hoslagt tillader jeg mig ærbødigst at tilstille Deres Velædelhed en Begjæring til Den Kongelige 

Matriculerings Committee om 3
de

 Korter som jeg ønsker særdeles meget at faa det allersnarest 

mueligt i Særdeleshed det over Matr. N
o
 5 i Nørre Vaarsaaae By i Albek Sogn som jeg forglemte da 

jeg forlangte de Korter som jeg allerede har modtaget over Donsted By i samme Sogn. Deres 

Velædelhed ville godhedsfuld undskylde at jeg viser mig saa paatrængende med at bede Dem gjøre 

mig den tjeneste at drage Omsorg for at jeg kunne faae disse Korter saasnart som det paa nogen 

Maade er mueligt; thi da de udførte Matriculsundersøgelser haver sat mig saa meget tilbage i mine 

Forretninger for Private, og Vinteren nærmer sig med stærke Skridt, saa er det mig virkelig af saare 

megen Vigtighed at faae alle de af mig bestilte Korter snart. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 15
de

 October 1843. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landmaaler Jørgensen. 

 

 

Nr. 1240 

 

Efter Deres Velædelheds Forlangende har jeg nu bestemt mig til at møde ved Deres Bopæl i 

Hjørring i Morgen Formiddag Kl. 10 for at udvise Skjel imellem Deres Eiendom og Byens Grund 

efter Kortet; thi maa jeg til den Ende herved tjenstligst anmode Dem om behageligen at ville drage 

Omsorg for at alle Vedkommende lovlig varsles til at møde, eller lade Møde ved Forretningen og at 

Kortet og Beregningen kan være tilstæde ved min Ankomst. 

p.t. Hæstrupgaard den 20
de

 October 1843, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velædle Dannebrogsmand Thomas Pedersen i Hjørring. 

 

 

Nr. 1241 

 

Mygdal Sogns Hartkorns Extract og Kortet over Kabbeltvedgaarde er den 19
de

 October 1843 

indleveret paa Hjørring Postcontor til afsendelse derfra til Sognefogden ved først Leilighed. 

 

 

Nr. 1242 

 

Efter Begjæring af Christen Olesen i Smidstrup som er hidtil Arvefæster nu Kjøber af en Deel af 

den forhen Jens Thomsen nu Jens Jensen Trye tilhørende Parcel N
o
 1 af Hartkorn 4 Skp. af Ole 

Andersens senere Henrik Nielsen Riis´s med Approbation af 11
te
 Dec. 1819 udstykkede Gaards 

Jorder i Smidstrup Bye Seilstrup Sogn, tillader jeg mig herved ærbødigst paa hans Vegne og for 

hans Regning at begjære 2
de

 kyndige Mænd udmeldte paa førstkommende Retsdag til at taxere 

Jorderne til bemeldte Parcel. – Saafremt Retten, som jeg haaber ikke har noget derimod da ønskes 

til denne Forretning udmeldt Sognefogden Mathias Henriksen af Smidstrup og Niels Jensen af 

Hæstrup. 
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p.t. Hæstrupgaard den 20
de

 October 1843, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Krigsraad Herredsfoged Spärck 

 

 

Nr. 1243 

 

Horne Sogns Hartkorns Extract blev den 21
de

 October leveret Hr. Kabel til Besørgelse til 

Sognefogden fra Hæstrupgaard. 

 

 

Nr. 1244 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 19
de

 d.M. meldes at jeg er villig  

til at udskifte Alsted Gade saa hastig som det kan blive mig mueligt, og jeg lever endnu i Haabet om 

at det skal kunde skee inden dette Aars Udgang; men bestemt at love det tør jeg dog ikke, fordi jeg 

ved de udførte Matriculs Undersøgelser i Hjørring Amt er bleven saaledes forsat i mine 

Forretninger for Private at jeg ikke i Øieblikket ret kan see hvorledes jeg skal faa Tiden til at slaae 

til. – Dog! jeg skal gjøre min yderste Flid for at komme snart, og jeg haaber da vel at det skulle 

lykkes mig. – Det vil naturligviis komme en stod Deel an paa hvor længe Vinteren vil blive borte. 

Vadumtorp den 25
de

 October 1843, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Proprietair Ammitzbøll. 

 

 

Nr. 1245 

 

Hoslagt tillader jeg mig allerærbødigst at tilstille Deres Høivelbaarenhed 2
de

 Ansøgninger med 

Bilage fra Jens Nielsen i Gjurup St. Hans Sogn og fra Interessentskabseierne af en Gaard i Agersted 

Bye Voer Sogn Niels Peter Jensen og Jens Jensen, om Approbation paa deres Gaardes Udstykning 

til udbedende høigunstigst Anbefaling; hvorhos jeg tillader mig at yttre det Ønske at Budet, om 

mueligt, maatte faa dem med tilbage igjen, for at jeg det allersnarest mueligt kan faa dem indsendt 

her fra. 

Vadumtorp den 27
de

 October 1843, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Holsten. 

 

 

Nr. 1246 

 

Ifølge ærede Samtale i Gaar tillader jeg mig herved ærbødigst at tilstille Deres Velbyrdighed en 

Attest fra min Sognepræst om at min Svigermoder Justitsraad Rasmussens Enke som fortiden 

opholder sig her hos mig er i live. 

Vadumtorp den 31
de

 October 1843, Med Høiagtelse Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Cancelliraad Borgmester Mørck. 

 

 

Nr. 1247 

 



481 

 

Da jeg af Avisen for sidste Tirsdag har bragt i Erfaring at Enkemadame Godschesen i Aalborg ved 

Døden er afgaaet og der maaskeen enten allerede er, eller i disse Dage vil vorde registreret i Boet 

efter hende, saa tillader jeg mig herved for Deres Velbyrdighed som Auctionsdirecteur, ærbødigst at 

anmelde, at min Broder Instrumentmager Birk har et Fortepiano staaende der til Leie, hvorom 

Enkens Laugværge Assessor Brinck, paa hvis Anbefaling Instrumentet er bleven bragt derhen, kan 

give Oplysning. – Jeg tvivler ikke om at der jo under Registrerings Forretningen ifald den allerede 

er afholdt er bleven gjort Anmeldelse om at Instrumentet er min Broders Eiendom; men da hans 

Helbred ikke tillader ham selv at give Møde, saa har jeg funden mig foranlediget til, efter hans 

Anmodning og paa hans Vegne, at gjøre Hr. Cancelliraaden Uleilighed med disse Linier. 

Vadumtorp den 2
den

 Nov. 1843. Med Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Cancelliraad Borgmester Mørck. 

 

 

Nr. 1248 

 

Til Brug ved nogle forlangte udstykninger tillader jeg mig allerærbødigst at anmode den høikon-

gelige Matriculerings Committee om for min Regning gunstbehageligen at ville lade udfærdige 

Copie af Matriculerings Korterne med paategnede Taxter over efterskrevne Eiendomme i Hjørring 

Amt, nemlig: 

Jerslev Sogn, Vestermellerup 

Matr. N
o
 2 Flyvbjerg, Selveier Ole Pedersen, gl. Hartkorn 1 Td. 5 Skp. 2 Fk., nyt Htk. 

2-5-2-2¾  

Albek Sogn, Den sydligste Deel af Sognet, Sønder Vaarsaae Bye. 

Matr. N
o
 15 Selveier Jørgen Heilesen, gl. Hartkorn 1 Td. 5 Skp. 2 Fk. 2½ alb., nyt 

Htk. 1-6-1-¼  

 

Korterne ønskes gunstbehageligen sendt til Aalborg Amtstur det allersnarest mueligt hvor de af mig 

skal vorde indløst. 

Vadumtorp den 6
te
 November 1843, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til den høikongelige Commitee i Anledning af den ny Matriculs Indførelse. 

 

 

Nr. 1249 

 

I Henhold til Forordning af 3
die

 Dec. 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at tilstille  

Deres Høivelbaarenhed tvende Udstykningsforretninger med tilhørende befalede Bilage, den ene  

over Lars Bertelsens Gaard eller Sted i Jerslev og den anden over Jens Christian Jensens Gaard i  

Klæstrup, begge til udbedende høigunstigst Anbefaling, og tillader jeg mig at bemærke at det er  

Vedkommende, men især den førstnævnte, en Velfærds Sag at faae Approbationen det allersnarest  

det er mueligt, og maae jeg for mit Vedkommende endnu tilføie: at det er de af mig i afvigte  

Sommer udførte Matriculs undersøgelser der er Skyld i at disse Forretninger ikke er bleven  

indsendte for længe siden. 

Skulle disse Forretninger ikke kunde indsendes i Kongelig Tjeneste – hvilket jeg mener de maatte  

kunde efter det ovenfor anførte Lovsted, og som sidst 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 faa dem med tilbage igjen, for at jeg da kunde  

indsende dem herfra med første Post. 

Vadumtorp den 12
te
 November 1843, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Holsten. 
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Nr. 1250 

 

I Henhold til Forordningen af 3
die

 December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at  

tilstille Deres Høivelbaarenhed 2
de

 Udstykningsforretninger med tilhørende befalede Bilage, den  

ene over Christen Olesen Christensen og den anden over Christen Andersens Gaards Jorder, begge i  

Øsløs Sogn og By, til udbedende høigunstigst Anbefaling; Skulle disse Forretninger ikke kunde  

indsendes i Kongelig Tjeneste – hvilket jeg mener de maatte kunde efter det ovenfor anførte  

Lovsted, og som stedse er skeet her i Aalborg Amt, men som af Conferentsraad Amtmand Faye  

blev mig nægtet fra Thisted Amt. – da tillader jeg mig allerærbødigst at tilføie det Ønske, at mit  

Bud, om mueligt maatte faae den med tilbage igjen, for at jeg da kunde indsende den herfra med  

første Post. 

Vadumtorp den 13
de

 November 1843, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Baron Rosenkrantz. 

 

 

Nr. 1251 

 

Deres Velædelhed har af mig forlangt Oplysning om, hvor det Kort maatte være over Aagaard 

Hovedgaards Jorder som har været brugt ved adskillige af mig tidligere udførte Forretninger, 

betreffende Magelæg og Omdelinger m. videre. I Anledning heraf skulle jeg ei undlade tjenstligst at 

melde hvad jeg veed til Oplysning derom: det er mig nemlig vel bekjendt at der ved Godsarchivet 

paa Aagaard tidligere forefandtes Korter over Aagaards samtlige Jorder, som hertil deels have været 

brugte ved de af mig udførte Magelæg m.v., nemlig a) et Kort over alle de i samlet Strækning 

omkring Hovedgaarden beliggende gamle Hovedgaardsjorder, hvorpaa tillige af mig var bleven 

overført de til Hovedgaarden magelagte Jorder fra Fjerritslev Bye, dog var denne Overførsel, 

saavidt jeg kan mindes, ikkun udført med Blyant – Paa samme Kort var tillige udmærket hvad der 

var hanlagt til enhver af Møllerne; dog troer jeg at Veiermøllens Lod var, saavidt jeg kan mindes 

efter det Kongelige Rentekammers Forlangende, ikkun paategnet med Blyant, men med vedføiede 

Maal efter udmaaling paa Marken – d) et Kort over Thenlaug Mølles Jorder i Kliim Sogn samt 

Hovedgaardens Thenlaug Eng, med paategnet Oplysning om de c) udførte Magelæg og Omdelin-

ger. b. Et særskilt Kort over de fra Fjerritslev Bye til Hovedgaarden magelagte Jorder;: c) et Kort 

over Gaardens Sop-Eng; e) et Kort over Aagaards Lod i Kollerup Sogn Klit ”Grønne Strand 

kaldet”; f. et Kort over Aagaards Lod i Gjøttrup Sogn Hermansholm kaldet, og et Kort over Stedet 

Remmens Jorder i samme Sogn. – Alle disse Korter, som angaar samtlige under Aagaards 

Hovedgaardstaxt henhørende Jorder, blev i Aaret 1836 eller maaskee i 1837, nemlig medens 

Simonsen var Forvalter ved Aagaard, efter Ordre indsendt til det Kongelige Rentekammer i 

Anledning af Hartkornets Fordeling paa de forskjellige Jordbrug i hvilke Hovedgaardens Jorder 

fandtes og endnu findes deelte, og siden den Tid er det ikke mig bevidst at noget af disse Korter har 

været tilstæde ved Godsarchiver. Hartkornsfordelingen blev foretaget i det Kongelige Rentekam-

mer, og rimeligviis enten ved Matriculeringscontoret eller dog i al Fald efter de til Brug ved 

Matriculen udførte Beregninger, og der er ikke Sansynlighed for at Korterne have været brugt 

videre ved denne Leilighed, end blot til at conferere med og maaskee tillige til at berigtige Delingen 

paa Matriculs Korterne efter. – Hvad de af mig udførte Magelæg og Omdelinger angaar, da vare 

Korterne over disse overalt affattede in duplo, og der er saaledes ingen tilstrækkelig Grund til, for 

bestandig, at tilbageholde de sidste indsendte Korter, hvilke retteligen henhøre til Godsarchivet og 

ikke der kan undværes. – Jeg kan derfor ikke tvivle om at alle disse Korter jo maae kunde føres 

tilbage, saasnart som derom gjøres fornøden Forestilling til Collegiet, da det rimeligviis alene maa 

være fordi det er undgaaet Vedkommendes Opmærksomhed, at de ikke er blevne tilbagesendt for 

længe siden. 
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Vadumtorp den 19
de

 November 1843, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Proprietair Storm. 

 

 

Nr. 1252 

 

Til Brug ved nogle forlangte Udstykninger tillader jeg mig allerærbødigst at anmode den  

høikongelige Matriculerings Committee om, for min Regning gunstbehageligen at ville lade  

udfærdige Copier af Matriculs Korterne med paategnede Taxter over efterskrevne Eiendomme i  

Hjørring og Thisted Amter, nemlig: 

Hjørring Amt, Østerhan Herred. Harreslev Sogn Bonderup By. 

  Matr. N
o
 2 Aagaards Gods Fæster Christen Nielsen, gl. Htk. 5-0-1-2 

 NB. Paa dette Kort ønskes tillige den under samme Hartkorn henhørende Englod 

Matr. N
o
 67 under Harreslev Bye, og den fælledes Kjærlod Matr. N

o
 22 under 

Bonderup By hvori Gaarden har Andeel; men den fælleds Kjærlod Matr. N
o
 21  

 hvori Gaarden ligeledes har Andeel ønskes ikke, da jeg har et Kort over den. 

Thisted Amt, Vesterhan Herred. Hjortdal Sogn, Vester Svenstrup By. 

 Matr. N
o
 3 Peder Sørensen Røge, nu Sognefoged Jens Christian Jensen, gl. Hartkorn 4 

Td. 3 Skp. 2 Fr. 

Korterne ønskes sendt til Aalborg Amtstue det allersnarest mueligt, hvor de af mig skal vorde  

indløst. 

Vadumtorp den 27
de

 November 1843, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til den høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

 

 

Nr. 1253 

 

Til Brug ved en forehavende Udstykning af Christen Christensens (??) Parceller i Hundelev  

tillader jeg mig herved allerærbødigst at anmode Deres Høivelbaarenhed om, gunstbehageligen at  

ville meddele mig en Hartkorns Attest for denne Mands 2
de

 Parceller som i den nye Matricul findes  

anført under Venneberg Herred, Jelstrup Sogn, Hundelev Bye Matr. N
o
 12b og 18b. 

Vadumtorp den 28
de

 November 1843, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin. 

 

 

Nr. 1254 

 

S.T. Hr. Proprietair Glerup til Vang for bekomne Muursteen ved Vadumtorp Teglværk i Sommeren  

1843     Debet 

For 
4000 Halvbrændte Muursteen á 3 rd. 2 mk. pr. 1000

de
  13 rbd.  2 mk. 

1500 Steen af Mellemsort á 5 rbd. pr. 1000
de

    7 rbd.  3 mk. 

     Er 20 rbd.  5 mk. 

hvilket Beløb jeg ærbødigst udbeder mig behageligen tilstillet snarest mueligt. 

Vadumtorp den 5
te
 December 1843, Ærb. P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1255 
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1843 den 6
te
 December. 

Lovet N. Ch. Christensen i Nørhaae at komme derop saa snart som Veiret tillader det hen efter  

Nytaar, eller i al Fald saa tidlig i Foraaret som Vinteren forlader os. 

 

 

Nr. 1256 

 

For Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 18
de

 October d.A. som formedelst tilfældig  

Omstændigheder, foranlediget af min Fraværelse fra mit Hjem nu nyelig er kommen mig til Hænde,  

takker jeg Dem forbindtligst. – Hvad angaar Deres Spørgsmaal om Nedsættelsen af vores Regnin- 

ger for Befordring i de sidste 40 Dage vi foretog Matriculs Undersøgelsen paa Marken da talte jeg 

med Conferentsraad Rothe derom da jeg var i Kjøbenhavn, og forestillede ham Vanskeligheden i at 

erholde Befordring i den travle Høsttid; men han svarede at 1 rbd. daglig var det høieste som nogen 

havde faaet anviist og at ikkun nogle enkelte havde forlangt men hvorimod Polariteten ikke en 

Gang havde forlangt eller faaet saameget, ja han anførte endog som Exempel at Stiftslandinspecteur 

Hansen i Viborg ikke havde anført mere end 20 rbd. for Befordring for hele Sommeren, og at 

Committeen i Betragtning af disse Omstændigheder ikke kunde tilstaa et større Maximum en(d) 1 

rbd. daglig pr. Persona. – Jeg fandt saaledes ikke at jeg kunde gjøre videre ved den Sag.  

Tak for Hilsen fra Deres Fader, det glæder mig at erfare at han til den Tid var i god Bedring. – jeg  

vil ønske og haabe at det med hans Helbred maa have havt varig Fremgang til det bedre! jeg beder  

Dem at bringe ham min venskabeligst Hilsen. – Ogsaa anbefaler jeg mig i deres venskabelige  

Erindring i det jeg tegner mig. 

Deres med megen Agtelse og Forbindtlighed. 

Vadumtorp den 22
de

 December 1843, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Landmaaler Oxholm. 

 

 

Nr. 1257 

 

I Anledning af at Deres Velbyrdigheds meget ærede Skrivelse af Gaars Dato giver mig imod  

Forventning den Oplysning at Skovskylden for Hesselholt Skov ikkun er 6 Td. 5 Skp. 2 alb. og  

altsaa 1 Fk. 1 alb. mindre end i Jordbogen, seer jeg mig nødsaget til endnu at gjøre Uleilighed med  

det Spørgsmaal, om der ikke skulle være indløben i Skrivefeil i den af Hr. Kammerraaden under  

13
de

 Marts dette Aar mig meddelte Hartkornsattest for Buderupholm og underliggende hvor den  

hele upriviligered Skovskyld staar anført for 14 Td. 4 Skp. 3 Fk. 2 alb.; thi efter de Oplysninger  

som jeg tidlig har modtaget er 

Skjørping Byes Skovskyld   5 Td. 

og Teglgaarden do   2        7        1        2 

Disse 2
de

 Summer stemmer overens med de  

gamle Skjøder som jeg tidligere har havt det  

Hverv at undersøge ved Godsarchivet; men  

er nu Hesselholt Skovskyld ikkun   6         5                 2 

Da bliver den hele Sum ikkun                       14 Td.  4 sk.  2 fr.   1 alb. 

i stedet for at der i Attesten staar 14-4-3-2 

uoverensstemmelsen bedes om mueligt gunstbehageligen oplyst og jeg tillader mig endnu at yttre  

det Ønske at mit Bud maatte afhente Svar herpaa i Morgen tidlig, da jeg ret meget ønsker at kunne  

slutte min Undersøgelsesforretning saa tidlig i Morgen at jeg kunde faa den med Posten i Morgen  

Eftermiddag 

Vadumtorp den 31
de

 December 1843, Ærbødigst P.L. Birk. 
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S.T. Hr. Kammerraad Amtsforvalter Lange. 

 

 

Nr. 1258 

 

Efter Begjæring af Claus Lorentzes Enke i Tylstrup har jeg efterseet det originale Udskiftningskort  

over Tylstrup Bys Eiendom i Astrup Sogn med Hensyn til Skjeldet for søndre Ende af den store  

Englod til bemeldte Enkes Gaard nemlig for at oplyse om der paa dette Sted skulle, som Bymænde- 

ne maa være udlagt noget til fælledsgrund, og jeg har da befunden: at ihvorvel Kortet er saa mishan-

dlet at det i øvrigt er i ene Ladser, er det dog aldeles tydeligt og heelt netop og paa dette Sted; men 

der findes aldeles ikke noget som helst Tegn for at nogen Deel stor eller liden skulle være udlagt til 

fælleds Brug undtagen at der skal gaae en almindelig Markvei derover fra Landvadbroen til de 

vestre for beliggende Englodder. – Skjellene paa begge Sider af Lodden gaar efter Kortet umiddel-

bar til Aaen og den Deel som ligger sønden for Veien er efter Kortet ligesaa virkelig  

Gaarden tilhørende som den øvrige Deel af Lodden. 

Vadumtorp den 1
st
 Januar 1844, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 1259 

 

Min Gage (som) Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift for October Qvartal 1843 er mig i dag betalt 

med 70 rbd. udi Sølv hvorfor herved qvitteres. 

Vadumtorp den 2
den

 januar 1844, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1260 

 

I underdanig Følge det høikongelige Rentekammers Skrivelse af 28
de

 October forige Aar har jeg nu 

paa nye forelagt Sagen angaaende Bestemmelsen af, hvilken Deel af Hæftelsen til Banken paa det 

tidligere samlede Buderupholmske Gods der nu vil komme til at paahvile den bortsolgte Deel af 

Godset og hvilken Deel derimod vil være at overføre paa de til Kongeligt Skovdomaine erhvervede 

Jorder. - Den Forandring og de yderligere Bemærkninger som Kammerraad og Registrator Lunds 

Revision har givet Anledning til, har jeg fremsat i en Continuation som er tilføiet min Forretning af 

7
de

 Mai forige Aar og hvori jeg, for at undgaae Gjentagelser og for at befordre Tydelighed, har 

gjensidig tilføiet de fornødne Henvisninger, hvor enten Forandring eller yderligere Forklaring efter 

Omstændighederne ansees fornøden. – Sagens samtlige Documenter tillader jeg mig saaledes 

herved underdanigst at fremsende. 

Vadumtorp den 7
de

 Januar 1844, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 1261 

 

Deres Høivelbaarenhed ombedes gunstbehageligen at ville ved første Post meddele mig en Hart-

korns og Gammelskats Attest (tilføjet i margenen: ”af Hune”) til Brug ved en forestaaende 

Udstykning af den Niels Christian Sørensen tilhørende Parcel N
o
 2 med gl. Hartkorn 5 Skp. 2 Fk. 1 

¾, af Lars Pedersnes med Approbation af 4
de

 Juni 1842 udstykkede Gaards Jorder i Qvorup Bye 

Jetsmark Sogn af forhenværende Lundergaards Gods. – Skulle den nye Matricul mueligen ikke 

endnu være kommen da er det en Selvfølge at jeg beder om at erholde Attesten efter det gamle 

Hartkorn. 
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I øvrigt tillader jeg mig allerærbødigst at bede Deres Høivelbaarenhed om at De godhedsfuld ville 

være uleiliget med ved første Post at lade mig vide om den ny Matricul er kommen til Amtstuen for 

hele Hjørring Amt, eller hvilke der endnu mangler. 

Vadumtorp den 8
de

 Januar 1844. Med sand Høiagtelse allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin. 

 

 

Nr. 1262 

 

Da det af Hr. Lieutenanten formodentlig er bleven overseet at det mig tilstillede Prøvekort mangler  

Situations betegning paa Eng og Græsningsjord og jeg følgelig ikke af den Aarsag kan ansee det  

som fuldført, saa tillader jeg mig herved at sende Dem det tilbage til denne Mangels Afhjelpning;  

det er saaledes ikke blot de større Grønningsstykker N
o
 7, 8, 9, 10, 11 og 23 der mangler  

Situationsbetegning som Grønningsjord; men saadant mangler ogsaa paa de mindre betydelige  

Stykker, saasom det nordvestlige Hjørne af Grundstykket N
o
 18 hvor aaens overskydende Høivand  

bestandig flyder over og som derfor ikke kan være under Dyrkning som Agerland. Dog om der er 

flere saadanne Stykker eller om der er Strimler ved Agerenden, der ligger ud til varigt Græsland 

veed jeg just ikke da jeg ikke saa lige kan videt det og det ikke kan sees af Kortet, hvor alt med 

Undtagelse af Frederikskilde og Kjers Mølles Have staar blankt som om det Agerland; men 

forsaavidt som det mueligen maatte være Tilfældet at flere saadanne Stykker findes da bør de 

udmærkes paa Kortet som Grønningsjord og i saa Fald ligeledes speciel anføres i Beregningen, da 

det absolut hører til en fuldstændig oeconomisk Opmaaling med Bestemthed at Skjelene imellem 

disse tvende Hovedafdelinger i Situation, saaledes at det med Tydelighed kan sees paa Kortet hvad 

der til den Tid Opmaalingen foretages befandtes at være dyrket som Agerland med Plov eller 

Spade, og hvad der derimod laa ud som varigt Græsland, enten til Høeslet eller til Græsning for 

Kreature. – Ogsaa burde det udmærkes  

hvor der graves Tørv, forsaavidt saadant finder Sted paa nogen Deel af den opmaalte Strækning;  

dog Naturligviis jo ikke efter udmaaling af Tørvegraven, men blot ved let henkastet Mosebunds 

Betegning med enkelte vilkaarligt anlagte Tørvegrave. – Det befalede Schema for Situations-

betegning for oeconomisk Landmaaling Korter findes, som bekjendt, i den ældre Udgave af Bugges 

Mathematik første Deel. – dog er det ikke mere beregnligt saaledes som Schemategningen viser, at 

betegne Agerlandet, som Ager, men blot at tilkjendegive Agernes Direction ved en liden Piil paa 

hvert særskilt Agerstykke; og sker dette med megen Omhu da skulde en saadan Piil vise til hvilken 

Ende Ageren havde Vandfald. Med Hensyn til Opmaalingen tillader jeg mig endnu at bemærke: at 

det havde været ønskligt om alle de brugte Stationer havde været udmærkede paa Kortet, hvilket 

ikke er Tilfældet; ligesom og som for fuldstændighedens Skyld dens indbyrdes Afstand i Linien 

burde have været tilføiede ved Maalskriven paa Kortet. Den generelle Beregning har jeg prøvet og 

funden den ret vel udført; dog er Grundstykkernes Inddeling i Triangler ikke varigt nær saa godt 

med Hensyn til at formindske de uundgaaelige Feil som det var mueligt, i det at der er brugt mange 

flere end nødvendigt af saadanne Triangler hvor Forskjellen er alt for stor imellem Grundlinies 

Længde og Trianglens Høide, hvorved Beregningen er bleven udsat for en langt større Usikkerhed i 

Forhold i Resultatet, end det var nødvendig efter Figurernes Beskaffenhed. 

Hvad derimod den speciele Beregning angaar, da er denne aldeles ikke affattet paa sædvanlig 

Maade saaledes som Agre i Fælledsfang sædvanligvis opmaales og beregnes til udskiftning efter 

specielt Maal. En saadan Beregning skulle nemlig fremstilles i en særskilt Protocol hvori hver 

enkelt Agers Middel Længde og Brede i de forskjellige Ender anføres, saavelsom det fundne Maal. 

Længden af Ageren optages efter Kortet men Breden anføres i Beregningsprotocollen efter de paa 

Marken fundne virkelige Maal tagne omtrent vinkelret over hver ende af hver enkelt Ager følger. 

Det er en Selvfølge, at ved saa kort Ager som de her forekommer, vil det være tilstrækkeligt at 

Bredemaalet anføres blot over Enderne. ved lange Agre derimod, anføres det tillige over Midcen af 

Ageren. 
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Da der paa Kortet er antegnet specielt Maal paa 2
de

 Agerskifter, saa ville det være meest passende  

at anføre dem begge i Beregnings Protocollen; men det er gandske uhensigtsmæssigt at skrive  

Navnene paa hver enkelt Ager paa Kortet; thi naar dette blev udført overalt paa et Kort over en heel  

Bymark som påmaaltes til udskiftning saa var Kortet jo derved gjort saa godt som aldeles ubrugeligt 

til sin egentlige Bestemmelse saasom der da ikke ville blive Plads til at tydeliggjøre Udskiftningen 

paa det. Alt hvad der henhører til det speciele Maal skal vistnok være aldeles tydeligt og bestemt, 

men i øvrigt saaledes at det ikke mere end nødvendigt makulere Kortet og gjør det uskikket til sin 

videre Bestemmelse, den nemlig at udføre en virkelig Udskiftning efter det; derfor bruger man 

ikkun paa Kortet at betegne Ageren ved sine og tydelige Nummere eller Litra hvorefter Ageren 

anføres i den speciele Beregning og i denne vedføies da de vedkommende Eieres eller Brugeres 

Navne.  

Vadumtorp den 10
de

 Januar 1843(44), Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Lieutenant Wedege 

 

 

Nr. 1263 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 16
de

 denne Maaned tillader jeg mig 

allerærbødigst at indberette: at Udskiftningen af Meelholt og Hou Skov blev fuldført ved Afsætning 

paa Marken i Foraaret 1843; men de mig i afvigte Sommer overdragne Undersøgelses Forretninger i 

Anledning af den nye Matricul have saaledes forsinket mine Forretninger for Private, at jeg af den 

Aarsag ikke endnu er bleven færdig med at føre Delingen over paa de mig til den Ende tilstillede 

Copier af Matriculs Korterne, hvilket imidlertid nu skal skee saa hastig som de paa nogen Maade er 

mig mueligt. Da det imidlertid er et Arbeide som jeg ikke kan udføre ved Lys, saa er dette den 

væsentligste Aarsag hvorfor jeg ikke endnu har faaet det udført i disse korte Vinterdage siden 

Arbeidet paa Marken hørte op. 

Vadumtorp den 18
de

 Januar 1844, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand Tillisch Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1264 

 

Høistærede Hr. Krigsraad. 

i Anledning af Deres meget ærede Skrivelse af 17
de

 denne Maaned tillader jeg mig at fremføre 

følgende Bemærkninger: Da den under 10
de

 December 1841 udfærdigede Extract af den nye 

Matricul alene er udfærdiget for at give enhver Vedkommende Leilighed til at fremkomme med de 

Bemærkninger som de mueligen maatte finde Anledning til, men ingenlunde som den af Kongen 

approberede nye Matricul, der skal tjene til Maalestok for Skatterne, saa mener jeg at man med det 

allerførste maae vente denne ny Matricul, og jeg tvivler da ikke om at ”Gammel Skatter” efter 

Forordn. af 24
de

 Juni 1840 § 3 deri vil være udregnet for hvert enkelt Matriculs Nummer, hvilket jeg 

antager at være skeet i det Kongelige Matriculeringscontor forinden Matriculen er bleven leveret til 

Rentekammeret for ved sammes Foranstaltning at vorde sat i kraft. – At en saadan nye og endelig 

Matricul maae ventes, fremlyser jog ogsaa af den sidste Bemærkning paa Extractens første Side. Til 

Svar paa de speciele Spørgsmaal tillader jeg mig saaledes at bemærke, da den nye Matricul ikke har 

nogen Rubrik for ufrie Hovedgaardstaxt og dette Slags Hartkorn ikke saavidt mig bekjendt findes 

omtalt i Forordningen, saa kan jeg ikke yttre noget aldeles bestemt Mening om, til hvilken Rubrick 

Oxholms Hartkorn rettelig bør henhøre; imidlertid anseer jeg det efter min (?) Mening for urigtigt at 

det er anført som privilegeret, da det er ufri i Hovedgaardstaxt, saasom det ikkun er i Henseende til 

Skattefriheden at Privilegiet kommer i Betragtning ved Matriculen. – Det er saaledes efter min 

Mening i sin Orden at Afbyggerstederne og de særskilt Matriculerede Enge ere anført i Rubrikken 
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for det uprivilgerede Hartkorn. – At ikkun en Deel af Hovedgaardens bortfæstede Enge er bleven 

specielt anført i den nye Matricul; men ligefrem hidrøre derfra, at ikkun disse have været under 

bestemt særskilt Brug paa den Tid da Opmaalingen foretoges til den nye Matricul, og at der om de 

Øvriges senere Bortfæstelse ikke er bleven gjort den fornødne Indberet-ning til Rentekammeret. – 

Saafremt der havde bleven gjort Bemærkning derom i det Aar da Matriculs Extracten var henlagt til 

Eftersyn saa er der ingen Tvivl om, at det jo endnu kunde være bleven berigtiget; men om det endnu 

kan skee, ved ikke med Vished; men i al Fald maatte det til den Ende igjennem Amtstuen gjøres 

Indberetning derom til Rentekammeret, ledsaget med lovlige tinglæst Fæstebreve og med Kort over 

de bortfæstede Eiendomme, saaledes at Kammeret derefter kan føre Lodderne over paa Matriculs 

Korterne. – og det er da vel mueligt at det Forsømte endnu kunde oprettes i Henhold til Rentekam-

merets Circulaire til Amtsforvalteren af 7
de

 October forige Aar – Ved i dette Øieblik at eftersee det 

nysnævnte Circulaire som findes anført i Ny Collegial Tidende N
o
 46 fra forige Aar finder jeg, at 

min her foran yttrede Mening om, at den endelige nye Matricul hvor Gammel Skatten er udregnet, 

skulle komme til Godseieren, er kun forsaavidt rigtig som den af disse kan erholdes paa Amtstuen 

for en Betaling af 20 sk. pr. Ark, men ikke at den, som Tilfældet var med Extracten vilde blive 

sendt gratis. – 5/ Hvad angaar Deeltagelsen i de fælleds Græsningsgrunde Matr. N
o
 87 og 88, da 

ønsker jeg det for ligefrem i sin Orden at saasom denne Brugsret formentlig stedse er bleven udøvet 

i Forhold til det gamle Hartkorn, saa maa ogsaa dette blive Reglen for Delingen af de paa disse 

Grundstykker faldende Byrder, nemlig Skatter og Afgifter af det nye Hartkorn, ligesom ogsaa for 

Delingen af selve Grundstykkerne om en saadan nogensinde skal finde Sted. Hvad Knudegaardenes 

Udskiftning angaar da er jeg villig til at foretage denne tidlig i anstundende Foraar eller til hvilken 

Tid det ønskes, ligesom og at afsætte de omtalte Skjel; men skal udskiftningen skee tidlig da vil det 

neppe være den bedst Tid at sætte Skjel af i Engene paa for Vand, da dette vistnok bedst ville kunde 

gjøres ved St. Hans Dags Tid. – men det vil for min Skyld ikke have noget at betyde om det just 

ikke skeer paa een Gang da jeg vil uden stop Gerne kunne indrette mig saaledes at enhver Deel 

kunne skee paa den meest beleilige Tid. 

Vadumtorp den 19
de

 Januar 1844. Med sand Høiagtelse og Hengivenhed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Krigsraad Nielsen. 

 

 

Nr. 1265 

 

(Et brev der er indlagt i protokollen) 

Vadumtorp den 28
de

 Januar 1844. 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 27
de

 d.M. meldes at jeg har under 

7
de

 denne Maaned indsendt min Betænkning i Sagen angaaende Buderupholms Hartkorn og 

Bankhæftelse til det Kongelige Rentekammer, med alle de Sagen vedkommende Documenter, 

hvoriblandt ogsaa var Deres Skjøde; dette bat imidlertid paa den fra Domainecontoret mig tilstillede 

Fortegnelse over Sagens mangfoldige Bilage ikke benævnt som Skjøde, men som en fuldstændig 

Afskrift fra Retten over de passerede Auctionsforhandlingen eller noget lignende – dog Benævnel-

sen gjør jo intet til Sagen – Skjødet var der, og blev indsendt med, som et af de fra Kammeret mig 

tilstillede Bilage – Spørgsmaalet hvorpaa Sagen endelig afgjørelse nu beror, dreier sig om Husenes 

Ansættelse til Bankhæftelse hvorom Kammerraad og Registrator Lund og jeg har forskjellig Ansku-

else; men han har ikke givet saadanne Grunde for sin Mening at han har kunnet overbevise mig om 

sammes Rigtighed; det kommer naturligviis nu er paa hvilken Mening Rentekammeret vil ansee for 

den Rette. - Kammerraad Lund har produceret et Bilag i Sagen som ikke forhen har tilgængeligt for 

mig og som har foranlediget at Ørnebjerghuset nu ogsaa har faaet sin Deel i Bankhæftelsen. 

Jeg troer i øvrigt at Sagen er aldeles tilstrækkelig oplyst og motiveret fra min Side saa at i al Fald 

videre Oplysninger herfra maa findes ufornøden; dog er det sandsynligt at den skal til Kammerraad 

Lund igjen, og at der saaledes vel kan hengaae nogen Tid endnu inden der vil blive endelig 

decideret. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 
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S.T. Hr. Proprietair Rübner til Buderupholm pr. Aalborg, 

 

 

Nr. 1266 

 

Regning  

over mit formentlig Tilgodekommende for at foretage Undersøgelse i Hammer og Sulsted Sogne til 

Oplysning om Beliggenheden af den eller de Grundstækninger paa hvilke den Skovskyld 3 Skp. 3 

Fk. hvortil ingen Eier vides retteligen maatte henhøre. 

Befordring til 2
de

 reiser fra mit Hjem til Hammer og Sulsted  

Sogne og tilbage igjen tilsammen 7½ Mile á 4 mk.     5 rbd. 

For selve Undersøgelsen i Forhold til den dertil saa 

nødvendig brugte Tid    12 rbd. 

     Er 17 rbd. 

 

Vadumtorp den 22
de

 Januar 1843(44), P.L. Birk.  

 

 

Nr. 1267 

 

Da min Kasse er temmelig svag i Øieblikket beder jeg ærbødigst at Deres Velædelhed ville være  

af den Godhed at sende mig indlagte Regnings Beløb med Overbringeren heraf, som paa mine  

Vegne qvitterer for samme. 

Vadumtorp den 23
de

 Januar 1844, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Her. Proprietair Glerup. 

 

 

Nr. 1268 

 

Da det Kongelige Rentekammer har nægtet Christen Pedersen af Aabenholt i Dronninglund  

Sogn Approbation paa sin Gaards Udstykning efter den Deling som han og Kjøberen af Gaardens  

Halvdeel, Søren Heilesen var kommen overens om, saa har jeg efter Christen Pedersens Forlangen 

foretaget en hensigtsmæssigere Deling af Hovedlodden, hvortil jeg haaber at allernaadigst Bevilling 

ikke skulle blive nægtet – Forretningen er indsendt med nye Forestilling dat. 31
de

 December forige 

Aar og Efterretning om hvor snart den kan ventes tilbage fra Rentekammeret vil bedst kunde 

erholdes paa Amtmandens Contor hvorfra Forretningen sandsynligviis vil være indsendt i den første 

Halvdel af denne Maaned. 

Vadumtorp den 25
de

 Januar 1844, O.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 1269 

 

Indlagt Regning for Muursteen modtagen her ved mit Teglværk i sidstafvigte Sommer tillod jeg  

mig at tilstille Deres Velædelhed ved et Bud herfra sidstafvigte Løverdag med den Bemærkning at  

dersom De ikke var hjemme behøvede han ikke at aflevere Brevet men kunde tage det med tilbage 

igjen for at bringe Dem det en anden Dag naar De var tilstæde, men i stedet for Brevet bringer han 

mig Regningen tilbage efter at have afleveret Brevet, hvilket naturligviis ikke var min Mening. – Da 

Tilfældet er som jeg i mit forige Brev bemærkede, at min Kasse er i en temmelig svag Forfatning i 

Øieblikket, og jeg holder mig forvisset om at det ikke let til nogen Tid vil kunne genere Dem stor at 
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udbetale en saa ubetydelig Regnings Beløb, saa vil De behageligen undskylde min Paatrængenhed i 

det jeg beder Dem være af den Godhed at sende mig Beløbet med Overbringeren heraf som derfor 

paa mine Vegne qvitteret. 

Vadumtorp den 28
de

 Januar 1844, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Proprietair Glerup. 

 

 

Nr. 1270 

 

I Anledning af Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 25
de

 forige Maaned tillader jeg mig herved  

ærbødigst at tilstille Dem det mig i sin Tid overleverede Kort over Hals Nørskov som jeg nu har 

faaet tilveiebragt. 

Vadumtorp den 25
de

 Januar 1844, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Hvass. 

 

 

Nr. 1271 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 22
de

 f.M. meldes: at jeg er villig til, til  

anstundende Foraar at foretage den forlangte Udskiftning af Aggersborg Sogns Holme m.v. naar  

nemlig Aarstiden og Vandstanden bliver saaledes at dette Arbeide kan lade sig udføre; om det Først  

der i den Henseende vil være gjøre, er rimeligviis at opmaale Holmene, da jeg finder det usandsyn-

ligt at en retfærdig Udskiftning kan foretages efter de ældre Korter, saasom de siden den sidste 

Opmaaling hyppig indtrufne Høivande og den midlertidige Tilvæxt vistnok i Høi Grad vil have 

forandret Terrainets Beskaffenhed. – Hvad angaar det omskrevne Magelæg som De har foretaget, 

da er jeg ogsaa villig til at udføre det i den Henseende Fornødne. Da jeg altid faar friit Logie for 

mig og min Assistent ved alle deslige Forretninger, saa tillader jeg mig ærbødigst at forespørge om 

De er villig til at logiere mig imod Regres til de øvrige Lodseiere; eller om De i al Fald ville være af 

den Godhed at drage Omsorg for at et passende Logie bliver mig anviist for de vedkommende 

Lodseieres Regning, hvorom jeg beder mig godhedsfuld underrettet. 

Vadumtorp den 6
te
 Februar 1844, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Examinatus juris Gaardeier Jensen. 

 

 

Nr. 1272 

 

Vadumtorp den 6
te
 Februar 1844. 

Gode Hr. Høyer 

Særdeles meget er jeg Dem forbunden for den Opmærksomhed De har viist mig, men den Tjeneste  

jeg hidtil har havt Leilighed til at vise Dem kan ikke gjøre mig berettiget til at modtage en saadan  
Betaling, og jeg modtager dem derfor kun under den Forudsætning at De vil give mig Leilighed til  

at fortjene den. 

Med megen Forbindtlighed og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1273 
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Da jeg fortiden har ikke færre end 27 ufuldførte Udstykningsforretninger i Hjørring Amt hvis 

endelige Fuldførelse nu alene beroer paa at jeg kan blive forsynet med de dertil fornødne Attester 

angaaende det nye Hartkorn og Gammelskatten, saa tillader jeg mig herved, i Henhold til det 

Kongelige Rentekammers Circulaire af 7
de

 October forige Aar allerærbødigst at bede Deres 

Høivelbaarenhed om at De høigunstigst ville ved et Par Ord med Overbringeren heraf lade mig vide 

om Amtstuen nu er i stand til at meddele saadanne Attester. 

De vedkommende Eiendomme er beliggende i Østerhan-, Hvetboe-, Børglum- og Dronninglund  

Herreder. 

Vadumtorp den 9
de

 Februar 1844, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin.  

 

 

Nr. 1274 

 

Høistærede Hr. Lieutenant. 

Ihvorvel jeg troede i mit Brev af 10
de

 f.M. at have udtrykt mig saa tydelig at jeg ikke skulle vorde 

misforstaaet, saa er jeg dog alligevel bleven det aldeles der hvor jeg skrev: ”dog er det ikke mere 

brugeligt saaledes som Schemategningen viser at betegne Agerlandet som Agre, men blot at til-

kjendegive Agrenes Direction ved en liden Piil paa hvert særskilt Agerstykke” etc. Naar man nu vil 

betænke at Talen her var om Situationsbetegning paa Korter i almindelighed at nemlig Agerlandet 

betegnes saaledes som Schemategningen viser med Agre at det var tilstrækkeligt blot at tilkjende-

give Agerens Retning ved en Piil paa hvert særskilt Agerstykke – saa synes det mig at være klart af 

sig selv, at her ikke er tale om tvende Stykker med speciel opmaalt Agre, men om alt Agerlandet i 

Almindelighed, og det kunde aldrig falde mig ind at der kunde være Tanke om at anvende dette paa 

hver enkelt af de specielt og maalte Agre; thi her var jo netop Inddelingen i Agre tilstæde efter 

virkeligt Maal; men det var derimod min Mening at Fuldstændighed kræver, at alt det Agerland 

som Kortet betegner burde paa hver Stykke for sig være tegnet en Piil til at tilkjendegive Agerens 

Retning, og paa de specielt opmaalte Stykker havde dette naturligviis været aldeles overflødigt. – 

Nu staar det omvendt, og dette seer rigtig nok heel besynderligt ud.  

 

 

Nr. 1275 

 

Gode Madame Bendixsen 

Det gjør mig ondt at jeg ikke er istand til at kunne laane Dem min Electriseer Maskine da Skiven og  

noget mere er kommen itu for noget over et Aar siden og den saaledes er aldeles ubrugelig. –  

Imidlertid vil jeg da jeg veed at Knakkergaard i Aalborg pleier at have en Electriseer Maskine,  

skriver ham til for om mueligen at kunne skaffe en fra ham og hvorom jeg skal tillade mig at  

meddele Efterretning med Hanherreds Post det allersnareste mueligt. 

Vadumtorp den 18
de

 Februar 1844. Med megen Agtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Madame Bendixsen.  

 

 

Nr. 1276 

 

Deres Høivelbaarenhed ombedes godhedsfuld behageligen at ville med første Post meddele mig  

Attest for Hartkornet og Gammelskatter paa efterfølgende Eiendomme, nemlig: 

I Børglum Herred 

  Lyngby Sogn Lyngbytorp By 
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 Matr. N
o
 2 forhenværende Mikkel Thomsens Fæstegaard af 

Børglumcloster Gods, som nu er solgt til Thomas Mikkelsen. 

  Seilstrup Sogn, Smidstrup By. 

 Jens Thomsen Selveier Huusmand, gl. Matr. Htk. 4 Skp. som er Parcel 

N
o
 1 af Ole Andersens med Approbation af 19

de
 Mai 1827 udstykkede 

Gaard i Smidstrup. 

  Rakkebye Sogn, Rakkebye By. 

 Hæstrupgaards Gods Fæster Jens Villadsen, gl. Matr. Hartkorn 4 Td. 5 

Skp. 

  Samme Sogn og Bye og samme Gods. 

   Fæster Peder Nielsen Storgaard gl. Matr. Htk. 4 Td. 5 Skp. 

I Østerhan Herred 

  Haverslev Sogn, Bonderup Bye 

 Aagaards Gods Fæster Christen Nielsen, Matr. N
o
 2. Til denne Gaard 

henhører desuden Matr. N
o
 67 i Haverslev. Desuden har Gaarden Andeel 

i de fælledslodder Matr. N
o
 21 og 22 hvis aarsag Attesten maatte 

indeholde det nye Hartkorn for alle disse 4 Matriculs Nummre, samt 

Gammelskatten som formeentlig findes anført samlet under Matr, N
o
 2 i 

Bonderup. 

  Torslev Sogn, Attrup By. 

   Matr. N
o
 5 Bertel Nielsen Furrebye af hidtilværende Kokkedals Gods. 

Disse 6 Attester beder jeg mig godhedsfuld sendt med første Post, samt derhos Underretning om,  

om den nye Matricul ikke endnu er kommen for Dronninglund Herred. 

Vadumtorp den 19
de

 Februar 1844, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin. 

 

 

Nr. 1277 

 

Efter Deres Velædelheds Anmodning tillader jeg mig herved at tilstille Dem en Gjenpart af min  

Udstyknings Beregning over Bøgsted Hovedgaards Jorder. Den er rigtig nok meget slet skreven,  

men jeg har selv confe(re)ret den og funden den rigtig derfor tænker jeg vel at De kan være tjent  

med den til eget Brug, da den dog er nogenlunde læselig overalt. 

Vadumtorp den 19
de

 Februar 1844, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Proprietair Hastrup 

 

 

Nr. 1278 

 

Gode Hr. Doctor.  

Min Tjenestepige har nu opbrugt den for hende ordinerede Medicin. Iglerne som blev sat i Mandags 

virkede godt og hun følte megen Trækning i Benene medens hun havde Iglerne paa Siden. Hun tror 

for Øieblikket at finde mindre Smerte i Siden, men derimod mere i Ryggen men hun beklager sig 

især over at hun ikke kan taale at rette sig – Hun kan ikke faa den venstre Arm ret meget op efter 

den høire kan hun ikke faa ned efter. I øvrigt er det vanskeligt at vide vel hvorledes hun har det da 

hun i disse Dage har ligget mest i Sengen og forresten opholdt sig inde i Varmen. – Hun mangler 

ikke Madlyst og har som sædvanlig Naturlig Aabning. Jeg ønskede gjerne at vide om man kan gjøre 

sig Haab om at hun snart eller nogensinde kan komme sig, og om det er nødvendigt at holde hende 

inde i denne strænge Kulde naar hun finder at hun kan være oppe. Nærmere Forholdsregler 

udbedes. 
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Vadumtorp den 21
de

 Febr. 1844. Med Høiagtelse og Hengivenhed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Doctor Lund. 

 

 

Nr. 1279 

 

Høistærede. 

Efter Forlangende tilstilles Dem herved alle de Fæstebreve som jeg har modtaget over Sønder  

Kjettrup, Grønhøi og Kringelstaden, i alt 10 Stykker tilligemed den forlangte Attest. – Det er min  

Agt at tage alvorlig fat paa denne Udskiftning om en gandske kort Tid for at faa den tilendebragt i  

det anstundende Foraar, derfor ønsker jeg mig Fæstebrevene sendt igjen saasnart som de have været  

foreviist, og maa jeg da tillige udbede mig meddelt en Attest fra Amtstuen over alle disse Steders  

samlede nye Hartkorn og Gammelskat for derefter at kunne foretage den fornødne Fordeling af 

samme – Dette beder jeg Dem være saa god at andrage for Madame Sommer tillige med min 

forbindtligste Hilsen. 

Vadumtorp den 21
de

 Februar 1844, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Yde 

 

 

Nr. 1280 

 

Efter Forlangende tilkjendegives herved at jeg for Tiden har Sønder Kjettrup, Grønhøi og 

Kringelstedernes Fælleds Jorder i Ingstrup Sogn under Udskiftning, samt at jeg venter at faa denne 

Udskiftning tilendebragt og det nye Hartkorn samt Gammelskatten derefter fordeelt mellem de 

forskjellige Fæstere til anstundende Foraar. 

Vadumtorp den 21
de

 Februar 1844, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 1281 

 

Gode Madame Bendixsen 

Jeg fik i Gaar Aften den Efterretning fra Knackergaard i Aalborg at han har en Electriseermaskine  

staaende i complet brugbar Stand som han ifølge min Anmodning vil laane ud, han manglede blot i  

Øieblikket en Kasse til at indpakke den i men han har lovet at faa en gjort strax, saaledes at  

Maskinen vil kunde faas til hvilken Tid der kan komme Bud efter den; men der kan ikke føres  

anderledes end paa en Befordring da den er for tung til enten at gaa eller ride med saa lang en Vei. 

Han har lovet mig at den fra førstkommende Løverdag skal staa indpakket færdig til at  

udleveres til hvad Tid den forlanges. 

Vadumtorp den 22
de

 Febr. 1844. Med megen Agtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Madame Bendixsen. 

 

 

Nr. 1282 

 

Deres Velbyrdighed ombedes godhedsfuld at ville, det allerførste som Deres Leilighed kan  

tillade det, meddele mig Attest for Gammelskatten og det nye Matriculs Hartkorn for efterskrevne  
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5 Gaarde som jeg har under Udstykning og allerede har formaaet saavidt at være færdige indtil 

Hartkornsfordelingen, og som det for Vedkommende er en Velfærds Sag at faae indsendt til 

Approbation det allersnarest mueligt, nemlig; 

Østerhan Herred 

 Hjortdal Sogn, Vester Svenstrup Bye, matr. N
o
 3. Selveier Jens Christian Jensens 

Gaard. 

 Kollerup Sogn, Kollerup Bye, Matr. N
o
 4, Aagaards Gods, Fæster Stephan Andersens 

Gaard 

 Matr. N
o
 5, samme Gods, Fæster Jens Sørensens Gaard. 

 Fjerritslev By 

 Matr. N
o
 (?) Aagaards Gods Fæster Jens Christensens Gaard (Matriculsnummeret kan 

jeg ikke erindre) 

 Matr. N
o
 8, Samme Gods, Fæster Peder Andersens Gaard 

 Gjøttrup Sogn og Bye 

 Matr. N
o
 8, Aagaards Gods, Fæster Søren Pedersens Gaard 

Jeg beder Hr. Kammerraaden meget at De godhedsfuld ville undskylde min Paatrængenhed; jeg 

veed ret vel at det er, som Følge af Matriculens sildige Ankomst en meget travl Tid, men 

Nødvendigheden tvinger mig til at være paatrængende, da det er mig af høiste Vigtighed at faae 

Attesterne saasnart som det er nogenlunde mueligt. 

Vadumtorp den 25
de

 Februar 1844, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Kammerraad og Amtsforvalter Aagaard. 

(afsendt den 24
de

 Febr. med den sædvanlige Post over Nibe og Aggersund) 

 

 

 

 
 

 

Nr. 1283 

 

Deres Høivelbaarenhed modtage herved min forbindtligste Tak for Beredvillighed, hvormed De var  

saa god uopholdelig at sende mig de ved min ærbødige Skrivelse af 19
de

 d. (m.) forlangte Attester –  

At jeg bad om at faa dem med første Post var ingenlunde i den Hensigt dermed at ville foreskrive 

nogen bestemt Tid; men kun at ville tilkjendegive at det var af megen Vigtighed for mig at faa dem  



495 

 

saasnart som mueligt. – Jeg er endnu i den Nødvendighed at maatte gjøre Uleilighed med Udfær- 

digelsen af en stor Deel flere Attester som det ligeledes er mig af største Vigtighed at kunne faa, 

saasnart som det maatte være Deres Høivelbaarenheds Leilighed at udfærdige dem. – Aarsagen  

hvorfor det er mig af saa megen Vigtighed at faa Attesterne saasnart som mueligt, er især den, at 

alle de vedkommende Forretninger ere fuldførte indtil Hartkornsfordelingen og det er mig saaledes 

meget om at gjøre at faa Hartkornet udregnet nu, medens Vinteren forhindrer mig fra at Arbeide paa  

Marken, for at kunne være færdig til at tage ud paa andre Forretninger saasnart som Aarstiden  

tillader det; særdeles med Hensyn til at jeg har en stor Familie at forsørge og mit Embede er af den 

Beskaffenhed at det giver mig saagodt som ingen Indtægt naar jeg ikke kan være paa Færde i rette 

Tid; og endelig er det for de Eieres Vedkommende som de underhændehavende Forretninger  

angaar tildels en Velfærds Sag at de kan faa Forretningerne fuldførte og indsendte til Approbation  

det allersnareste mueligt. Under disse Omstændigheder haaber jeg vel at Deres Høivelbaarenhed  

gunstigst ville tilgive at jeg beder om at faa Attesterne saasnart som Deres Leilighed nogenlunde  

kan tillade det. 

Da Eiendommen for hvilke jeg fortiden mest trænger til at faa Attester for Gammelskatten og det  

nye Matriculs Hartkorn ere følgende: 

Dronninglund Herred. 

  Dronninglund Sogn 

  Ørsøe Fjerding, Store Kokkenborg, Selveier Jens Christensen, Matr. N
o
 118a og 118b 

  Hjallerup Fjerding. 

   Matr. N
o
 5, Selveier Anders Olesens Gaard 

   Matr. N
o
 6, Selveier Christen Nielsens Huus 

   Matr. N
o
 7, Selveier Thøger Andersens Gaard 

   Matr. N
o
 13, Selveier Jesper Pedersen Kjærs do. 

  Overdorf Fjerding 

 Matr. N
o
 57 Torsholm, Selveier Jens Sørensens Gaard og for samme 

Eier Matr. N
o
 78 i Hjallerup Fjerding. 

 Matr. N
o
 58 Torsholm, Selveier Anders Jensens Gaard og for samme 

Eier Matr. N
o
 79 i Hjallerup Fjerding. 

  Albek Sogn 

  Lyngsaae Bye 

 Matr. N
o
 3, Vanggaards Gods, Fæster Søren Christiansens Gaard  Matr. 

N
o
 16, Selveier Lars Pedersens og Peder Larsens Gaard. 

  Nørre Vaarsaae Bye 

   Matr. N
o
 2, Selveier Jens Nielsens Gaard. 

   Matr. N
o
 5, Voergaards Gods, Fæster Gregers Christensens Gaard. 

 Matr. N
o
 16, samme Gods, Fæster Niels Pedersens Gaard og for denne 

Gaard tillige N
o
 52 i Sognets sydøstlige Deel. 

  Sønder Vaarsaae Bye i den sydligste Deel af Sognet. 

 Matr. N
o
 15, Selveier Jørgen Heilesens eller nu Jens Jørgensen Kolds 

Gaard. 

  Hallund Sogn - Hallund Bye 

 Matr. N
o
 17, Selveier Christian Andersen nu Anders Bak Christensens 

Gaard. 

 Matr. N
o
 7, Selveier Søren Thomsens Gaard. 

 

Vadumtorp den 27
de

 Februar 1844, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin. 

(Afsendt til Aalborg den 28
de

 (18)44) 

 

 



496 

 

Nr. 1284 

 

Forretningen over Jens Pedersens Gaard i Store Panderup og over den øde Gaard Skadebak har  

længe været færdig indtil Hartkornsfordelingen; men da det ikke blev mig mueligt at faae den  

færdig og indsendt inden 1
st
 Januar og den gamle Matricul til den Tid traadte ud af Kraft saa har jeg  

ikke hidtil kunnet fuldføre Hartkorns fordelingen, fordi den nye Matricul ikke var kommen – Nu har  

jeg imidlertid faaet Efterretning fra Amtstuen om at den er kommen. og dersom Deres Velædelhed  

vil føie Anstalt for at jeg kan faae Attester fra Amtstuen for Gammelskatten og det nye Hartkorn  

over disse Eiendomme da vil jeg indestaae dem for at Forretningerne skal blive fuldførte til at  

kunne indsendes inden 3 Dages Forløb fra den Timme af at jeg faar Attesterne. – Men naar De gjør  

Fordring paa at ville faa Forretningerne førend de vil betale Dem da maa jeg bede Dem være 

uleiliget at komme til mig; thi jeg kan ikke faa Tid til at reise til Dem. – Jeg skal nok efter Forlan-

gende forfatte Dem en Fortegnelse til eget Brug over Skadbaks Parceller. – Naar de, som jeg 

antager, vil være uleiliget med at skaffe Gammelskats og ny Hartkorns Attesterne tilveie fra 

Amtstuen, hvilke jeg ved nu kan faas da maa jeg bede Dem først at eftersee Matriculsextracten for 

at kunne opgive for Amtstuen paa hvor mange Steder og under hvilke Matr. Numre det nye 

Hartkorn findes adspredt, nemlig hvilke Matriculsnummre det er i Sognets forskjellige Afdelinger; 

thi dersom der indløber nogen Feil i den Henseende da vil Forretningerne komme hjem igien til nye 

Undersøgelse. – Saavidt jeg veed er Skadbaks Eiendomme anført under den sydlige Deel af Sognet, 

med Undtagelse af Englodden ved Ryeaae som vistnok findes anført i Sognets mellemste Deel. - 

Knapmagerens Eiendomme er formodentlig anførte i alle Sognets 3
de

 Hovedafdelinger; thi 

Englodden er formeentlig anført i den mellemste Deel, Agerlodderne og Kjærlodderne vistnok i den 

nordre Deel og Tørvelodderne ere ufeilbarlig i den sydligste Deel og i hver Hovedafdeling under 

forskjellige Matriculsnummere.  

Om De vil behage selv at skrive Ansøgningerne og indsende Documenterne eller om jeg skal gjøre 

det derom forventer jeg mig nærmere behageligen underrettet, hvilket i al Fald ligesom min 

Befordring og en Expresse er uden for den tilstaaede temmelig tarvelige Betaling for 

Forretningerne. 

Deres ærede Svar imødesees med Hartkorns Attesterne. 

Vadumtorp den 27
de

 Februar 1844, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Forvalter Hoff. 

(afsendt den 28/2 (18)44 til Aalborg Postcontor for at gaa med Løkkens Post) 

 

 

Nr. 1285 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 22
de

 f.M. meldes: at jeg er villig  

til at foretage de omskrevne Forretninger tidlig i anstundende Foraar og at tilendebringe dem i en  

efter Omstændighederne passende Kort Tid men aldeles uafbrudt at fuldføre dem paa Stedet kan jeg  

ikke love formedelst andre Forretninger som jeg ogsaa har lovet at foretage tidlig i Foraaret. – Da 

Situationens Beskaffenhed og Parcellernes Antal kan gjøre en meget stor Forskjel i Arbeidets  

Vidtløftighed, er jeg ikke istand til med Bestemthed at kunne sige noget om Betalingen; kuns  

dette vil jeg bemærke: at for Udstykning af en Gaard som dem i Flade pleier jeg naar der leveres 

mig et brugbart Kort og der ikke er alt for mange Parceller at faa for mit Vedkommende for den 

egentlige udstykningsforretning 25 rbd., det vil sige at Vedkommende betaler selv Herredsfogden 

og Taxeringsmændene samt det stemplede Papir til Ansøgningen og de med Indsendelsen forbund-

ne Postgange. – hvilket sædvanlig beløber sig til lidet over en halv Snes Daler, eller saa omtrent. – 

Skal der løses Kongelig Bevilling til Nedlæggelse da er det en Selvfølge at ogsaa dette er for Ved-

kommende egen Regning. – De ville heraf nogenlunde kunne slutte Dem til min Mening om Beta-

lingen for deslige Forretninger som vil være noget forskjellig efter de concrete Omstændighe-der 

men hvorom vi i øvrigt upaatvivlelig nok vil kunne blive enige – For Tilbud af Kost og Logie takke 
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jeg Dem forbindtligst, ligesom ogsaa for Deres gode Tilbud af Befordring; men saafremt De ikke 

vil have noget derimod, ønskede jeg maaskee dog helst at befordre mig selv, og forlanger ikkun en 

saare tarvelig Betaling derfor. 

Angaaende det gamle Kort over Flade Bye, tør jeg da ikke bede Dem at være uleiliget med at levere  

det af Schandorph, som fik det med tilbage fra Hørbyelund for at levere Dem det tilbage, hvilket  

han leverede, men formodentlig har forglemt. 

Vadumtorp den 2
den

 Marts 1844, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Proprietair Rosborg. 

 

 

Nr. 1286 

 

S.T. Hr. Forvalter Henrichsen. 

Skyldigst Tak for Tilsendte. I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse,  

betreffende det Spørgsmaal om Udstyknings approbation for Gaarden i Agersted er indløbet 

meldes, at Udstykningsdocumenterne blev af mig indsendt under 23
de

 December forige Aar og 

approbation vil i Reglen blive sendt fra Amtmanden gjennem Herredsfogden til Sognefogden, til 

Forkyndelse for Vedkommende, og den kommer saaledes ikke til mig. Jeg har ikke hørt eller erfaret 

noget om Forretningens Gang; men den maa formeentlig ret snart komme til Sognefogden. 

Vadumtorp den 3
die

 Marts 1844, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1287 

 

Det Stykke som Anders Christensen Smed i Attrup skal have over søndre Ende af Niels Hansens  

udlod er ved vestre Side fra Veien mod Nord 65 Alen og ved østre Side i skraa Retning langs med  

Veien til Kokkedal 43 Alen. 

Vadumtorp den 3
die

 Marts 1844, P.L. Birk. 

 

Til 

Selveier Gaardmand Niels Hansen af Attrup. 

 

 

Nr. 1288 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad. 

For nogle Dage siden har Proprietair Hastrup sendt mig en af Deres Høivelbaarenhed udfærdiget  

Attest for Gammelskatter – og det nye Matriculs Hartkorn til Hans Jørgen Rasmussens Gaard af 

hidtilværende Kokkedals Gods, Matr. N
o
 17 i Torslev Bye Torslev Sogn, paa hvilken Attest det 

meget rigtig er bemærket at under Gaardens gamle Hartkorn hører Matr. N
o
 23 under Flegum Bye 

med nyt Matriculs Hartkorn ¼ alb.; men da der under Torslev Byes gamle Hartkorn hører en Deel 

holme i Liimfjorden som er fælleds for Byens 22 Gaarde, samt for Gaarden Haven, saa er det nød-
vendigt at jeg ogsaa maa udbede mig Attest for denne Eiendom – jeg husker ikke dens Matriculs-

nummer, men det er det meste Fælledskab der findes under Torslev Bye. 

Det havde vel været ønskeligst at det hele Gaarden vedkommende Hartkorn fandtes paa een Attest;  

men for at spare Gjentagelse af den Attest som jeg har faaet, kunde det vel ogsaa gaa an at  

vedlægge den en særskilt Attest over det ommeldte fælleds Matriculsnummer. 

Attesten ønskede jeg ret gjerne at erholde det første som det maatte være Deres Høivelbaarenhed  

beleiligt. 

Vadumtorp den 3
die

 Marts 1844, Med sand Høiagtelse, Allerærbødigst P.L. Birk. 
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Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin. Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1289 

 

S.T. Hr. Forvalter Heibrock. 

For nogle Dage siden modtog jeg en Attest fra Amtstuen for Gammelskatten og det ny Matriculs  

Hartkorn paa Mikkel Thomsens Enkes Gaard af Børglumclosters Gods i ”Lyngbytorp” hvoraf jeg  

erfarer ar der skal være en Lod under Gaardens gamle Hartkorn beliggende paa Lyngbytorp Byes  

Grund i Børglum Sogn anført under Matr. N
o
 4; men som ikke blev mig paaviist da jeg foretog 

Taxationen over Gaardens Jorder i sidst afvigte Efteraar. Jeg Beder derfor at Deres Velædelhed 

ville være uleiliget med at lade Thomas Mikkelsen kalde for Dem, og betyde ham denne Mangel i 

Eiendommens Paaviisning samt paalægge ham at bringe mig det Kort til Eftersyn paa hvilket den 

omskrevne Lod i Børglum Sogn er beliggende, hvilket jeg til den Ende beder Dem være saa god, 

ved ham at udlaane mig, da Udstykningsforretningen kan fuldføre og indsendes førend jeg faar den 

Sag oplyst. – Det er meget mueligt at jeg har Lodden paa Kortet, og at det kan være en Feil fra 

Matriculscontoret, at den ikke har faaet sit rette Nummer, men dette kan jeg ikke oplyse ved min 

egen Hjelp. – Det snarest som det maatte være deres Velædelhed beleiligt at faa Manden viist hen 

til mig ønskede jeg ret gjerne. 

Vadumtorp den 3
die

 Marts 1844, Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1290 

 

I Overensstemmelse med det høikongelige Rentekammers Skrivelse til mig af 3
die

 Juni forige Aar,  

har jeg i sidstafvigte Efteraar saasom der ikke findes udskiftede Byer eller andre i Fælledskab 

henliggende Jorder her paa Egnen, anviist Lieutenant v. Wedege en Deel af Aalborg Byes og en 

Deel af Kjers Mølles Jorder til Prøveopmaaling, over hvilket Termin han, under mit Tilsyn har 

optaget det hermed følgende Kort, som han har opmaalt paa 4 Blad, fra de af ham selv valgte 

Opmaalingslinier, af hvilke Combinationslinierne gjennemskjære hinanden i et fælleds Combina-

tionspunct som jeg har opgivet ham paa Marken. Han har derefter foretaget speciel Opmaaling 

over 2
de

 i den opmaalte Strækning ham anviiste Fald eller Grundstykke N
o
 1 og 3 efter hvilken 

Opmaaling han har afsat Ageren paa Kortet, ligesom han dernæst har forfattet en generel Bereg- 

ning over hele Kortet, der forsaavidt tillige er speciel som den viser Størrelsen af Ager, Eng og 

Græsningsjorder hver for sig i de forskjellige Afdelinger i hvilke Jorderne findes inddeelte, og  

endelig har han affattet en speciel Beregning over hver enkelt Ager i de speciele opmaalte Falde,  

eller Agerskifter N
o
 1 og 3. Hvad Opmaalingen angaar da finder jeg at Operationslinierne ere valgte  

med tilbørlig Sagkundskab til derpaa at begrunde en nøiagtig Opmaaling, og jeg har under 

Arbeidets Udførelse forvisset mig om at han forstaar at bruge og behandle Maaleinstrumenterne paa  

hensigtsmæssig Maade for at kunne opmaale med tilbørlig Nøiagtighed. I Henseende til Kortets  

Udvortes da har han, som uerfaren Begynder, givet Combinationslinierne en skraa Beliggenhed  

paa Kortet, fordi han stod i den urigtige Formeening at Compasset nødvendig skulle være parallel  

med Rammen paa Kortet, i øvrigt finder jeg Kortet udført med tilbørlig Flid og Nøiagtighed. I  

Henseende til Beregningen da har jeg undersøgt den gamle Beregning ved speciel Efterregning af 

flere Agerskifte og funden den udført med tilbørlig Nøiagtighed, saaledes at Disproportion ikke 

overstiger ½ pro Cento. Den speciele Beregning over hver enkelt Ager i Faldene N
o
 1 og 3 har jeg 

ligeledes undersøgt og funden den udført med en antagelig Grad af Nøiagtighed. De i Beregningen 

udførte Bredemaal ere udmaalte paa Marken. Navnene er opdigtede da her ikke existerer noget 

virkelig Fæledskab. - Skjønt jeg ikke kan tilbageholde den Bemærkning: at det hele Arbeide bærer 

noget Vidnesbyrd om en ung Begynder der ikke har havt megen Leilighed til at øve sig i det 

Practiske, finder jeg mig dog paa grund af det Foranførte beføiet til at erklære: at Lieutenant 
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Wedige forstaar den practiske Landmaaling og kan ansees for duelig til de til samme henhørende 

Forretninger. 

Vadumtorp den 4
de

 Marts 1844, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1291 

 

I underdanig Følge det høikongelige Rentekammers Skrivelse til mig af 3
die

 Juni forige Aar tillader  

jeg mig herved underdanigst at fremsende det af Lieutenant Wedege under mit Tilsyn forfatte(de) 

Prøvekort med tilhørende Beregninger, tillige med min Betænkning og Erklæring om Prøvens 

Udfald. 

Vadumtorp den 4
de

 Marts 1844, Underdanigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1292 

 

Høivelbaarne Hr. Conferentsraad. 

At jeg vover at henvende mig til Dem i et aldeles privat Anliggende beder jeg allerærbødigst De  

høigunstigst ville tilgive! Sagen er nemlig denne, at jeg fortiden har 5 Børn i Kjøbenhavn at  

underholde, og da Iisgangen i Bæltet for Øieblikket gjør det vanskeligt for mig at faa Penge sendt  

over til dem herfra, saa vover jeg herved allerærbødigst at anmode Deres Høivelbaarenhed om, at  

De høigunstigst ville udvirke for mig at min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift, for  

indeværende Qvartal maatte ved Qvartalets Udløb for denne Gang vorde mig anviist til Udbetaling 

af den Kongelige Hielpekasse i Kjøbenhavn til min Søn Peter Georg Toft Birk – som er Overbrin-

geren heraf – imod at han derfor paa mine Vegne qviittere – Maaskee Deres Høivelbaarenhed ville 

vise mig den Gunst, at sige min Søn om min Begiæring kan vorde opfyldt. Med den største 

Høiagtelse anbefaler jeg mig Deres Høivelbaarenheds Bevaagenhed. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 10
de

 Marts 1844, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Conferentsraad Collin. Storkors af Dannebrog og Dannebrogsmand. 

 

 

Nr. 1293 

 

Deres Velædelhed bedes meget at undskylde at det imod min Villie ikke blev mig mueligt at  

komme til Dem i sidstafvigte Efteraar for at udstykke Deres Gaard i Vindstrup, især fordi Matriculs  

Undersøgelsen trak meget længere ud end jeg havde ventet da jeg var hos Dem, og en stor Mængde  

gamle Forretninger som laa fra Foraaret, og som nu fornemmelig først maatte fuldføres; men De  

kan sikkert vente at jeg skal komme saa tidlig i anstundende Foraar som det er mig mueligt, og jeg  

er da tillige villig til, til samme Tid at foretage de forlangte Udstykninger i Skibsbye; men dersom  

Vedkommende ikke ere forsynede med Copier af Matriculskorterne, da maa jeg bede Deres  

Velædelhed være af den Godhed at lade dem vide: at jeg ønsker at de uopholdelig ville reqvirere  

saadanne Korter med paategnede Taxter, da min Tid er meget indskrænket og ikke kan tillade mig  
at foretage mere end den allernødvendigste Udmaaling paa Marken, de gamle Korter som haves  

over Byen, kan sædvanligvis aldrig bruges til Udstykningen uden efter en fuldstændig og vidtløftig 

Udmaaling paa Marken. - Saadanne Korter kan faas efter en simpel Skrivelse paa slet Papir til 

Comiteen i Anledning af den ny Matriculs Indførelse, de sender da til Amtstuen og bliver der at 

indløse med en Betaling af 4 sk. pr. Tønde Land. 

Vadumtorp den 13
de

 Marts 1844, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Proprietair Segelke. 
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Nr. 1294 

 

Gode Hr. Fuldmægtig Berg. 

De gjør mig sandelig en stor Tjeneste om De godhedsfuld ville udvirke for mig at de under 27
de

  

f.M. foretagne Hartkorns Attester eller i det mindste en Deel af dem kunde blive udfærdiget og mig  

tilstillet saasnart som det nogenlunde kan lade sig gjøre; og ved Leilighed beder jeg da tillige om at  

faa en lignende Attest for Niels Pedersen Johnsens Gaard i Sønder Saltum. Jeg beder Dem meget at  

undskylde at jeg viser mig lidt paatrængende ved denne Leilighed, men den høieste Nødvendighed  

bringer mig dertil. 

Vadumtorp den 14
de

 Marts 1844, Ærbødigst og Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Fuldmægtig Berg. 

 

 

Nr. 1295 

 

Gode Hr. Kammerraad. 

De beder meget at undskylde at den høieste Nødvendighed bringer mig til at gjentage min ærbø-

digste Begjæring om at faa de under 25
de

 f.M. forlangte Gammelskats og Hartkorns Attester saa 

snart som det nogenlunde kan lade sig gjøre; jeg skulle sandelig ikke være saa paatrængende naar 

ikke Nøden tvang mig dertil for at kunne faa de Vedkommende Forretninger færdig og indsendt det 

allersnarest mueligt. 

Vadumtorp den 14
de

 Marts 1844. Med særdeles Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Kammerraad og Amtsforvalter Aagaard. 

 

 

Nr. 1296 

 

Høistærede Hr. Forvalter. 

Herved fremsendes Kortet over Østerhjermitslev bye m.v. samt Kort og Beregning over Reebs 

Engen og Kortet over Alstrup Bye. Min Forretning med at overføre Inddelingen paa Copien af 

Matriculs Kortet og at affatte den derover forlangte Beskrivelse har jeg fuldført for nogen Tid side 

og indsende Documenterne til Committeen. – Min Regning for denne Forretning tillader jeg mig 

herved at fremsende, med ærbødigst Begjæring om at Deres Velædelhed ville være af den Godhed 

at udbetale dens Beløb 31 rbd. til min Tjenestekarl Jacob Christian Larsen som er Overbringeren 

heraf, og som derfor paa mine Vegne qvitterer. 

Ogsaa har jeg den Fornøielse herved at fremsende det belovede Udtog af Professor Forckhammers 

Indberetning; nemlig for saavidt den omhandler Camaattestenen og Leret paa Mors og Fuur. 

Vadumtorp den 14
de

 Marts 1844, Ærbødigst P.L. Birk. 

 
S.T. Hr. Forvalter Mørup. 

 

 

Nr. 1297 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbyrdigheds meget ærede Skrivelse af 8
de

 d.M. meldes at da jeg  

havde fuldført udskiftningen af den saakaldte Huel Skov i Bælum Sogn bleve alle de denne Sag 

Vedkommende Documenter, Kort og Beregning samt Plan m.v. afleveret til Reqvirenten Justitsraad 
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Herredsfoged Hvass og jeg er fortiden ikke i besiddelse af noget Document denne Sag vedkom-

mende, hvoraf den forlangte Oplysning kunne meddeles; imidlertid vil jeg fortælle hvad jeg kan 

erindre derom. – Udskiftningen blev udført efter Ordre fra det Kongelige Rentekammer, som, efter 

at have ladet Skovens Beskaffenhed undersøge af Overførster Kammerjunker Jenssen, paalagte 

Skoveierne, en Bonde hvis Navn jeg har glemt inden en vis Tid at lade Skoven paa anordningsmæs-

sig Maade udskifte og indhegner til Fredning. – Skovudskiftningen blev derefter udført aldeles 

overensstemmende med de Regler som Forordningen af 27
de

 September 1805 bestemmer, saaledes 

at der til de Græsning benyttede blev udlagt Vederlag for de 2/3 af Græsningen paa Skovgrunden og 

den ene Trediedel blev regnet Fredskoven tilgode. – Græsningsvederlaget blev beregnet efter den 

Værdi som Grunden blev anseet at ville erholde ved en fri Afbenyttelse efter at Træerne vare 

borthuggede, dog uden at Skoveieren forbandt sig til videre Cultur af Grunden end blot at borttage 

Træerne; han ville nemlig ikke forbinde sig til at rydde den. – Hvor lang Tid der blev bestemt for 

Skoveieren til at afdrive Træerne paa de udlagte Skovgrunde kan jeg ikke erindre, ligesom jeg 

heller ikke i Øieblikket kan erindre til hvilken Tid det var at Skovudskiftningen blev fuldført. 

Vadumtorp den 19
de

 Marts 1844. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Cancelliraad Jensen. 

 

 

Nr. 1298 

 

Høistærede Hr. Ven. 

Taxationsforretningen over Sognefogdens Gaard i Vester Svenstrup kan jeg ikke finde, og jeg kan 

heller ikke mindes at have faaet, jeg beder derfor at De, som tidligere har taget Dem af denne 

Mands Sag godhedsfuld ville være uleiliget med at besørge mig denne Forretning tilsendt ved aller 

første Leilighed – Amtstuens Attest om Hartkornet og Gammelskatten har jeg faaet for denne ene 

Mands Vedkommende; men jeg forlangte tillige Attest fra Amtstuen om alle Fæsteres Hartkorn og 

Gammelskat, hvad Gaard jeg hermed (?); men disse Attester har Kammerraad Aagaard ikke villet 

meddele mig, foregivende at det er Godseierens Pligt at udstæde dem – Dette er dog imidlertid ikke 

min Mening, han yttrer tillige at han har sendt mit Brev til Proprietair Storm med Anmodning om at 

tilstille mig Attesterne. – Jeg beder nu Dem høistærede Hr. Ven ogsaa ved første Leilighed at bede 

Hr. Storm om at sende mig Attesterne til Aalborg Postcontor det snarest mueligt – Fra Hjørring 

Amtstue har jeg uden Indvending paa Forlangende nu erholdt Attester til de underhændehavende 

Udstykninger i Haverslev og Torslev Sogne for Fæstere saavelsom Selveiere. For nogen Tid siden 

har Bertel Furreby været her nemlig medens jeg var til Amtsraadsmøde, og betale mig for at fuld-

føre Udstykningen af hans Gaard i Attrup; men jeg kan ikke huske hvorledes Udstykningen for 2 

Aar siden blev aftalt at skulle være, og jeg har for nogen Tid siden skreven ham til om at komme 

her for at meddele mig nærmere Oplysning; men han er endnu ikke kommen. Skule der tilfældigviis 

gives en Leilighed dertil, maaskee ville De da behage at erindre ham derom – da jeg er nødt til at 

lade Forretningen ligge til han kommer. 

Vadumtorp den 23
de

 Marts 1844. Deres med sand Høiagtelsen hengivne P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Proprietair Toft. 

 

 

Nr. 1299 

 

Til Brug ved en attraaet Udstykning tillader jeg mig herved allerærbødigst at anmode den høikon-

gelige Matriculerings Comitee om, for min Regning gunstbehageligen at ville lade udfærdige en 

Copie af Matriculs Kortet med paategnede Taxter over Lars Nielsens Gaars Jorder af Langholt 

Gods i Vester Kinderup i Horsens Sogn, Kjer Herred, Aalborg Amt. – Gaarden har en Lod i 

Fjordengene formodentlig under Horsens By, som ogsaa ønskes anført paa Kortet. 
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Kortet ønskes sendt til Aalborg Amtstue det snarest mueligt hvor det af mig skal vorde indløst. 

Vadumtorp den 21
de

 Marts 1844, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til den høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

 

 

Nr. 1300 

 

Gode Hr. Kammerraad. 

I den Beskrivelsesprotocol over Delingen af Hjermitslevgaard i Tolstrup Sogn, Børglum Herred, 

Hjørring Amt som jeg for kort Tid siden indsendte ved min Søn som fortiden er i Kjøbenhavn troer 

jeg vist at jeg forglemte at prøve Hartkornsfordelingen ved Opsummering, og frygter derfor at der 

mueligen kunde være indløbet en Skrivefeil i Hartkornet, som ikke var bleven observeret ved 

Conferencen; jeg tillader mig derfor herved at fremsende en Afskrift af Hartkornsfordelingen 

conform med min originale Delingsberegning af 18
de

 Juli 1820 for det muelige Tilfælde at den i den 

anførte Anledning maatte kunne behøves. 

Vadumtorp den 22
de

 Marts 1844, Med Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Kammerraad Landinspecteur Balslev. 

 

 

Nr. 1301 

 

Den af Deres Velædelhed forlangte Udstykning af 2
de

 Fjerdinge Jord paa Hjørring Kjøbstads 

Grund, er jeg villig til at udføre i dette Foraar; men da min Tid er yderst Knap til at foretage mene 

end de allernødvendigste Udmaalinger paa Marken saa ville jeg foreslaa Dem til Lettelse i Arbeidet 

at forlange fra Matriculs Comiteen et Kort over Jorderne, til hvilken Ende det saavelsom til 

Comiteen maatte opgives under hvilket Matriculs No Jorderne findes anført i den nye Matricul som 

vil kunne faas opgivet ved Amtstuen. 

Vadumtorp den 23
de

 Marts 1844, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Chr. Schibsbye 

 

 

Nr. 1302 

 

Deres Velædelhed modtage herved min forbindtligste Tak for den Beredvillighed hvormed De var 

saa god at sørge for at de forlangte Attester af 15
de

 d.M. saa hastig kom mig tilhænde; jeg forglemte 

endnu ved samme Leilighed at bede Dem om at forskaffe mig en Attest over Gammelskatten og 

Hartkornet for Poul Jensens Gaard i Alstrup By Abildgaard kaldet – og beder Dem derfor endnu at 

være af den Godhed at skaffe mig en Attest ogsaa for denne Gaard, saasnart som Leilighed dertil 

kan gives. 

Vadumtorp den 25
de

 Marts 1844. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 
 

S.T. Hr. Fuldmægtig Berg.  

 

 

Nr. 1303 

 

Vadumtorp den 26
de

 Marts 1844 
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I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 14
de

 d.M., meldes at det er en stor 

Vildfarelse af Beboerne i Hunstrup og Østerild Sogne naar de troe at jeg skulle være i Besiddelse af 

Korterne over disse Sognes sam(t)lige Jorder – Det hele jeg har modtaget er nogle ladsede Lapper 

som udgjør en Deel af et forhenværende Kort over Østerild og Lønnerup Byers Mark; et temmelig 

pjaltet Kort over Østerild Fælled og et do do over Kløv Byes Enge og Kjær – Disse Dele sendes 

herved saaledes som jeg har modtaget dem, og de øvrige af Sognets Korter findes ikke i mit Værge. 

Kassen som er min bedes ved Leilighed sendt til Vesløsgaard, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Proprietair Schou. 

 

 

Nr. 1304 

 

Det gjør mig ondt at Deres Velædelhed ikke har tordet lide paa mit bestemte Løfte af 2
den

 d.M. om 

at komme til Dem tidlig i dette Foraar og at udføre de af Dem omskrevne Forretninger i en passende 

Kort Tid, havde De i Deres første ærede Brev, ligesom nu i det sidste, sagt mig Grunden hvorfor det 

var Dem om at gjøre at gaa Forretningerne udført tidlig, og ligesom nu foreskrevet en Termin til 

hvilken de skulle være færdige, da ville De ogsaa have faaet et ligesaa bestemt Løfte; og da det 

stedse er min Agt punktlig at holde hvad jeg giver bestemt Løfte om, saa er jeg altid meget tilbage-

holden med uden særdeles Nødvendighed at give et saadant Løfte, og jeg kunde ikke see af Deres 

første Brev at der var nogen særdeles Grund hvorfor det var Dem om at gjøre at faa Forretningerne 

fuldførte inden en vis bestemt Tid. – De forlangte at jeg skulle forbinde mig til i Slutningen af 

Marts eller Begyndelsen af April d.A. til Bestemthed at foretage og fuldføre de omskrevne Forret-

ninger hvis Tal ikke en Gang er Begrændset. – Eftersom Vinteren er bleven seer De da vel nu at det 

vilde have været meget ufærdig gjort af mig om jeg havde lovet med Bestemthed at fuldføre de 5 

omskrevne og de mueligen flere tilkommende Forretninger paa een Gang i Slutningen af Marts og i 

Begyndelsen af April. – har en anden været uforsigtig nok til at indgaae et saadant Løfte da vil dette 

dog vel neppe være Dem til nogen Nytte. – De siger De har af en anden faaet Løfte om Forret-

ningernes betimmelige Fuldførelse – men dette er jo ikke mere end hvad jeg ligeledes bestemt 

havde lovet – De troer fordi jeg ikke har lovet aldeles uafbrudt at fuldføre Forretningerne paa Stedet 

at jeg derfor ikke kunde gjøre dem færdig saa hastig som De ønskede det; men det har ingenlunde 

været min Mening at ville afbryde Forretningerne førend de bleve fuldførte; men blot at jeg ville 

fuldføre dem hjemme hvor jeg har saa megen disponibel Arbeidskraft som jeg ikke kunde føre med 

mig til Knivholt. – Det staar nu til Dem selv om De vil profitere af et andet Løfte som De anseer for 

paalideligere end mit; Thi jeg er Gudskee Lov ikke forlegen for Arbeide. – men paa den anden Side 

er jeg villig til efter yderste Evne at opfylde enhver Fordring der indløber til mig om Forretnin-

gerne, og det staaer saaledes til Deres Velædelhed selv at bestemme om eller naar De vil at jeg skal 

arbeide for Dem. 

Vadumtorp den 29
de

 Marts 1844. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Proprietair Rosborg. 

 

 

Nr. 1305 

 

I Anledning af det høikongelige Rentekammers Skrivelse til mig af 20
de

 denne Maaned, har jeg i 

Gaar været paa Aalborg Postcontor for at erkyndige mig om Afsendelsen af Korterne over Buderup-

holm Gods Skove som fulgte med min underdanige Skrivelse til det høie Collegium af 7
de

 Januar 

dette Aar og jeg har da befunden at Afsendelsen af en Kortkasse og en Pakke i Papir er rigtig 

indleveret paa Aalborg Postcontor til Afsendelse til Det kongelige Rentekammer med den Post som 

afgik derfra den 9
de

 Januar dette Aar, hvorom jeg herved tillader mig underdanigst at fremsende 

Justitsraad og Postmester Sørensens attest – og jeg har ikke i dette Aar indsendt andre Kortkasser 
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end den samme, hvori de 3 omskrevne Korter over Buderupholm Skov fandtes. – Saavidt jeg veed 

stod Korterne anført paa den mig tilstillede Fortegnelse over Sagens samtlige Documenter og jeg 

har ved Slutningen af min Forretning tilføiet: ”Med denne Beregning følger alle de ved det 

høikongelige Rentekammers Skrivelse af 28
de

 October forige Aar mig tilstillede Documenter, efter 

den medfulgte Fortegnelse af samme Dato, som ogsaa følger herned.” 

Vadumtorp den 28
de

 Marts 1844, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammers 1
st
 Section. 

 

 

Nr. 1306 

 

Dersom Taxationsforretningerne over en Deel af Lundergaards Gods i Jetsmark Sogn Skadbak i 

Sognets sydlige Deel, Jens Pedersens Sted ”Store Panderup” som begge bliver udført for Forvalter 

Hoffs Regning, under 30
te
 November og 1

st
 December forige Aar, mueligen endnu skulle henligge 

paa Herredscontoret i Nørre Sundbye hvor de ere blevne afhjemlede i den samlede Jurisdictions 

Ret, da beder jeg at Deres Velbyrdighed ville være af den Godhed at sende mig dem med 

Overbringeren heraf. 

Vadumtorp den 29
de

 Marts 1844, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1307 

 

Efter Deres Velædelheds Forlangende i ærede Skrivelse af 25
de

 d.M. som jeg først modtog tillige 

med Hartkornsattesterne i Torsdags d. 28 om Eftermiddagen Kl. 4, fremsender jeg herved Udstyk-

ningsforretningerne til behageligt Eftersyn; men da jeg endnu ikke har faaet de beskrevne Taxa-

tionsforretninger saa er det nødvendigt at jeg faaer dem tilbage igjen for at conferere Taxationen 

førend de indsendes; og naar de vil at jeg skal indsende dem, hvortil jeg er villig, saa er det jo en 

Nødvendighed alene af den Aarsag at jeg maa have dem tilbage igjen. – Da deres Velædelhed 

skriver at De formoder at jeg nu maa have faaet Taxationsforretningerne, men De dog ikke taler om 

hvor de skulle komme fra, saa formodede jeg at de mueligen endnu henlaae paa  Herredscontoret i 

Sundby, og skrev derfor i Gaar til Overauditeur Timm, som jeg sendet ham med Expresse herfra for 

om mueligt at have faaet Taxterne confirmeret førend jeg sendte Dem Forretningerne; men jeg fik 

det Svar med Budet at Deres Velædelhed havde faaet Taxationsforretningerne. 

Det forekommer mig som Deres Velædelhed har stødt Dem over min Skrivelse af 27
de

 f.M., 

imidlertid kan jeg ikke skjønne rettere end at mit Brev er affattet i en ligesaa høflig Tone som Deres 

hvorpaa det skal være Svar, og De kjender jo nok det gamle Ordsprog: som man raaber i Skoven 

saa faaer man Svar – De har i den hele Correspondance som er ført om disse Forretninger, fra først 

til sidst viist en Mistillid til min redelighed som jeg ikke er vant til, og De kan dog vel neppe troe 

om mig at jeg skulle kunde være gandske følesløs elelr (?) ved sligt. 

Saa hastig som jeg havde erholdt Deres ærede Skrivelse af 19
de

 f.M. som jeg modtog den 25 s.M. 

skrev jeg uopholdelig med næste Post den 27
de

 /: og desuden sendte i Dem mundlig Bud ved Niels 

Pedersen Johnsen: at naar de ville behage at sende mig de fornødne Attester fra Amtstuen da skulle 

Forretningerne være færdige inden 3 Gange 24 Timer fra den Tid Attesterne kom mig tilhænde – 

dette Løfte har jeg nu mere end punktlig opfyldt da disse 3 Gange 24 Timer først udløber i Morgen 

Eftermiddag Kl. 4 og Forretningen vistnok forinden vil være hos Dem; men at De har brugt fulde 3 

Uger til at skaffe mig Attesterne ihænde, vidner dog just ikke om at De selv tager Dem med 

sønderlig Iver af Sagen. 

Til Deres Velædelheds egen behagelige Efterretning fremsendes herved en Copie af Kortet som jeg 

har ladet min Contor Dreng /:overbringeren heraf :/ affatte, ligesom her ogsaa i samme Øiemed 

følger en verifiseret Udskrift af Beregningen, begge Dele aldeles gratis. 
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Skjellene for Skadbak Parceller i Agerlodden og Kjærlodden bliver alle afsatte paa Eiendommen 

den 2
den

 Januar dette Aar i Knud Skadbaks Overværelse saa at der i den Henseende ikke staar noget 

tilbage. 

Deres Velædelhed feiler meget naar De troer at det var den Expresse som jeg sendte fra Aagaard til 

Aalegaard som jeg har yttret at jeg formeener at kunne tilkomme Betaling for; thi det kunde aldrig 

falde mig ind at forlange noget for den, da den ikke kostede mig noget, men det var den Expresse 

som jeg sendte til Vestrupmølle og til Faarup for at varsle Taxeringsmændene, og som jeg har betalt 

2 mk. for, som Budet suurt fortiente efter Veirets Beskaffenhed; Hvad angaar Befordringen da er 

det vel sandt at Mandens Befordring kunde have været benyttet; men det kunne dog være et Spørgs-

maal om jeg med den kunde have naaet min Bestemmelse efter Tidens og Veirets Beskaffenhed, og 

det dog vel ogsaa være af nogen Værdi for ham at undgaa at hente mig paa Vadumtorp og kjøre mig 

til Lundergaard, og dette var dog endnu ikke den værste Reise min Hest havde paa den Tour; thi at 

jeg den næste Dag maatte kjøre med min egen Befordring hele Dagen omkring paa Marken fordi 

De, skjønt selv tilstæde paa Lundergaard, ikke synes at kunne skaffe mig nogen Befordring var 

virkelig en værre Tour for min sølle gamle Krikker. – Jeg har til Erstatning for min Befordring paa 

andre Steder beregnet mig 1 rbd. paa hver Forretning; men for en saadan Ubetydeligheds Skyld vil 

jeg ikke paadrage mig Deres Uvenskab og forlanger derfor intet hverken for Befordringen eller for 

Expresserne, og Hvad det stemplede Papir angaar da seer jeg af Deres Brev /: som var bleven 

forlagt men som jeg nu har funden :/ at det hører med under de belovede 34 rbd., ligesom ogsaa at 

jeg skal besørge Documenterne indsendte for min Regning, hvortil jeg ligeledes som sagt er villig. – 

Det er desuden i alle Tilfælde nødvendigt at Forretningerne sendes hertil igjen med Budet 

tilligemed Taxationsforretningerne for at jeg kan faa disse confirmeret og deres Afhjemlings Datum 

indført i Forretningerne. – Det for Forretningerne belovede Beløb 34 rbd. beder jeg mig tilstillet 

med Budet som er min Skriverdreng Jens Henrik Jensen og som derfor paa mine Vegne qvitterer. 

Vadumtorp den 30
de

 Marts 1844, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

P.S. Dersom Ansøgningen om Skadbak er saaledes som Deres Velædelhed ønsker den da er De vel 

saa god at underskrive den paa egne og Medinteressenters Vegne. 

  

S.T. Hr. Forvalter Hoff. 

 

 

Nr. 1308 

 

Den mig efter Overenskomst tilkommende Betaling for Udstykning af Skadbaks Jorder i Kaas og 

Jens Pedersens Sted i Store Panderup, begge i Jetsmark Sogn  34 rbd. 

som bedes behageligen udbetalt til Overbringeren heraf Jens Henrik Jensen, som er i min Tjeneste, 

og som paa mine Vegne qvitteret for samme. 

Vadumtorp den 31
de

 Marts 1844, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1309 

 

Høistærede Hr. Ven. 

Hermed tilstilles Dem Udstykningsforretningen over Ladegaards Øde som jeg ei haaber skulle være 

efter Ønske. – Parcellerne skal blive afsat paa Marken saa snart som Vinteren forlader os, men for 

at det ikke skulle være fornødent at opholde Forretningens Indsendelse derefter saa har jeg forsynet 

mig med en Copie af Kortet til at afsætte Parcellerne efter. – Jeg har, som De af Documenterne 

behageligen ville erfare, afsat Hovedlodden i 6 Parceller som hver for sig ere store nok til Bebyg-

gelse og Kjærlodden har jeg beregnet ligeledes i 6 Parceller med særskilt Hartkorn hver for sig, for 

at de kunne forbindes med Agerlands samling efter Liebhavernes Ønske eller sammenlægges 

indbyrdes som dog maatte findes hensigtsmæssigst. 
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De 2
de

 Englodder og Hedelodden har jeg beregnet ligeledes i Parceller hver for sig for at de efter 

Ønske kunde sælges enten til Forening med andre af Gaardens Parceller eller til at henlægges under 

andre enten tilgrændsende eller beleilig beliggende Eiendomme. – Det ville være mig kjært at faa et 

Par Ord fra Dem om hvorledes De er tilfreds med Delingen. 

Vadumtorp den 17
de

 April 1844, Med Høiagtelse, hengivenst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Proprietair Hastrup. 

 

 

Nr. 1310 

 

Til Brug ved en attraaet Udstykning tillader jeg mig herved allerærbødigst at anmode den høikonge-

lige Matriculerings Comitee om gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige en Copie 

af Matriculs Kortet med paategnede Taxter over Selveier Godske Christensens Gaards Jorder i 

Torpet Bye Saltum Sogn, Hvetboe Herred, Hjørring Amt – Paa Kortet ønskes antegnet alt hvad der 

hører under den for Gaarden samlet beregnede Gammelskat, om noget saadant mueligen maatte 

være beliggende andensteds. – Kortet ønskes sendt til Aalborg Amtstue det snarest mueligt hvor det 

af mig skal vorde indløst. 

Vadumtorp den 1
st
 April 1844, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til den høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

 

 

Nr. 1311 

 

Under 4
de

 December forige Aar blev afholdt en Taxationsforretning over Poul Jensen Abildgaards 

Jorder i Alstrup (Sogn) Hvetboe Herred. Dersom Beskrivelsen af denne Forretning /: som er 

foretaget for Eieren Poul Jensens Regning :/ endnu maatte henligge paa Herredscontoret i Sundbye, 

hvor den er bleven afhjemlet, formodentlig den 8
de

 s.M., da beder jeg mig samme godhedsfuld sendt 

med Budet hertil. 

Vadumtorp den 6
te
 April 1844, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Overauditeur Herredsfoged Timm. 

 

 

Nr. 1312 

 

Deres Høivelbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville, saasnart som deres leilighed kan tillade det, 

meddele mig en Attest om Gammelskatten og Hartkornet for Jens Nielsen Skomagers Gaard i 

Qvorup i Jetsmark Sogn, som er Hovedparcellen, efter den ved Rentekammerets Skrivelse af 11
te
 

Januar 1842 approberede Udstykning, med gl. Hartkorn 3 Td. 2¾ alb. 

Vadumtorp den 6
te
 April 1844, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 
Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin. 

 

 

Nr. 1313 

 

Gode Hr. Kammerraad. 

I skyldigst Svar paa Deres meget ærede Skrivelse af 26
de

 f.M. som jeg modtog med sidste Post, 

tillader jeg mig ærbødigst at melde at jeg er villig til at paatage mig Fuldførelsen af de omskrevne 
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Forretninger og jeg skal ihvorvel Tiden just i Øieblikket er mig meget lang være saa fri i den 

Anledning at komme til dem paa Bangsboe om en gandske kort Tid saasnart som Veien bliver lidet 

mere fremkommelig – jeg tænker vel at skulle komme i Ugen mellem den 14
de

 og 21
de

 d.M. – Jeg 

skal imidlertid see til nærmere at bestemme Dagen. 

Vadumtorp den 6
te
 April 1844. Med megen Agtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Kammerraad Stiftslandinspecteur Bie 

 

 

Nr. 1314 

 

Da jeg formedelst Vinterens saa langvarige Vedholdelse er i dette Foraar saa overlæsset med 

paatrængende Landmaalingsforretninger som jeg selv skal udføre, og ikke kan overdrage til andre at 

jeg neppe kan see til Enden af dem, saa seer jeg mig nødsaget til at bede Deres Velbyrdighed være 

af den Godhed at faae en anden constitueret til at deeltage i de forestaaende Tiendecommissions 

Forretninger for dette Aar, da jeg ikke skjønner at kunne vorde i Stand til paa denne Side af St. 

Hans Dag. 

Vadumtorp den 8
de

 April 1844. Med Høiagtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Overkrigscommissair Qvist. Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1315 

 

Paa førstkommende Tirsdag Aften eller Eftermiddag agter jeg at være saa frie at komme til 

Bangsboe for at treffe Aftale med Hr. Kammerraaden om de ved Deres meget ærede Skrivelse af 

26
de

 f.M. omtalte Forretninger, om jeg blot til den Tid kan være saa heldig at treffe Dem hiemme. 

Vadumtorp den 19
de

 April 1844. Med megen Agtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Kammerraad og Stiftslandinspecteur Bie. 

 

 

Nr. 1316 

 

Til at taxere Jorderne til Gaarden Store Thamstrup i Torslev Sogn samt Jorderne til det under 

Gaardens Gammelskat henhørende Huus Haller kaldet i samme Sogn, tillader jeg mig ærbødigst paa 

Eieren Christian Mortensens Vegne at begjære 2
de

 kyndige Mænd udmeldte paa første Retsdag. – 

Saafremt Retten som jeg haaber ikke har noget derimod da ønsker jeg til denne Forretning udmeldt 

Selveiergaardmænd Christen Jensen Allerup af Estrup og Jens Christian Madsen af Horslev Mark 

begge af Hørbye Sogn, som ere mig bekjendte for at være særdeles duelig til dette Slags 

Forretninger. 

p.t. Ormholt den 30
de

 April 1844, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1317 

 

Til at Taxere Jorderne til Gaarden Skovbakken i Vreilev Sogn tilhørende Hans Christian Iversen og 

afbygger Jens Christian Christensen samt Jorden til Gaarden Huult i Jerslev Sogn tilhørende 

Selveier Jacob Jensen ønskes paa førstkommende Retsdag udmeldte 2
de

 kyndige Mænd. – Saafremt 

Retten, som jeg haaber, ikke har noget derimod, da ønsker jeg til disse 2
de

 Udstykninger udmeldt 

Sognefogederne Niels Thomsen af Sterup i Jerslev Sogn og Jens Christensen af Taars Sogn, som 
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ligeledes er udmeldt til at taxere Jorderne til Gaarden Flyvbjerg i Jerslev Sogn. Udmeldelsen for 

Gaarden Huult bedes behageligen foretaget for min Regning og Beløbet derfor skal af mig 

uopholdelig blive sendt saasnart som jeg vorder underrettet om dets Størrelse. 

p.t. Jerslev Præstegaard den 30
te
 April 1844, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Krigsraad Herredsfoged Spärck 

 

 

Nr. 1318 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds meget ærede Skrivelse af 23
de

 d.M. tillader jeg mig 

allerærbødigst at bemærke: at det er først for faae Dage siden at jeg, efter Vinterens endelige Ophør 

har kunnet begynde at foretage Forretninger paa Marken; men ved at eftersee Documenterne for at  

tage fat paa den mig overdragne Overtaxationsforretning betreffende den Godtgjørelse der kan 

tilkomme Sognefoged Morten Eegholm i Vesterhassing for afgiven Jord til Hals Landevei, erfarer 

jeg at jeg ikke har faaet nogen Underretning om hvem der af Retten ere udmeldte til at foretage 

denne Overskjøns Forretning. – Da det har været Tilfældet ved de Forretninger  som jeg forhen har 

havt af dette Slags, saavel her i Amtet som i Hjørring Amt, at Udmeldelsen af Overskjønsmændene 

er bleven foranstaltet af Amtet, saa formoder jeg at dette ogsaa er Tilfældet i nærværende Sag, og 

ønsker derfor, om mueligt ved Overbringeren heraf, at vorde underrettet om, hvem der ere udmeldte 

til den her omhandlede Overskjønsforretning. 

Vadumtorp den 29
de

 April 1844, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand Tillisch. Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1319 

 

April 30
de

 1844 lovet Pastor Prÿtz at komme til ham om 14 Dage for at udstykke hans Annexgaard, 

og om mueligt nærmere forudbestemme Dagen. – Jeg befordrer mig selv – ogsaa har jeg lovet ikke 

at glemme Torslev Kirke. 

 

 

Nr. 1320 

 

 Da jeg har paataget mig at betales for Taxationsforretningerne over Gaarden Huult i Jerslev Sogn 

og over Christen Pedersens Huus i Sterup, saa beder jeg ærbødigst at Deres Velbyrdighed ville være 

af den Godhed ved et Par Ord med Posten at tilmelde mig hvad disse tvende Forretninger koster, da 

jeg saa uopholdelig skal tilstille Dem Beløbet for samme. – Beskrivelserne beder jeg mig 

godhedsfuld tilstillede med Posten til Aalborg. 

Vadumtorp den 6
te
 Mai 1844, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Krigsraad Herredsfoged Spärck 

 

 

Nr. 1321 

 

Ved at tilbagesende det ved Deres Høivelbaarenhed under 6
te
 d.M. mig tilstillede Andragen fra 

Proprietair Winkel til det Kongelige Rentekammer dat. 8
de

 f.M., tillader jeg mig allerærbødigst at 

bemærke: At Proprietair Winkel spotviis tillægger mig Prædicatet infallible paa en Tid da han troer 

sig overtydet om at have funden Feil i min Beregning viser tilfulde hvilken Aand han er besjælet af 
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i sit Sindelag imod mig, og jeg finder det overflødigt at sige mere derom. – Jeg holder mig fast 

forvisset om at aldrig nogen sandhedskjærlig Mand der kjender mig vil have funden Anledning til 

med Sandhed at kunne gjøre den Beskyldning imod mig at jeg nogensinde har gestaltet mig som 

den, der troer sig ophøiet over Mueligheden af at kunne feile; men jeg veed, og med en god 

Samvittighed tør paastaae, at jeg ved enhver Leilighed efter yderste Evne, bestræber mig for at 

undgaae Feil i mine Forretninger. – At det imidlertid, al anvendt Flid uagtet; dog er mueligt at der i 

et mindre heldigt Øieblik kan indfinde sig en Uagtsomhedsfeil som ved den omhyggeligste Revi-

sion dog undertiden kan vorde overset, er noget som jeg ingenlunde tør sige mig fri for, om end-

skjønt jeg altid efter yderste Evne bestræber mig for at medgaae det. At Proprietair Winkel bør have 

en rigtig Arealberegning over Dybvad Hovedgaards Jorder for den til mig erlagte Betaling er en 

saare billig Fordring, og derom var det aldeles ufornødent for ham at henvende sig til det Kongelige 

Rentekammer; thi jeg skulle ret gjerne have efterseet den paa nye naar han havde henvendt sig 

directe til mig, og med Fornøielse have oplyst ham om Aarsagen til de forefundne Uoverens-

stemmelser. Men at min Beregning skulle ansees for urigtig blot fordi den ikke stemmer med 

Arealerne i Hoveriforeningen der grunder sig paa en uautoriseret Beregning affattet efter et 

uautoriseret og ved Prøve feilfuldt befunden Kort, er noget som jeg aldeles ikke kan indrømme. – 

Beregningen blev affattet med Hensyn til at bruge den ved Hoveriundersøgelsen som er Aarsagen 

til dens indviklede Form, der fornemmelig grunder sig paa de Inddelinger som fandtes paa det 

gamle Kort og som tildeels fantes at være lagt til Grund for de i Hoveriforeningen anførte Arealer, 

og da Proprietair Winkel havde til Hensigt at inddrage en Deel af Eng. og Græsningsjorderne under 

Agerlandet saa kunde Grændsen for det som i Fremtiden skulde være Ager og Eng ikke med 

Bestemthed fremstilles i Beregningen førend den nye Inddeling af Marken blev fuldført. Da han 

imidlertid havde afløst Hoveriet netop til den Tid som jeg kom til Dybvad for at fuldføre de 

tidligere forlangte og paabegyndte Forandringer i Markens Inddeling, blev Beregningen ikke brugt, 

og det er ved den Leilighed undgaaet min Opmærksomhed at der var indsneget sig et Par Skrivefeil 

i den, ligesom den heller ikke var bleven corrigeret i Henseende til Kortets Indkrympning – Disse 

Mangler er nu afhjulpne i det nye Exemplar af Beregning som jeg allerærbødigst tillader mig 

herved at lade følge, og hvorved jeg troer at Proprietair Winkels Forlangende om at faae en ny og 

rigtig Beregning vil være opfyldt. 

Vadumtorp den 31
de

 Mai 1844, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr, Amtmand Baron Holsten. 

 

 

Nr. 1322 

 

Ifølge Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 19
de

 Februar dette Aar foranlediget af det 

Kongelige Rentekammers Skrivelse af 13 samme Maaned, har jeg nu været i Dronninglund Sogn 

for at undersøge Aarsagen til den Uoverensstemmelse som ved Revisionen er befunden imellem 

min Udstykningsforretning over Selveier Christen Thomsens Gaards Jorder – Matr. N
o
 4 i Thorup 

Bye Dorf Fjerding, Dronninglund Sogn, og Anførelsen af samme Gaards Jorder i den nye Matricul. 

(dokumentet slutter her) 

 

 

Nr. 1323 

 

Til Brug ved en attraaet Udstykning tillader jeg mig herved allerærbødigst at anmode den 

høikongelige Matriculeringscomitee om, for min Regning gunstbehageligen at ville lade udfærdige 

Copier med paategnede Taxter af Matriculs Korter over efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

Hjørring Amt, Dronninglund Herred  

Hallund Sogn, Hallund By Matr. N
o
 11 Jørgen Olesen Broen 

og samme Sogn, Hollensted Bye, Matr. N
o
 5, Niels Jacobsen. 
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Paa disse Korter ønskes antegnet alt hvad der hører under den for hver Gaard for sig samlet 

beregnede gammelskat, om noget saadant maatte være beliggende andensteds. – Korterne beder jeg 

gunstbehageligen sendt til Aalborg Amtstue det allersnarest mueligt, hvor de af mig uopholdelig 

skal vorde indløst. 

Vadumtorp den 10
de

 Mai 1844, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til den høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse.   

 

 

Nr. 1324 

 

Vadumtorp den 12
te
 Mai 1844. 

Skreven til Pastor Feld og lovet ham at komme det allersnarest mueligt for at udstykke en Gaard i 

Beistrup og at afsætte Skjellet for hans Kjærlod. (dokumentet slutter her) 

 

 

Nr. 1325 

 

Deres ærede Majestæt har under 24
de

 forige Maaned anmodet mig om at foretage en Hartkornsfor-

deling angaaende Bleggaardsmarken ved Aalborg, i Overensstemmelse med første Post i det 

Kongelige Rentekammers Skrivelse af 19
de

 /: formodentlig 9
de

 :/ Marts dette Aar. – Da jeg er villig 

til at foretage denne Forretning tillader jeg mig i den Anledning ærbødigst at forespørge: om der 

mueligen haves Matriculs Kort med paategnede Taxter over de under samlet ny Matriculs Hartkorn 

staaende Jorder, eller om nye Taxation skulle være fornøden. – Deres Velbyrdighed ombedes 

godhedsfuld at ville om mueligt med Overbringeren, eller i andet Fald indlagt paa Postcontoret, 

meddele mig et Par Ord til Oplysning om disse Punkter, da jeg ikke i Øieblikket har nogen Fore-

stilling om Forretningens Størrelse, saalænge jeg ikke veed hvilke Hjelpemidler der haves til 

afbenyttelse ved dens Udførelse. 

Vadumtorp den 13
de

 Mai 1844, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Cancelliraad Borgmester Mørck. 

 

  

Nr. 1326 

 

At Gaardeier H. Hansen, som i Aarene 1817 og 18 har af det Kongelige Rentekammer været ansat 

under min Bestyrelse til Opmaaling ved den nye Matricul paa Læsøe, har foretaget fuldstændig 

Opmaaling af 15674 Tønder Land geometrisk Maal, samt at jeg har prøvet Korterne fra alle disse 

Opmaalinger og funden dem alle udførte med saamegen Flid og Nøiagtighed som der med Billighed 

kunde fordres. Det attesteres herved efter Forlangende. 

Vadumtorp den 13
de

 Marts 1844, P.L. Birk. Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 1327 

 

Ti at taxere Jorderne til Selveier Christen Laursens Gaard i Østerbrønderslev til Udstykning ønskes 

paa første Retsdag for hans Regning udmeldte 2
de

 kyndige Mænd. Saafremt Retten, som jeg haaber, 

ikke har noget derimod da ønskes til denne Forretning udmeldt Sognefoged Christen Jensen Dams-

gaard og Budfoged Christen Mikkelsen begge af Øster Brønderslev, og da jeg agter at foretage 

Taxationer medens jeg er her paa Egnen, ønsker jeg ret meget at faae Udmeldelsen sendt med Bu-

det, eller i al Fald at faa et Par Ord om at de foreslaaede Mænd ere bleven udmeldte. Jens Christian 
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Jensen Strandbye i Klæstrup har begjært Mænd udmeldt til at taxere sin Gaards Jorder i Øster 

Mellerup til Udstykning; dersom Mænd dertil er udmeldt da beder jeg ærbødigst om at faa 

Udmeldelsen sendt med Budet, eller Underretning om hvilke Mænd der er udmeldte.  

P.t. Nielstrup den 21
de

 Mai 1844, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Krigsraad Herredsfoged Spärck 

 

 

Nr. 1328 

 

Efter begjæring af Kromand og Gaardeier Jesper Pedersen Kjær i Frederikshvile har jeg foretaget 

udstykning af 5 Gaarde og et Huus i Dronninglund Sogn fra hvilke Eiendomme følgende Parceller 

agtes inddragen under Gaarden Frederikshvile, nemlig: 

Parcellen N
o
 2 af Anders Jensens Gaards Jorder 

i Torsholm Areal 224690 kvadrat al. gammelskat 5 rbd.  

22 sk. nyt Hartkorn    3 Skp.  3 Fk.  ¼ al. 

Parcellen N
o
 2 af Jens Sørensens Gaards Jorder i 

Torsholm, Areal 223600 kvadrat al. gl. Skat 5 rbd. 80 sk. Htk. 4 Skp.  3 Fk. 1½ al. 

Parcellen N
o
 2 af Thøger Andersens Gaards Jorder i 

Tolstrup, Areal 184960 kvadrat Alen, Gl. Skat 2 rbd. 81 sk. Htk. 3 Skp.   3 Fk. 1½ al. 

Parcellen N
o
 2 af Anders Olesens Gaards Jorder i Tolstrup 

Areal 306620 kvadrat Alen, gl. Skat 4 rbd. 52 sk. har nyt Htk. 5 Skp.   2¼ al. 

Parcellen N
o
 2 af Christen Nielsens Huus i Tolstrup, Areal 

58610 kvadrat Alen, gl. Skat 1 rbd. 55½ sk. nyt Htk.  1 Skp.  2¼ al. 

Parcellen N
o
 2 af Jesper Pedersen Kjærs egen Gaards Jorder 

Fraansborg kaldet, Areal 457110 kvadrat al. gl. Skat 2 rbd. 

23 sk. nyt Htk.    3 Skp.  1 Fk.  1¾ al. 

I alt 145559 kvadrat Alen, gl. Skatten 22 rbd. 25½ sk. nyt Htk     2 Td.6 skp.   1 Fk.   ½ al. 

Alle disse Udstykninger er under 20
de

 April dette Aar indsendte til Approbation og jeg har ingen 

Grund til at tvivle om at de jo ikke ville vorde approberede. 

Vadumtorp den 22
de

 Mai 1844, P.L. Birk. Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 1329 

 

Til Brug ved attraaede Udstykninger tillader jeg mig herved ærbødigst at anmode den Høikongelige 

Matriculerings Comitee om, gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige Copier med 

paategnede Taxter af Matriculs Korterne over efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

Hjørring Amt, Dronninglund Herred. 

 Ørum Sogn 

Gaarden Vester Glindvad Sognefoged Jens Søren nu Kromand Jesper Pedersen Kjær, 

nyt Htk. 1-4-3-½ 

Paa Kortet ønskes tillige de Gaarden underliggende i Matriculs Extracten særskilt 

anførte Lodder, nemlig: 

Ørum Overdrev, Lodder Matr. N
o
 3, (nyt Htk.) 2 Fk. 2¾ alb. 

Ørum Mose, Matr. N
o
 4 nyt Htk. ¾ alb. 

Hellevad Sogns Sønderkjer Enge, Matr. N
o
 5 (nyt Htk.) 7 Skp. 1 Fk. 2 ¼ alb. 

Samme Sogn, Clausholm Parceller, Matr. N
o
 1 R, (gl. Htk.) 1 skp. 1¼ alb. 

  Hellevad Sogn 

  Kildedalgaard, Matr. N
o
 1 Jens Christian Pedersen, nyt Htk. 2-1-1-0 
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Korterne ønskes sendt til Aalborg Amtstue det allersnarest mueligt hvor de af mig strax skal vorde 

indløst. 

Vadumtorp den 30
de

 Mai 1844, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

 

 

Nr. 1330 

 

Da nu Sagens samtlige Documenter er kommen mig tilhænde betreffende den Buderupholmske 

Skovdomainesag, i det jeg nemlig modtog Korterne igaar bed min Hjemkomst fra en Reise, saa 

tillader jeg mig herved ærbødigst at melde, at jeg har truffen Aftale med Kammerjunker Overførster 

Jessen og med Proprietair Rübner om at foretage den af det Kongelige Rentekammer ved Skrivelse 

af 11
te
 f.M. bestemte Sammentræden paa Buderupholm fredagen den 28

de
 d.m., og ønsker saaledes 

at det maatte være Hr. Justitsraaden beleiligt at indtreffe dertil bemeldte Dags Formiddag. 

Vadumtorp den 7
de

 Juni 1844, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1331 

 

Saafremt Deres Velædelhed godhedsfuld vilde underrette mig om hvor snart  De mener at den 

forlangte Nivellering hensigtsmæssigst kunde paabegyndes og til hvilken Tid det især er af 

Vigtighed at den skal og bør være paabegyndt, da skal jeg saa godt som det staaer i min Magt (at) 

indrette min Tid derefter. I øvrigt venter jeg om en ganske kort Tid at komme en lille Tour hen paa 

den Egn og da skal jeg om mueligt søge Leilighed til at tale nærmere med Dem om den Sag. 

Det gjør mig ondt at jeg ikke er istand til at kunne opfylde Deres Forlangende om at give Deres 

Pottemager eller Teglbrænder den forlangte Anbefalingsskrivelse til Professor Forchhammer, 

saasom jeg aldeles ikke har det mindste Bekjendtskab til Professoren ja jeg har ikke engang enten 

seet ham eller ført nogen Correspondance med ham, saa han kjender mig aldeles ikke. – Havde min 

Søn været der, som nu er Fuldmægtig ved Mÿnten i Altona, da kunde jeg vel have faaet ham til at 

yde nogen Assistance i den Henseende, men nu er ogsaa denne Vei spærret, og selv har jeg som 

sagt ikke noget Bekjendtskab til nogen af dem, som jeg veed der interesserer sig for disse Ting; thi 

ellers skulde jeg med Fornøielse have ydet Assistance. 

Vadumtorp den 15
de

 Juni 1844. Med megen Agtelse ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Forvalter Mørup. 

 

 

Nr. 1332 

 

Efter den med Deres Høivelbaarenhed trufne Aftale har jeg under 7
de

 d.M. anmodet Justitsraad 

Bindesbøll om at komme til Buderupholm Fredagen den 28
de

 denne Maaned om Formiddagen, og 

jeg jo ikke herom har modtaget Efterretning fra ham, derfor anseer jeg det som afgjort at han vil 
komme der til den Tid – Korterne som kom nu og Pakkeposten som jeg have modtaget ved min 

Hjemkomst fra den Reise paa hvilken jeg havde den Ære at tale med Deres Høivelbaarenhed. 

Vadumtorp den 19
de

 Juni 1844, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Overførster Jessen. 

 

 

Nr. 1333 



513 

 

 

Da jeg senere er kommen til Kundskab om at der under Gammelskatten for Annexgaarden Matr. N
o
 

2a i Svenstrup Sogn og Bye i Østerhan Herred hører en Parcel af Aarup Præstegaards Jorder i 

Torslev Sogn, Matr. N
o
 1b, som er bleven Gaarden underlagt ved et Magelæg siden Matriculs 

Extracten blev affattet, saa er jeg ikke istand til at kunne benytte den Hartkorns Attest som Deres 

Velædelhed var saa god ar meddele mig ved min Expresse i forige Uge, forinden jeg tillige haver 

Attest for bemeldte Parcels Hartkorn der, efter hvad jeg har erfaret af en Skrivelse fra 

Rentekammeret til Stiftsøvrigheden skal være 3 Fk. 1¾ alb.; jeg beder Dem derfor saafremt det er 

nogenlunde mueligt at De godhedsfuld ville sende mig en saadan Attest med første Post. 

Vadumtorp den 16
de

 Juni 1844, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Fuldmægtig Bergh. 

 

 

Nr. 1334 

 

At det Møde som efter det Kongelige Rentekammers Bestemmelse skal finde Sted til endelig 

Conference i den Buderupholmske Skov Domaine Sag, er berammet til Fredagen den 28
de

 denne 

Maaned om Formiddagen, dette tillader jeg mig herved ærbødigst at tilmelde Deres Velædelhed 

med Anmodning at De til den Tid behageligen ville være tilstæde. 

Vadumtorp den 19
de

 Juni 1844, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Proprietair Rübner. 

 

 

Nr. 1335 

 

Til Brug ved underhændehavende Udstykninger beder jeg allerærbødigst at Deres Høivelbaarenhed 

ville være af den Godhed saasnart som det maatte være Dem beleiligt at meddele mig Attest for 

Gammelskatten og Hartkornet for Efterskrevne Jordeiendomme, nemlig;  

Dronninglund Herred, Torslev Sogn 

Gaarden Store Thamstrup Matr N
o
 3a, Selveier Christian Mortensen, paa hvilken 

Attest tillige ønskes anført det under sammes Gammelskat henhørende Huus Hallen 

kaldet, Matr. N
o
 5a, tilhørende Selveier Jens Christensen. 

Børglum Herred, Jerslev Sogn. 

 a. Øster Mellerup By, Matr. N
o
 2 og 3b, Christen Jensen paa hvilken Attest tillige 

ønske anført den under samme Eiendom henhørende Lod, Matr. N
o
 57 under Jerslev 

By og Fælledslodden Matr. N
o
 7 i Øster Mellerup hvori Gaarden har Andeel i 

Fælledskab med hele Byen. 

 b. Gaarden Huult, Matr. N
o
 3a og 4ba, Selveier Jacob Jensen samt den under samlet 

Gammelskat dermed henhørende Lod Matr. N
o
 42 i Sterup Fælled. 

 c. Gaarden Flyvbjerg Matr. N
o
 2 under Vester Mellerup, tilhørende Selveier Ole 

Pedersen. 

 Vreilev Sogn 

 Stedet Skovbakken, Matr. N
o
 1, Hans Christian Iversen og den under sammes 

Gammelskat henhørende Parcel Matr. N
o
 2, Jens Christian Christensen samt endvidere 

den under samlet Gammelskat dermed henhørende Englod Matr. N
o
 14 under Øster og 

Vester Stokbroe Tørvelods Matr. N
o
 4 af Fuglsang 

Hvetboe Herred, Saltum Sogn 

 Torpet Bye, Matr. N
o
 14 Godske Christensens Gaard som nu eies i Interessentskab af 

Niels Christian Larsen og Christen Villadsen. 

Vadumtorp den 5
te
 Juli 1844, Allerærbødigst P.L. Birk. 
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Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin 

 

 

Nr. 1336 

 

Den ved Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 6
te
 Februar dette Aar forlangte Overtaxation 

angaaende det Vederlag som Morten Egholm i Vesterhassing kan tilkommen for afgiven Jord til 

Hals Landevei tillader jeg mig herved allerærbødigst at fremsende. 

Vadumtorp den 23
de

 Juni 1844, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand Tillische. Ridder af dannebrog. 

 

 

Nr. 1337 

 

Regning - over mit Tilgodekommende for at bestyre en Overtaxationsforretning betreffende den 

Godtgjørelse som Kromand Morten Egholm i Vesterhassing kan tilkomme for afgiven Jord til Hals 

Landevei. 

Diætpenge for 1 Dag   3 rbd. 

For Befordring fra mit Hjem til Stedet  

  3 Mile á 4 mk. 8 sk. 2 rbd.  1 mk.  8 sk. 

Retour 2/3 Tour   1 rbd.  3 mk.           

   Er 6 rbd.  4 mk.  8 sk. 

Vadumtorp den 23
de

 Juni 1844, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1338 

 

Deres Velædelhed bedes meget at undskylde at jeg aldeles har forglemt at besvare Deres ærede 

Skrivelse af 26
de

 November forige Aar, hvilket jeg først er kommen i Erindring om for nogle Dage 

siden, ved at have modtaget et Brev fra Niels Christian Jensen om det samme Kort som Deres 

Velædelhed har skreven mig til om. – Jeg skylder da at melde Dem. at vel var der en Lap tilstæde af 

et gammelt Kort over Snedsted og Gjersbølle Byer, da jeg foretog udstykning af Niels Christian 

Jensens Gaard; men denne Pjalt som de kaldte et Kort var i en saadan Tilstand at jeg aldeles ikke 

kunde have nogen Nytte af de til min Forretning hvorfor jeg maatte maale alt op fuldstændig. – der 

var saaledes slet ingen Grund for mig til at tage dette gamle ubrugelige Kort med da jeg maatte 

ansee det for en aldeles unyttig Las eller Pjalt; men ikke destomindre har jeg omhyggelig gjennem-

søgt den hele Samling af Korter og andre Papirer som findes i mit Værge, med Hensyn til den 

Muelighed som Deres Velædelhed har tænkt Dem, men som jeg slet ikke kan paa nogen Maade 

finde rimelig, at jeg skulle kunne have faaet med imellem mine Papirer. – Min Søgen har ogsaa 

været aldeles omsonst, og jeg kan heller ikke mindes at have seet bemeldte Kort siden jeg var der 

paa Stedet. Imidlertid er det aldeles vidst at det kun var en ubrugelig Pjalt som ikke kunde være 
Beboerne til nogen Nytte. 

Vadumtorp den 5
te
 Juli 1844. Med megen Agtelse forbindtligst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Seminarielærer Tvilstedgaard. 

 

 

Nr. 1339 
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I Henhold til det Høikongelige Rentekammer Circulaire af 29
de

 forige Maaned tillader jeg mig 

herved underdanigst at udbede mig høigunstigst meddeelt Copier af Matriculs Korterne til Brug ved 

attraaede Udstykninger for efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

Hjørring Amt, Børglum Herred. 

 Jerslev Sogn 

Øster Mellerup Bye, Matr. N
o
 2 og 3b, Selveier Christen Jensen. Paa 

dette Kort ønskes antegnet alt hvad der er fornødent til Gaardens 

Udstykning, nemlig Fælledslodden Matr. N
o
 57 under Jerslev Bye, og 

den fælleds Græsningslod Matr. N
o
 7 under Øster Mellerup Bye, om 

denne sidstnævnte ansees fornøden at medtages. 

  Hellevad Sogn 

 Hellevad Bye, Matr. N
o
 6, Selveier Niels Christensen Østergaard, samt 

den under Gaarden henhørende Englod, Matr. N
o
 47 i Ørum Sogn og 

Bye. 

  Østerbrønderslev Sogn 

 Stubdrup bye, Matr. N
o
 1, Fæster under Nipstrup Gods Peder 

Christensen Kraghede, og den til samme Eiendom henhørende Englod 

Matr. N
o
 70 under Østerbrønderslev Bye. 

Underdanigst tillader jeg mig endnu at tilføie det Ønske at disse Korter med paategnede Taxter 

høigunstigst maatte vorde udfærdigede det allersnarest mueligt, og tilstillet Aalborg Amtstue, hvor 

de uopholdelig af mig skal vorde indløst. 

Vadumtorp den 5
te
 Juli 1844, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 1340  

 

Idet jeg herved allerærbødigst tillader mig at tilbagesende de ved den høikongelige Matricul 

Comitees ærede Skrivelse af 22
de

 forige Maaned mig tilstillede 2
de

 Beregninger og 4 Korter 

betreffende nogle af mig udførte Magelæg og Omdelinger for Aagaards Gods i Vesterhan Herred, 

finder jeg mig foranlediget til at fremføre følgende Bemærkninger: 

At den høie Comitee ikke har kunnet finde, paa de mig tilsendte Korter, hvilke de Jorder ere som 

Aagaards Gods afgiver for de fra Kokkedals Gods modtagen; har sin Grund deri, at det egentlige 

Magelægskort, hvorefter min Magelægs Beregning af 18 Mai 1840 er affattet, som in duplo fulgte 

Beregningen da den blev indsendt og som var betegnet med Lit. B paaskrevne med Tush og i øvrigt 

udstyret med al fornøden Tydelighed, ikke findes iblandt de 4 mig tilstillede Korter. Jeg har været 

paa Aagaard for at gjennemsøge Godsarchivet i den Tanke der at finde det ene af de til Beregningen 

henhørende Korter, Lit. B; men min Søgen har været aldeles forgjæves, og det kan ikke sees af 

Designationen hvorefter Godsarchivets Documenter er overleverede til Proprietair Storm at dette 

Kort har været derimellem, og da jeg ikke er i Besiddelse af nogen Gjenpart af dette Kort, og det 

vist ville være saare vanskeligt overalt at finde burde de gamle og de ny Skjel paa Marken med 

fornøden Sikkerhed, saa er jeg neppe istand til Magelægs Beregningen – Men da Kortet virkelig er, 

som Beregningen af 18 Mai 1840 viser, bleven indsendt in duplo, saa maa det vel ogsaa endnu 

kunde findes. – At Kortet maa have været tilstæde ved Revisionen, derom vidner Kammerraad og 

Registrator Lunds Attest paa min Beregning; thi denne kan ingenlunde være meddelt paa Beregnin-

gen af 18 Mai 1840 alene efter de hermed følgende Korter; og at der er skeet en Forvexling af 

Korterne, derom vidner den Omstændighed, at imellem de 4 hermed følgende Korter findes 2
de

 

Exempler af eet Kort, nemlig det Kort som in duplo fulgte min Magelægs og Hartkornsberegning af 

9
de

 Mai 1840 og som deri findes anført som medfølgende under Lit. C – Dette Kort, som følger in 

duplo er, ovenfor Vignettet betegnet med et B med Blyant; men som jeg ikke har paategnet. 
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Naar det oftnævnte, til min Magelægsberegning af 18 Mai 1840 henhørende in Duplo indsendte 

Kort, som var betegnet med et sort Lit. B, oven for Vignetten /: ligesom det hermed følgende til 

samme Beregning henhørende er betegnet med et sort Lit. A, og hvorpaa de ved Magelæggene 

fremkommer nye Skjellinier ere udmærkede med grøn Skygge, kommer tilstæde, som jeg formoder 

vil skee, da vil dette Kort befindes at have al den Tydelighed som jeg har været istand til at give det 

saa at der efter samme, sikkert og med Lethed, vil findes fuldkommen Overensstemmelse imellem 

Beregningen og Kortet. – Jeg formoder sikkert, at det havende Kort maa henligge ved de andre med 

Beregningerne indsendte Korter, som medfulgte in duplo. 

Vadumtorp den 12
te
 Juli 1844. Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den høikongelige Comitee i Anledning af den ny Matriculs Indførelse. 

 

 

Nr. 1341  

 

18
de

 Juli skreven ved Express til Gaardeier Jensen om at sammenkalde alle de Beboere af 

Aggersborg Sogn som formener sig at have nogen Ret til de ud for Aggersborg Grund beliggende 

Holme om at møde paa et beleiligt Sted i Sognet førstkommende Tirsdag Formiddag Kl. 10 for at 

træffe den fornødne Aftale om disse Holmes Opmaaling og Udskiftning imellem de forskjellige 

Lodtagende. Er det mueligt at jeg kan naa det da kommer jeg til Aggersborg Mandag Aften dog er 

det neppe sandsynligt at jeg kan naa at komme længere end til Aagaard den Aften 1844 Søndagen 

den 21
de

 Juli efter jeg at reise fra Vadumtorp til Haverslev Præstegaard efter først at have været i 

Binderup Mølle. 

Mandagen 22
de

 Juli taxere i Trustrup Formiddag Kl. 8 i Huusbye kl. 11 og i Fjerritslev Kl. 3. 

 

 

Nr. 1342  

 

Det i hosfølgende Andragende fra en Deel Beboere i Vadum Sogn omhandlede Vandløb blev først 

opkastet i Aaret 1829 og har altsaa kun bestaaet i 15 Aar i hvilket Tidsrum det eengang har været 

ordentlig oprenset. Underlaget hvori dette Vandløb er gravet bestaar af temmelig frit Leer, i den 

hele længde hvorom her er Tale, nemlig fra saavidt den omqvæstionerede Strækning imellem 

Torpet og Vadum Byes Enge angaaer, hvorfor Vedligeholdelsen har været en Ubetydelighed, og 

mindre paatrængende end ellers sædvanlig pleier at være Tilfældet med lignende Vandløb, hvor 

Grunden er mindre heldig. 

Oprensning var atter bestemt at foretages i Aaret 1840; men da Vandløbet nødvendigviis maatte 

først opkastes fra ydre Ende, nemlig over Rødsleth Eiendom, og Eieren af Rødsleth ikke var 

tilbørlig til at iværksætte Arbeidet, hengik omtrent 2 Aar med at skrive pro & contra i denne Sag; og 

da dette Arbeide endelig blev fuldført viste det sig at de fleste af de Beboere som i Aaret 1828 

havde indgaaet Forening om udgravning og fremtidig Vedligeholdelse af den Deel af Vandløbet 

som er beliggende mellem Vadum og Torpet Byers Enge vare ligesaa modvillige, og saaledes ere 

atter to Aaer hengemte uden at Resten af dette Vandløb er bleven oprenset, paa ubetydelige Lodder 

eller Skifter nær. – Det er mig i øvrigt ikke bekjendt at der har været ført Anke over dette Vandløbs 

slette Tilstand førend i de sidste 3 a 4 Aar, i hvilke Oprensnings Arbeidet, som sagt har været under 

Ventilation. 

At den i Foreningen omtalte Steenkiste i Sverbæk ikke er bleven opført beroer alene paa den Uvillie 

til at udføre dette Arbeide som viste sig hos de Vedkommende Beboere, i det de foregav, hvad 

ogsaa i sig selv er Sandhed, at det ikke var i Sverbæk at de havde indgaaet Forening om at opføre en 

Steenkiste, men at Herredsfogden Overauditeur Lange, som corigerede Forretningen paa sit Contor 

efter den ved Samlingen i Østerhalne 27 Novbr. 1828 gjorte aftale og Overenskomst, tog Feil i 

Henseende til denne Steenkistes Beliggenhed og henførte den til Sverbæk, som er beliggende Midt i 

Engene i stedet for at det var vedtaget at anlægge den ved den nordre Ende af Vandløbet over 
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Engene, hvor den da ogsaa strax blev anlagt; men da der nu engang var skreven ”Sverbæk” i den 

omskrevne Forening vilde Overauditeur Lange ikke forandre det, og det blev derfor staaende uden 

videre Modsigelse. 

Foreningen som blev indgaaet den 27
de

 November 1828, hvori de Paagjeldende, i Tilfælde af at 

Anken eller Tvistigheden om Vandløbets Vedligeholdelse skulle opstaa, have underkastet sig 

Stiftsamtets Resolution, er strax efter Oprettelsen indsendt og confirmeret af Samme, samt 

opbevaret i Amtsarchivet. – Een af Stiftamtet verificeret ligelydende Gjenpart er, for omtrent 2 Aar 

siden, bleven tinglæst og haves i Forvaring af de nu beskikkede Tilsynsførere for Vandløbene i 

Vadum Sogn: Kirkesanger Henriksen og Gaardmand Jørgen Christian Nielsen i Vadskjer, hos hvem 

ogsaa findes Stiftsamtets paa ovennævnte Forandring grundede Resolution af 5
te
 September forige 

Aar. 

Den Bemærkning af Klageren at Grøvten mellem Torpet og Vadum Byes Enge ikke have medført 

nogen nytte for dem, beroer, forsaavidt som der medfører Sandhed alene derpaa: at de aldeles have 

forsømt at opkaste den Tilledningsgrøvt fra deres Eiendomme som ved Forsamlingen i hvilken 

Foreningen blev indgaaet, vedtoges eller antoges at de af egen Tilskyndelse skulle kaste i Kjæret 

langs med Skjellet for nordre Ende af Torpet Byes Enge, og for hvis Skyld den omtalte Steenkiste – 

der i Foreningen urigtig blev henført til Sverbæk – blev anlagt igjennem Mosen ved nordre Side 

eller Ende af Engen, just for at lede Vandet fra Klagerens saavel som fra de øvrige Lodseieres 

Grunde vesten for Mosen eller Veien til de her omhandlede nye Hovedafledningsgrøfter. 

Den vil saaledes formeentlig være klart at der ikke er nogen gyldig Grunde til at give det hermed 

følgende Andragende Bifald. 

Vadumtorp den 20
de

 Juli 1844, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Tillisch. Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1343  

 

Gode Hr. Kammerraad. 

Formedelst paatrængende Landmaalingsforretninger som ikke taaler Opsættelse, er det mig ikke 

mueligt at modtage Constitution til at møde som Tiende Commissair i Hjørring Amt; Jeg har netop 

af samme Grund maattet begjære en anden constitueret til i mit Sted at møde ved alle de Tiende 

forhandlinger som for dette Aar ere forefaldne i Aalborg Amt. 

Hvad derimod angaar den belovede Udskiftning af noget Gods til Stamhuset Sæbygaard, da skal 

jeg, efter yderste Evne, bestræbe mig for at opfylde mit Løfte om at udføre samme i dette Aar, og 

jeg haaber ogsaa endnu at det nok skal blive mig mueligt. 

Vadumtorp den 9
de

 August 1844. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbyrdige Hr. Kammerraad Theilmann. 

 

 

Nr. 1344  

 

Til Brug ved attraaede Udstykninger tillader jeg mig herved allerærbødigst at anmode den 

høikongelige Matriculerings Comitee om, gunstbehageligen at ville i Henhold til det Kongelige 

Rentekammers Circulaire af 29
de

 Juni dette Aar for min Regning lade udfærdige Copier af 

Matriculeringskorter for efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

Hjørring Amt, St. Olai Sogn, Skibsbye Bye. 

 Matr. N
o
 2, Selveier Simon Larsens Gaards Jorder af nye Hartkorn 4 Td. 2¼ alb. 

 (Matr.) N
o
 18, Ole Nielsens Huus, nyt Htk. 2 Skp. 1 Fk. ¾ alb. 

 (Matr.) N
o
 27, Christen Stephansens Huus 2 (Skp.) ½ (alb.) 

 Ugilt Sogn, Ugilt Bye 
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Matr. N
o
 14, Peder Nielsen eller nu Niels Pedersens Gaards Jorder, nyt. Htk. 2 Td, 6 

Skp. 1 Fk. 1¾ alb. 

 

Korterne ønskes sendt til Aalborg Amtstue det allersnarest mueligt hvor de af mig strax skal vorde 

indløst. 

Vadumtorp den 15
de

 August 1844, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

 

 

Nr. 1345 

 

Gjenpart. 

Foranlediget ved Deres Velædelheds Forespørgsel i behagelig Skrivelse af 2
den

 d.M., angaaende 

hvorledes en af Amtet under 12
te
 i forige Maaned med Hensyn til Oprensningen af Vandaflednings-

grøvterne over Østerhalne og Vadum Byers Kjær samt Torpet og Vadum Enge afgivne Resolution 

vil være at forstaae, undlader jeg ikke tjenstlig at tilkjendegive, at der med Hensyn til det omspurgte 

Oprensningsarbeide vil være at forholde overensstemmende med Anordningerne, forsaavidt ikke en 

Forpligtelse i saa Henseende ved lovgyldig Forening er paalagt andre eller flere end de ifølge 

Lovgivningen dertil pligtige Grundeiere. 

Hvorvidt den under 27
de

 November 1828 med Hensyn til det omhandlede Oprensningsarbeide 

indgaaede Forening kan ansees endnu at staa ved Magt, kan jeg i øvrigt ikke indlade mig paa at 

afgjøre ved Resolution. 

Aalborg Stiftamthuus den 13
de

 August 1844, Tillisch. 

 

Til Hr. Skolelærer Gaardeier Henricksen. 

 

(Paategning paa ovenanførte Skrivelse efter Hr. Henrichsens Forlangende) 

Hvad den her foran omhandlede Sag angaaer da henholder jeg mig i enhver Henseende til den under 

27
de

 November 1828 indgaaede Forening. 

Vadumtorp den 15
de

 August 1844, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1346 

 

Til Brug ved en forlangt Udskiftning tillader jeg mig herved allerærbødigst at anmode den 

høikongelige Matriculerings Comitee om, gunstbehageligen at ville i Henhold til det Kongelige 

Rentekammers Circulaire af 29
de

 Juni dette Aar for min Regning lade udfærdige en Copie af 

Matriculs Kortet over efterskrevne Jorder, nemlig: 

Hjørring Amt, Dronninglund Herred. 

 Torslev Sogns mellemste Deel. 

Matr. N
o
 32 og 33. Vesterriis – Selveier Peder Frantzen og Fæster af Knudseie Gods 

Christian Larsen, samlet nyt Hartkorn 5 Td. 4 Skp. 1 Fk. 2¾ (alb.) 

Kortet ønskes sendt til Aalborg Amtstue det allersnarest mueligt hvor det af mig strax skal vorde 

indløst. 

Vadumtorp den 18
de

 August 1844, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den høikongelige Comitee i Anledning af den ny Matriculs Indførelse. 

 

 

Nr. 1347 
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Det kongelige Landhuusholdnings Selskab har under 30
te
 April dette Aar gjort mig den Ære at 

forlange min Betænkning i en Sag, betreffende de Midler der hensigtsmæssigst maatte være at 

anvende til den jydske Qvægraces Forædling; i den Anledning gjør det mig særdeles ondt at maatte 

fremføre den Bemærkning, at jeg føler hos mig selv, at mine Kundskaber i den Sag er alt for 

indskrænkede til at jeg derom kunne fremsætte nogen bestemt Mening grundet paa Erfaring, og at 

fremføre en Mening der muelig kunde blive tillagt en Vægt som den ingenlunde med Rette kunde 

tilkomme, kan jeg aldeles ikke beqvemme mig til; - grundet paa den Erfaring jeg har havt Leilighed 

til at indsamle mig, er der ogsaa min Mening at der i Almindelighed vises denne Gjenstand alt 

forliden Opmærksomhed hertillands især med Hensyn til Valget af Tillægsdyrene; og at det synes 

mig at ville være det hensigtsmæssigste at understøtte en og anden dygtig Landmand som med 

fortrinlig Sagkundskab forbandt saadan Interesse for dette Anliggende at han ikke skyede sig at 

bringe den gode Sag et Offer, ved at holde udsøgte Tillægsdyr paa sin Eiendom til Afbenyttelse for 

Omegnens Beboere, og ved at drage tilbørlig Omsorg for at hensigten med disse Dyr saavidt 

mueligt blev opfyldt; - Men at træffe det hensigtsmæssigste Valg af saadanne Mænd, ville vist nok 

have sine Vanskeligheder. 

Vadumtorp den 5
te
 September 1844, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Det Kongelige Landhuusholdnings Selskab. 

 

 

Nr. 1348 

 

I Anledning af den høi Kongelige Comitees ærede Skrivelse til mig af 17
de

 denne Maaned tillader 

jeg mig herved allerærbødigst at indberettet: 

At af de tvende under Aagaard Hovedgaard henhørende Englodder i Gjøttrup Sogn, er Lodden 

Hermannsholm for sig alene solgt til Christen Jensen. Denne Lod har i en Deel Aar udgjort et 

særskilt Jordbrug og saaledes været bortforpagtet eller bortleiet; derimod er den anden Englod, som 

er beliggende østlig for Gaarden N
o
 7, Koldborg kaldet. en Deel af Aagaards Hoveng, Sopengen 

kaldet, som i øvrigt er beliggende i Kollerup Sogn, og ikkun adskilt fra denne Deel ved det mellem-

liggende Aaeløb. – Denne Englod som saaledes er beliggende i tvende Sogne har stedse været brugt 

under Hovedgaarden og det er ikke Eierens Agt fortiden at skille nogen Deel af Jorden derfra. – 

Aagaard Hovedgaard vil altsaa paa sin Englod i Gjøttrup Sogn, østen for Gaarden Koldborg, have 

en Deel af det ny Hartkorn 1 Td. 2¾ alb. som er anført for Matr. N
o
 1, Hermanns-holm kaldet, 

hvilket jeg alt for længere Tid siden har tilkjendegivet Proprietair Storm, og da det gamle Hartkorn 

og følgelig ligesom Gammelskatten for Matr. N
o
 1 i Gjøttrup ikkun er beregnet for Lodden Her-

mannsholm som nu er solgt til Christen Jensen, saa vil Gammelskatten for Thenlang Eng, Matr. N
o
 

2 i Klim Sogn, forblive saaledes som jeg har beregnet den, nemlig 10 rbd. 28 sk. 

Vadumtorp den 19
de

 August 1844, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den høikongelige Comitee i Anledning af den ny Matriculs Indførelse. 

 

 

Nr. 1349 

 

Deres Velbyrdighed ombedes behageligen at ville paa første Retsdag udmelde tvende lyndige 

Mænd til at taxere Peder Christensens Gaards Jorder Matr. N
o
 9a i Søndervraa Bye, Vraa Sogn, til 

Udstykning. Saafremt Retten, som jeg haaber ikke har noget derimod, da ønskes til denne Forret-

ning udmeldt Sognefogderne Christen Jensen i Vraa og Anders Larsen i Emb. – Forretningen 

foretages for min Regning, hvisaarsag jeg beder Hr. Krigsraaden ville være af den Godhed at sende 

Forretningen til mig naar den er afhjemlet og beskreven, med Opgivelse af Gebyhret for samme, 

som da uopholdelig af mig skal vorde Dem tilstillet. 
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Med Høiagtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Krigsraad Herredsfoged Spärck 

 

(Reenskreven med det samme og sendt den 4
de

 Sept. med Express) 

 

 

Nr. 1350 

 

Til Brug ved forlangte Udstykningsforretninger tillader jeg mig herved allerærbødigst at anmode 

den høikongelige Matriculerings Comitee om, gunstbehageligen at ville i Henhold til det Kongelige 

Rentekammers Circulaire af 29
de

 Juni dette Aar, for min Regning lade udfærdige Copier af 

Matriculs Korterne for efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

Hjørring Amt,  

 Østerhan Herred. Tranum Sogn 

 Jarmsted Matr. N
o
 3, Hartkorn 4-1-1-2¼  

 og Nørre Bratbjerg m.m. N
o
 27, (Hartkorn) 0-1-0-1 Gammelskat 33 rbd. 14 sk. 

 

 Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn. 

 Strandfjerdingens nordlige Deel. Matr. N
o
 38 

 Lars Larsen, Hartkorn 2-4-3-1¾ - Gammelskat 13 rbd. 64 sk. 

 

 Horns Herred, Tversted Sogn 

 Øster og Vester Tversted m.m. Matr. N
o
 55, Niels Nielsen i Horsnab. 

 

 Venneberg Herred, Bjergby Sogn og Bye. 

 Matr. N
o
 10, Christen Larsen 

 Venneberg Herred, Jelstrup Sogn, Hundelev Bye. 

 Matr. N
o
 5b Byens fælledsgade, Htk. 2 Skp. 2 alb.  

 

 Børglum Herred, Vreilev Sogn. 

 Lundgaarden og Guldager Bye 

Matr. N
o
 1B, Christen Andersen af Harken, privilegeret Hartkorn 1 Skp. 3 Fk. 2 alb. 

Matr. N
o
 4 b, Christen Andersen af Harken, upriviligeret Hartkorn 1 Skp. 3 Fk. 1 alb. 

 

Korterne ønskes sendt til Aalborg Amtstue det allersnareste mueligt, hvor de af mig strax skal vorde 

indløst. 

Vadumtorp den 4
de

 September 1844, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den høikongelige Comitee i Anledning af den ny Matriculs Indførelse. 

 

(Reenskreven og afsendt den 5
te
 Sept. til Peter) 

 

 

Nr. 1351 

 

Deres Høivelbaarenhed ombedes gunstbehageligen at ville det første som det maatte være Dem 

beleiligt tilstille mig Hartkorns Attester for følgende Eiendomme, nemlig: 

 Børglum Herred, Vraae Sogn. 

 Steenvad Matr. N
o
 2, 5 og 6e – Jens Mellemgaard eller Jacob Jensen. 

 og Søndervraae Bye, Matr. N
o
 9a, Peder Christensen. 

Vadumtorp den 4
de

 September 1844, Allerærbødigst P.L. Birk. 
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Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin. - (Reenskrevne med det samme og sendt 

ved Express) 

 

 

Nr. 1352 

 

Da jeg for nogen Tid siden erholdt det hermed følgende Tydsk – Danske Lexicon af Rerslev tilsendt 

in Duplo og jeg ikke har Brug for mere end eet Exemplar, saa tillader jeg mig herved ærbødigst at 

sende det Ene tilbage igjen, imod at jeg erklærer mig for at ville beholde det under 12
te
 forige 

Maaned mig til Eftersyn tilsendte Skrift af Jacob Aall, hvilket formedelst min Fraværelse da det 

ankom hertil ikke endnu har været i mit Værge i 8 Dage. 

Vadumtorp den 6
te
 September 1844, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Bernth Ree´s Boghandling. 

 

 

Nr. 1353 

 

Til Brug ved en attraaet Udstykning tillader jeg mig herved allerærbødigst at anmode den 

Høikongelige Matriculs Comitee om gunstbehageligen af ville, i Henhold til det Kongelige 

Rentekammers Circulaire af 29
de

 Juni dette Aar, for min Regning lade udfærdige en Copie af 

Matriculs Kortet med paategnede Taxter for efterskreven Eiendom, nemlig: 

Hjørring Amt, Dronninglund Herred. 

 Dronninglund Sogn, Strandfjerdingens nordlige Deel. 

 Asaae Bye, Lars Peder Nielsen, Matr. N
o
 15a og Matr. N

o
 15b. 

Kortet ønskes sendt til Aalborg Amtstue snarest mueligt hvor det af mig strax skal vorde indløst. 

Vadumtorp den 9
de

 September 1844, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den høikongelige Comitee i Anledning af den ny Matriculs Indførelse. 

 

 

Nr. 1354 

 

Gode Hr. Mathissen 

Det skal være mig særdeles kjert om disse Linier maatte treffe Dem ved bedre Helbred end da De i 

fjor var saa god at logere mig inden mine Forretninger der i Sognet. Med sand taknemmelighed 

erindrer jeg mig den Forekommenhed og Velvillie jeg nød i Deres Huus, som lettede mig det i 

øvrigt for mig temmelige Arbeide jeg havde for paa den Tid; kun Skade at jeg ikke seer mig istand 

til paa nogen Maade at gjengjælde Deres Artighed imod mig. Jeg har længe havt i Sinde atter at 

komme til Raaberg Sogn for at foretage de 2
de

 Udstykninger som jeg har lovet at udføre for Morten 

Madsen i Troldborg og for Søren Olesen i Raaberg; men da jeg tillige er bleven anmodet om, at 

foretage Deling af Niels Nielsens Gaard i Horsnab, og jeg for nogen Tid siden har skreven til 
Rentekammeret om et Kort til ham i den Anledning, saa har jeg udsat min Reise endnu en kort Tid 

indtil dette Kort kommer, som jeg venter at skulle skee ret snart; Imidlertid beder jeg at Deres 

Velærværdighed, for det muelige Tilfælde at Morten Madsen eller Søren Olesen maatte være bleven 

ved et andet Sind iaar end de var ifjor, saaledes at de maaskee ikke nu ville have mig til at udføre de 

omskrevne Udstykninger, at De da godhedsfuld ville ved et Par Ord underrette mig derom, ved 

første Leilighed. 

Fra min Kone, min Svigermoder og Jomfru Hostrup skal jeg hilse Dem mange Gange, ligesom De 

kjære Omværende hilses venskabeligst fra Deres hengivne P.L. Birk. 
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Vadumtorp den 10
de

 September 1844. 

 

S.T. Hr. Pastor Mathiasen. 

 

 

Nr. 1355 

 

Underdanigst Forespørgsel 

Lars Christian Nielsen Put, Søren Tranums Enke, Skolelærer Larsen alle af Broust og Proprietair 

Høyer paa Jægerum eie i Interessentskab en Gaards Jorder i Broust Bye, Østerhan Herred, Hjørring 

Amt, som tilforn samlet har tilhøret den førstnævnte Medeier, men som fordi han gik i Armod ved 

den blev solgt ved offentlig Auction den 9
de

 December 1824 - Proprietair Høyer og Sognefoged 

Christen Jensen kjøbte Gaarden ved Auction, og for at hjelpe den forige Eier paa Fode igjen tog de 

ham med sig i Interessentskabet, og overdrog ham Gaardens Bygninger og vedliggende 2
de

 Tofter, 

samt en Parcel paa langs i østre Side af Agerlodden og den østre Halvdeel af Kjærlodden ligeledes 

paa langs; Proprietair Høyer erholdt Gaardens samtlige Engjorder, som grændse umiddelbar 

sammen med hans Gaard Jægerums Eiendomme. Den øvrige Deel af Gaardens Agerlod og Kjærlod 

har siden den Tid i nu næsten 20 fulde Aar, været brugt i strimmeldannende Figurer nemlig 

Agerlodden i 4 Dele og Englodden i 3 Dele, paa langs fra den ene Ende af Lodderne til den anden 

omtrent saaledes som hosfølgende af Parcellisterne mig leverede Plan fremstiller. 

Da de nuværende Interessentskabseiere ønsker Interessentskabet hævet, have de anmodet mig om at 

forfatte de i den Henseende fornødne Udstykningsdocumenter, og da jeg foreholdt dem at det 

aldeles ikke kunde nytte dem noget at tænke derpaa med mindre de kunde blive enige om at dele 

Jorderne paa en hensigtsmæssigere Maade, saa ere Eierne af de mindre Parceller nu kommen 

overens om at dele dens Parceller paa tvers; men Eieren af Parcellen N
o
 1 Lars Christian Nielsen 

Put kan de aldeles ikke formaa til at indrømme nogen Forandring i den Deling som nu har bestaaet i 

20 Aar, han paastaar uforandret at beholde det han har, som er omtrent saaledes som det findes 

betegnet paa det hermed følgende af mig forfattet Copie Kort. – Parcellen N
o
 4 er nu af Proprietair 

Høyer solgt til Skolelærer Larsen til at forenes med Parcellen N
o
 3, saa at der nu egentlig ikkun 

bliver 3 Parceller i Agerlodden med hver en Lod i Kjærlodden. – Skolelærer Larsen agter at 

opdyrke sin Andeel i Kjærlodden, og da han har en talrig Familie at underholde er det en Velfærds 

Sag for ham at kunne faae en lovlig Hjemmel paa sin Eiendom førend han anvender betydelige 

Bekostninger paa den, og endelig da jeg ikke kan beqvemme mig til at paaføre Vedkommende 

Udstyknings Omkostninger uden at have grundet Haab om at Udstykningen kan vorde approberet, 

saa tillader jeg mig herved underdanigst at forespørge, om jeg tør gjøre mig Haab om at det 

Høikongelige Rentekammer paa Grund af de anførte Omstændigheder høigunstigst ville anbefale en 

allerunderdanigst Ansøgning om Gaardens Nedlæggelse og approbere en Deling af Gaarden affattet 

omtrent saaledes som den er fremstillet paa medfølgende Kort? 

Vadumtorp den 11
te
 September 1844, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 1356 

Vadumtorp den 13
de

 Sept. 1844 

Velbyrdige Hr. Krigsraad Nielsen 

Førend i den Uge som begynder med den 22
de

 d.M. vil jeg formedelst tilstødte Forhindringer neppe 

være istand til at kunne komme til Knudegaards udskiftning; men jeg haaber gandske viist at skulle 

komme i en af de første Dage i den Uge. Med høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk,. 

 

 



523 

 

Nr. 1357 

 

Proprietair Almann til Langholt har anmodet mig om paa sine Vegne at gjøre Indberetning til den 

høikongelige Comitee i Anledning af den ny Matriculs Indførelse om følgende Gjenstand: 

Til Huset Matr. N
o
 64 under Langholts Gods, Horsens Bys og Sogn, Kjær Herred, Aalborg Amt er 

anført 2
de

 Havepladser som hver for sig er særskilt bebygget, og som paa det hermed følgende Kort 

findes betegnet med N
o
 64a og N

o
 64b. Disse 2

de
 Havepladser ere, efter gamle Mænds Udsagn der 

paa Stedet, oprindelig umatriculerede Tofter som i ældre Tid have været bebyggede hver for sig; 

men den vestligste af disse Tofter paa medfølgende Kort N
o
 64b var ikke bebygget paa den Tid 

Matriculeringsarbeidet der i Sognet blev udført og brugtes paa den Tid under Niels Christensens 

Fæstehuus som var og er beliggende paa den østligste eller sydligste af disse Tofter. – Ved Byens 

Udskiftning er Huset i sin Tid ligesom de andre Huse i Byen bleven tillagt Jord til 2 Skp. Hartkorn, 

uden at nogen af de ommeldte 2
de

 Tofter er derunder indbefattet, nemlig: En Agerlod nordvestligst 

for Tranholmgaarde; En Kjærlod sydøstligst for Byen, hvoraf en Deel nu er opdyrket og Resten 

omdannet til Eng; En Englod sydvestlig for Byen i de saakaldte Blødenge, og en Hedelod hvoraf en 

Deel nu er opdyrket, nordvestlig for Byen. Huset med vedliggende Tofte N
o
 64a sønden og østen 

for Gaden, er, i Forening med de 4 her ovenfor beskrevne Lodder i Marken solgt til Jens Poulsen 

som beboer Huset og har Jorden i Brug, og Toften N
o
 64b, er, som en forhen umatriculeret Eiendom 

solgt til Smedden Rasmus Jørgensen ved Skjøde af 2
den

 Matr. 1842 tinglæst 9
de

 Juli 1843. Rasmus 

Jørgensen har opført sig en Smedie paa denne Toft, som han tillige har indrettet til Beboelse, 

saasom han ikke har  mere Eiendomsjord end den samme; han beboer det der tæt norden for 

beliggende Fæstehuus af Hammer Præsteembedes Annexgods. 

Da denne Toft, N
o
 64b, i den nye Matricul er indbefattet under det for Huset Matriculs N

o
 64 

beregnede nye Hartkorn 2 Skp. 3 Fk. ½ alb. saa tillader jeg mig herved, paa Proprietair Almanns 

Vegne og efter hans Forlangende, allerærbødigst at anmode den høikongelige Comitee om, 

høigunstigst at ville foranstalte, at denne Toftelod, som nu efter lovligt tinglæst Skjøde tilhører 

Smedden Rasmus Jørgensen, maatte vorde særkilt beregnet i nyt Hartkorn, hvorimod Gammel-

skatten er den uvedkommende, som oprindelig matriculeret Jord. 

Vadumtorp den  18
de

 November 1844, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den høikongelige Comitee i Anledning af den ny Matriculs Indførelse. 

 

 

Nr. 1358 

 

Vadumtorp den 23
de

 Sept. 1844 

Gode Hr. Krigsraad. 

Mange Tak for Deres meget ærede Skrivelse af Dags Dato. – Fra Kjettrupgaard i Ingstrup Sogn, 

hvor jeg fortiden har en Deel Forretninger under Arbeide, reiste jeg hjem i Gaard i Den Tanke at 

ville have været til Oxholm i Eftermiddag eller i Morgen tídlig for at foretage den omtalte 

Udskiftning af Knudegaardenes Jorder; men da jeg nu erfarer at Udskiftningskortet over Oeland, 

som jeg havde gjort sikker Regning paa at bruge ved Forretningen og som jeg finder ikke vel at 

kunne undvære ikke er kommet tilbage fra Rentekammeret, saa maa jeg rigtignok ansee det for 

rettest at Udskiftningen opsættes til Foraaret eller indtil Kortet kommer tilbage. 

Med Høiagtelse og Forbindtlighed hengivenst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1359 

 

Høistærede 

Saafremt Veiret kan tillade det mener Lund nu at han sikkert kan komme til Dem i næste Uge, men 

det forekommer mig at det vel have temmelig store Vanskeligheder at udføre et saa vidtløftig 
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Arbeide paa denne sildige Aarstid; imidlertid ville vi nu see Veiret an, og skulle det da blive for 

vanskeligt at faa det fuldført i disse nu snart tilstundende korte Dage saa vilde det vistnok blive 

nødvendigt at opsætte det til tidlig i anstundende Foraar – og maa jeg i det Tilfælde bede Dem være 

saa god at lade mig det vide saa tidlig som De finder at Vandstanden er saaledes at Holmene kan 

lade sig maale. 

Vadumtorp den 26
de

 Sept. 1844, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Examinatus juris Jensen. 

 

 

Nr. 1360 

 

For længere Tid siden har jeg af Hr. Kammerraad og Stiftslandinspecteur Bie til Bangsboe 

modtaget Kortet over Skagens Land Sogn, og jeg er ogsaa villig til at foretage den (?) Udskiftning; 

men da jeg ikke har modtaget nogen Reqvisition saa har jeg ikke kunnet begynde paa nogen Ting 

desangaaende førend jeg veed hvem det er der forlanger Udskiftningen fremmet. – jeg maa derfor 

først bede mig en saadan Reqvisition tilstillet. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 26
de

 September 1844, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 1361 

 

(Dette er dokument er overstreget i protokollen. Men jeg har valgt alligevel at gengive det her) 

Da jeg i dette Øieblik er kommen til Kundskab om, at Huusmand Jens Fræer her i Byen skal i en 

beskjænket Tilstand sidstafvigte Løverdag Aften i en Deel af Forpagter Klitgaards navngivne 

Personers Paahør have truet Enken Johanne Skomager med at ville, fordi hun havde huset hans 

Kone, brænde Huset af over hendes Hoved; og truet sin Kone med at ville slaa hende ihjel (der er 

ikke skrevet mere i dette dokument) 

 

 

Nr. 1362 

 

Aar 1844 den 20
de

 September har jeg efter Begjæring af Enkemadame Sommer til Kjettrupgaard, 

været i Skulsmark i Ingstrup Sogn for at undersøge om eller hvorvidt den Paastand maatte være 

rigtig som Skomager Knud Weile har fremført, nemlig at det Huus som Madame Sommers 

Fæstehuusmand Jens Christian Christensen Damsgaard beboer skulle staae paa den Selveierlod som 

førstnævnte har tilkjøbt sig, og som paa det originale Udskiftningskort over Ingstrup Byes Jorder 

findes betegnet med Navnet Ane Johanne. Ved at undersøge og paa Marken at udmaale og afsætte 

denne Lod i alle Vedkommendes Overværelse efter bemeldte originale Kort, efter hvilket 

Udskiftningen er udført af Landinspecteur Schibsted i Aaret 1800, har jeg befunden, at det ei alene 

forholder sig saaledes at det ovennævnte Madame Sommer tilhørende Huus er beliggende paa 

hendes egen Grund; men at derimod ovennævnte Knud Weiles Huusplads og Have og et Stykke 

Grønning sønden for Haven som han ligeledes har tilegnet sig, alt sammen er Madame Simmers 
Eiendom og henhører til Fæstehuusmand Jens Christian Christensen Damsgaards Lod, og at Ane 

Johannes Lod som nu tilhører Knud Weile, skal ikke naar ind til det Huus som han beboer – at det 

forholder sig saaledes attesteret, Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 1363 
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For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift, som for Juli Qvartal 1844 er bleven mig 

udbetalt af Aalborg Amtstue med 70 rbd. siger Halvfjerdesindstyve Rigsbankdaler udi Sølv 

qvitteres herved. 

Vadumtorp den 9
de

 October 1844, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1364 

 

p.t. Kjettrupgaard den 10
de

 October 1844. 

Gode Hr. Krigsraad. 

Det er mig særdeles ubehageligt at jeg, saa gjerne jeg end vilde dog ikke paa nogen Maade kan see 

mig istand til at kunne komme til Dem til den Tid som De i Deres meget ærede Skrivelse af 3
die

 

denne Maaned har forlangt; det ustadige Veier, som nu har vedholdt i saa lang Tid, har saa aldeles 

forsat mig i udførelse af en stor Deel belovede og særdeles paatrængende Forretninger hvoriblandt 

en betydelig Opmaalings og Nivellerings Forretning ved Hammelmose , at jeg ikke kan vente at see 

Ende paa dem i en heel Maaned; og efter den Tid vil det formodentlig blive for sildig at komme til 

Dem i Efteraaret; dog dersom Hr. Krigsraaden ønsker det er jeg alligevel villig til at komme 

endskjønt det bliver saa sildig paa Aaret, dersom De ikke synes at det kan beroe til tidlig i Foraaret. 

Deres Velbheds. med sand Høiagtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1365 

 

Gode Hr. Nyeholm. 

Tør jeg vel bede Dem at gjøre mig denne Tjeneste atter iaar at overlade mig en Fjerding Smør til 

mine Børn i Kjøbenhavn som min Datter ville gjemme til Brug for Vinteren. – Jeg ønsker ret meget 

at De vilde være saa god at sende det til hende den sidste Gang Iris gaar, som jeg formoder at ville 

blive den 31
de

 d.M. Min Datters Adresse er Jomfru C.E. Birk Store Fiolstræde N
o
 212 og 213 

Anden Sal i Kjøbenhavn – Saa hastig som De er saa god at opgive mig Prisen skal Beløbet 

uopholdelig blive Dem tilstillet. 

Vadumtorp den 11
te
 October 1844, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1366 

 

I Anledning af Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse til mig af 16
de

 d.M. tillader jeg mig ærbødigst 

at bemærke: at De har gandske og aldeles misforstaaet mig naar De antager at jeg har anmodet Dem 

om at tage Hans mand Lars Jacobsen i Cuur paa min Regning. Herr. Doctoren yttrede selv da jeg 

havde den Ære at tale med Dem, at man troede at faa ham i Cuur for Sognets Regning; jeg svarede 

dertil at det var godt om det kunde skee, da Lars Jacobsen selv havde ringe Evne, og af menneske-

kjærlig Medlidenhed, som han der laae i en hjelpeløs Forfatning, bad jeg Dem at tage Dem af ham 

saa godt som De kunde, og lovede at indestaae Dem for Betalingen af Deres Honorar, for det 

Tilfælde at Sogneforstanderskabet ikke vilde betale det og at Lars Jacobsen ikke selv maatte være 
istand til enten selv eller ved Venners Hjelp at skaffe Beløbet tilveie – Lars Jacobsen var ikke i min 

Tjeneste da han kom til den Skade hvorfor De har cureret ham. – Han boer vel paa min Eiendom og 

har et Stykke af min Jord i Brug hvoraf jeg svarer alle Skatter og andre offentlige Afgifter af Hart-

kornet, imod at han alene skal forrette 52 Dages Arbeide for mig aarlig, paa min Kost; men dette 

Forhold kan naturligviis ikke forpligte mig til ubetinget og uden Vederlag at udbetale en saa enorm 

Regning for ham, hvortil mine pecuniære Kræfter som forsørger af en talrig Familie desuden ere for 

indskrænkede. – Men vil Hr. Doctoren behage at sende mig en specificeret Regning, affattet saa 
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billig som De efter Omstændighederne seer Dem istand til og stilet paa Huusmand Lars Jacobsen, 

da skal jeg efter mit Løfte, sørge for at skaffe Dem den betalt. 

Vadumtorp den 26
de

 October 1844, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbyrdige Hr. Doctor Zimmermann. 

 

 

Nr. 1367 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad. 

Da jeg ved Skrivelse fra det Kongelige Rentekammer af 19
de

 denne Maaned, har modtaget den 

Efterretning at det høie Collegium nu har endelig approberet Delingen af Hartkornet paa den til 

Proprietairerne Riiboe og Dahl solgte Deel af Buderupholms Gods, og paa det til Kongeligt Skov-

domaine reserverede Areal, og der følgelig ikke nu er mere at forrette ved den Sag, saa tillader jeg 

mig herved ærbødigst at tilstille Herr. Justitsraaden en Regning over alt formeentlig Tilgodekom-

mende for Mødet paa Buderupholm den 28
de

 og 29
de

 Juni sidstleden, med ærbødigst Anmodning 

om, at De godhedsfuld vilde behage at besørge mig den udbetalt, da jeg ikke veed til hvem anden 

jeg derom kan henvende mig. 

Vadumtorp den 27
de

 October 1844, Med Høiagtelse og Hengivenhed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad og Kongelig Godsinspecteur Bindesbøll. 

 

 

Nr. 1368 

 

Regning 

over mit formeentlig Tilgodekommende for i Overensstemmelse med det kgl. Rtk.s Skrivelse af 11 

Mai dette Aar at sammentræde med Deherr Justitsraad og Kongelig Godsinspecteur Bindesbøll, 

Kammerjunker og Overførster Jessen og Proprietairer Riiboe og Dahl paa Buderupholm den 28
de

 og 

29
de

 Juni dette Aar for at afgive en Beretning om den passerede Hartkorns Fordeling paa den til 

Proprietairer Riiboe og Dahl solgte Deel af Buderupholms Gods og paa det til Kongelige 

Skovdomaine reserverede Areal af samme. 

For Befordring og Færgepenge paa Reisen fra mit  

Hjem til Aalborg og tilbage igjen paa Hjemreisen  2 rbd.  

For Befordring fra Aalborg til Buderupholm 3  

Mile Tour á 4 mk. pr. Miil    2 rbd. 

Retour 2/3 Tour er    1 rbd.  2 mk. 

Diætpenge for 3 Dage til Forretningen og til  

Reisen frem og tilbage á 3 rd.   9 rbd.  

    Er                 14 rbd. 2 mk.   

Vadumtorp den 25
de

 October 1844, P.L. Birk. 

 

 
Nr. 1369 

 

I Anledning af Hr. Doctorens ærede Skrivelse af 2. d.M. finder jeg mig foranlediget til endnu en 

Gang at bemærke: at det er virkelig en Misforstaaelse af Dem naar De troer at jeg ubetinget har 

lovet at ville betale for Lars Jacobsen og at De derfor ligefrem kan stile Deres Regning til mig. Jeg 

har i mit forige Brev tilbuden Dem: at naar De vil behage at sende mig en Regning stilet paa Lars 

Jacobsen som den der er pligtig til at betale den, da skal jeg indestaae Dem for at den skal blive 

betalt; men har jeg ingensinde lovet Dem, og dette maa formeentlig ogsaa være tilstrækkeligt til 
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Opfyldelsen af min Caution; men en Regning som De ubetinget stiler til mig i den Anledning kan 

jeg ikke ansee mig forpligtet til at betale. Om Deres Regning er billig eller ubillig har jeg slet ikke 

givet mig af med at bedømme; Jeg er gandske uvidende om, om der var nogen Lifs Fare forbunden 

med at tage over Fjorden den Nat da min Karl henvendte sig til Dem om Hjælp for sin Fader, og jeg 

har aldrig forlangt at De skulle være Deres vove Deres Liv for Lars Jacobsen, hvilket jeg ogsaa maa 

antage for at have været et urimeligt Forlangende; men det var som constitueret Districtslæge at De 

blev forlangt /: thi ellers havde jeg naturligviis henvendt mig til den Læge som jeg ellers consulterer 

for mig og min Familie :/, og det var som saadan at jeg maatte ansee Dem forpligtet til et hjelpe 

naar De var tilstæde og kunde. – Jeg skylder ikke Lars Jacobsen mere i denne Henseende, end hvad 

menneskekjærlig Medlidenhed bød mig, og det var for at skaffe ham Hjelp saa hastig som mueligt 

at jeg lod min egen Vogn hente Dem og at jeg lovede at indestaae Dem for at Deres Regning skulde 

blive betalt, for det Tilfælde at Lars Jacobsen ikke selv maatte være istand til at betale den eller at 

skaffe Beløbet tilveie; men at De derfor kan tro at De ubetinget kan stile Regningen til mig og 

paastaa at jeg skal betale den uden at kunne kræve Beløbet af den som De har betjent og som i 

øvrigt er mig uvedkommende, dette har rigtignok fraperet mig meget. – Jeg er langt fra ikke saa 

velhavende at jeg uden særdeles Nødvendighed kan taale at kaste et Beløb af 36 rbd. 2 mk. 2 sk. 

hen, uden at det paa nogen Maade kommer mig eller Mine til Nytte. – Men jeg gjentager det endnu 

en Gang: vil De behage at sende mig en Regning stilet paa Lars Jacobsen og uden at De i 

Regningen selv omtaler at De mener at jeg skal betale den, da skal jeg drage Omsorg for at den kan 

blive betalt, og det er en Selvfølge at jeg med Hensyn til Størrelsen maa opfordre Dem til at affatte 

den, saaledes som Embeds Pligt og menneskekjærlig Medlidenhed med den Fattige Byder Dem, 

hvilket jeg i øvrigt ikke har i sinde at ville gjøre Dem stridig. Om de havte Udgifter legitimeres med 

Bilage eller ei anseer jeg for gandske ligegyldigt for mit vedkommende. De 2 rbd. 2 mk. 10 sk. som 

De tilforn at have udgivet for Befordring maatte formeentlig udredes af den som forsømte at 

komme i rette Tid men da De dog ikke reiste den Dag, saa kan jeg ikke indsee hvorfor De ikke har 

forlangt den samme eller en anden til at møde til den Tid som De bestemte Dem til at leie? Naar De 

mener at jeg skulde betale den udeblevne Befordring, da maatte De formeentlig have underrettet 

mig derom enten ved et Par Ord med dem der kom for sildig for at jeg kunde have sørget for at en 

anden Vogn var mødt derefter i rette Tid eller i ald Fald strax ved første Leilighed have ladet mig 

det vide, at den Forsømmelige kunde have været krævet til Ansvar. 

Vadumtorp den 9
de

 November 1844, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Doctor Zimmermann p.t. Districtslæge. 

 

 

Nr. 1370 

 

Til Brug ved attraaede Udstykninger tillader jeg mig herved allerærbødigst at anmode den 

høikongelige Matriculerings Comitee om gunstbehageligen at ville, I Henhold til det Kongelige 

Rentekammers Circulaire af 29
de

 Juni dette Aar, for min Regning lade udfærdige Copier af 

Matriculs Korterne med paategnede Taxter for efterskrevne Eiendomme I Hjørring Amt, nemlig: 

a, Vennebjerg Herred, St. Olai Sogn 

  Fuglsig Hovedgaard, Niels Jørgensen 

  Matr. N
o
 7, nyt Hartkorn   5 Skp  2 Fk.  2 alb. 

  (Matr. N
o
) 15b (nyt Hartkorn) 1 Skp. 

  (Matr. N
o
) 16 (nyt Hartkorn) 3 Skp.           1 ¾ alb. 

  (Matr. N
o
) 17 (nyt Hartkorn) 1 Skp. 1 Fk.  1 alb.  

  (Matr. N
o
) 18b (nyt Hartkorn)            3 Fk. 

  (Matr. N
o
) 19b (nyt Hartkorn)            1 Fk.  2½ alb. 

  Ialt             1 Td.  4 Skp. 1 Fk.  1¼ alb.  

  og Gammelskat 7 rbd. 45 sk.   b, 

Børglum Herred, Østerbrønderslev Sogn 
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 Bøgen m.m. Matr. N
o
 3, Jens Christensen Vrangdrup 

 Nyt Hartkorn 2 Td. 2 Skp. 2 Fk. 1¼ alb., gammelskat 27 rbd. 18 sk. 

c, Hvetboe Herred, Jetsmark Sogn. 

Meilbye, Matr. N
o
 104, nyt Hartkorn 2¾ alb., en fælledslod, anført i Matriculs 

Extracten son tilhørende Hasselbalck, Brix samt Eieren af N
o
 20. 

Korterne ønskes sendt til Aalborg Amtstue det snareste mueligt, hvor de af mig strax skulle vorde 

indløste.  

Vadumtorp den 10 Nov. 1844, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til den høikongelige Comitee i Anledning af den ny Matriculs Indførelse.  

  

 

Nr. 1371 

 

Gode Hr. Kammerraad.  

Det vedholdende ustadige Veier har gjort det umuligt for mig at komme til Villestrup til den Tid jeg 

havde ventet og ønsket; men saafremt Veiret vil blive rimeligt da er det min Agt at komme saasnart 

som jeg har været til det Amtsraadsmøde som er berammet til den 19
de

 d.M. og beder jeg Dem ret 

meget at undskylde at jeg, saa gjerne jeg end ville ikke har seet mig istand til at kunne komme før. 

Vadumtorp den 10
de

 Nov. 1844. Med Høiagtelse. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

Velbyrdige Hr. Kammerraad Wegener. 

  

 

Nr. 1372 

 

Da andre paatrængende Forretninger hidtil har hindret mig i at foretage den Forretning hvorom den 

høitagtede Communalbestyrelse for Aalborg Kjøbstad under 24
de

 April og 31
de

 Juli dette Aar har 

tilskrevet mig, og disse Hindringer nu for en Deel ere hævede, saa tillader jeg mig herved ærbødigst 

at anmelde, at saafremt det endnu ønskes da er det min Agt at foretage den til Forretningens Frem-

me fornødne Udmaaling paa Bleggaards Mark Onsdagen den 20
de

 denne Maaned, om Formiddagen 

Kl. 9, til hvilken Tid jeg i saa Fald ønsker at et Par Mand til assistance maatte være tilstæde ved 

Bleggaard og at den fornødne Paaviisning af Eiendommen maatte ydes mig – Kortet og øvrige til 

Forretningens udførelse fornødne Documenter  udbeder jeg mig, helst om mueligt forinden eller i 

det seneste til samme Tid behageligen overleverede. 

Vadumtorp den 11
te
 November 1844, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbyrdige Hr. Cancelliraad Borgmester Mørck. 

  

 

Nr. 1373 

 

Til Brug ved attraaede Udstykninger tillader jeg mig herved allerærbødigst at anmode den 
høikongelige Matriculerings Comitee om, gunstbehageligen at ville i Henhold til det Kongelige 

Rentekammers Circulaire af 29
de

 Juni dette Aar, for min Regning lade udfærdige Copier af 

Matriculs Korterne for efterskrevne Eiendomme i Hjørring Amt, nemlig: 

Østerhan Herred, Tranum Sogn. 

 Aagaards Gods Fæster Lars Christensen Dreier 

 Jarmsted Bye, Matr. N
o
 4, Hartkorn 3-7-3-2¾  Gammelskat 33 rbd. 14 sk.  

 Nørre Bratbjerg m.m. N
o
 24 0-2-1-2½  

Samme Herred – Haverslev Sogn 
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Haverslev By, Matr. N
o
 6, Selveier Christen Pedersen, Hartkorn 2-6-1-1 Gammelskat 

38 rbd. 30 sk. 

Korterne ønskes sendt til Aalborg Amtstur det allersnarest mueligt hvor de af mig uopholdelig 

vorde indløste. 

Vadumtorp den 18
de

 November 1844, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den høikongelige Comitee i Anledning af den ny Matriculs Indførelse. 

  

 

Nr. 1374 

 

Det har været mig særdeles ubehagelig at erfare at Her. Herredsfoged Ammitzbøll har kunnet tiltro 

mig en saadan Uefterrettelighed i Embedssagen at jeg skulle være istand til at tilbageholde Jetsmark 

Sogns Hartkorns Extract /: som der siges at jeg skulde have laandt i Anledning af en udstykning :/  

saaledes at det uagtet 6 Budsendelser ikke hidtil har været mueligt at faae den tilbage fra mig, at jeg 

maa ret meget bede om at faae den Sag nøiere oplyst, og Sognefogden givet en alvorlig Irettesæt-

telse fordi han har tilladt sig at fremdrage en saa usandfærdig Beskyldning imod mig. Jeg har 

aldeles ikke havt nogen Udstykning for i Jetsmark Sogn i dette Aar hvortil jeg har kunnet behøve 

Hartkorns Extracten, og jeg har heller ikke enten forlangt eller havt den udlaant, og endnu meget 

mindre imod Affordring tilbageholdt den. 

De nærmere Omstændigheder ved denne Sag er følgende: En Mand i Jetsmark Sogn ved Navn 

Niels Knudsen, saavidt jeg veed er han Gaardmand i Store Pa(n)derup – kom til mig for 2 á 3 

Maaneder siden og bad mig at meddele sig nogle Oplysninger angaaende sin Ansættelse i Hartkorn 

efter den ny Matricul – Jeg svarede ham at jeg var ikke istand til det meddele ham de forlangte 

Oplysninger med mindre han kunde bringe mig Extracten over det nye Matriculs Hartkorn for 

Jetsmark Sogn og nogle flere Documenter som han i den Anledning skulde bringe og ledsage med 

sine mundtlige Bemærkninger om hvad det egentlig var han attraaede at vide. Hartkornsextracten 

laaner han af Sognefogden, men i stedet for at komme til mig for at faae de attraaende Oplysninger, 

afleverer han Extracten og nogle flere Documenter til Gaardeier Lund i Biersted med Anmodning 

om at levere den til mig. – Da jeg imidlertid ikke havde noget at bruge Extracten til vilde jeg ikke 

modtage den, og saaledes henlaae den hos Gaardeier Lund i henved et Par Maaneder, og Niels 

Knudsen som havde laant den og bragt den til Lund, kom hverken til ham eller til mig for at faae 

den forlangte Oplysning; omsider formaaede Lund, som laae for en Reise til Hobroe, mig til at 

modtage Extracten i den Tanke at Niels Knudsen vel omsider maatte komme for ar erholde de 

forlangte Oplysninger og at faae Extracten bragt tilbage, men han kom ikke. Imidlertid kom der, for 

en halv Snes Dage siden en Mand til mig fra Hønsholm i Jetsmark Sogn i en anden Anledning, og 

da jeg tilfældigviis af ham fik at vide at man savnede Extracten i Jetsmark Sogn bad jeg ham om at 

modtage den og at besørge den til Niels Knudsen i Panderup som havde bragt den til Lund i 

Biersted. – Der har slet ikke været noget Bud hos mig efter Extracten; thi ellers havde den været 

sendt strax da jeg aldeles ikke har havt mindste Brug for den men kun med ullig(hed) medtaget den, 

og jeg skal, som foran bemærket, meget bede om at Sagen maatte blive tilstrækkelig undersøgt, og 

at Sognefogden i Jetsmark, som har gjort den usandfærdige Beskyldning imod mig, at jeg ikke har 

villet udlevere Extracten, maatte blive tillagt en alvorlig Irettesættelse for dette sit usandfærdige 

Foredrag. 

p.t. Aalborg den 20
de

 November 1844, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Her. Kammerjunker Hoppe, constitueret Stiftamtmand. 

  

 

Nr. 1375 
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Til Brug ved attraaede udstykninger tillader jeg mig herved  allerærbødigst at anmode Den 

høikongelige Matriculerings Comitee om, gunstbehageligen at ville i Henhold til det Kongelige 

Rentekammers Circulaire af 29
de

 Juli dette Aar, for min Regning lade udfærdige Copier af 

Matriculs Korterne med paategnede Taxter for efterskrevne Eiendomme i Hjørring Amt, nemlig  

Børglum Herred, Vesterbrønderslev Sogn 

Kornumgaards Gods.  Gammelskat  Nyt Hartkorn 

Matr. N
o
 21a Jens Bodelsen 7 rbd. 95 sk.  

Matr. N
o
 21b Niels Christian Nielsen 7 rbd. 95 sk. 

Matr. N
o
 21c Anders Jensen Snedker 7 rbd. 95 sk.  2 Td. 3 Skp. 3 Fk. 1½ alb. 

Matr. N
o
 21d Erik Andersen Hat 4 rbd.  5½ sk. 

Matr. N
o
 21e Christen Døvling 4 rbd.  5½ sk. 

NB: Dersom nogen Deel af de under den her anførte Gammelskat henhørende Jorder endnu maatte 

findes anført under et andet Matriculs Nummer, hvilket jeg formoder at kunne være Tilfældet med 

en fælleds Eng – eller Kjærlod, da er det en Selvfølge at ogsaa disse Jorder ønskes antegnet paa 

Kortet. 

Samme Herred, Østerbrønderslev Sogn og Bye. 

Matr. N
o
 77 med nyt Hartkorn 3 Fk. 1 ¾ alb., denne Fælledslod bruges af Selveierne Niels Hansen, 

Mikkel Larsen og Lars Christian Jensen, og Fæstere af Nipstrup Gods Jens Jensen Holts Enke, Jens 

Christian Mikkelsen, Søren Sørensen og Niels Nielsen. 

Korterne ønskes sendte til Aalborg Amtstue det allersnarest mueligt, hvor de af mig uopholdelig 

ville vorde indløst. 

Vadumtorp den 26
de

 November 1844, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

  

 

Nr. 1376 

 

Vadumtorp den 21
de

 December 1844. 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 25
de

 f.M. som jeg har modtaget 

ved min Hjemkomst fra en Reise, meldes at jeg er villig til at foretage den forlangte Udstykning af 

Selveier Morten Sørensens Gaard i Hvidsted saa hastig som Aarstiden vil tillade det og et Kort over 

Eiendommen kan tilveiebringes; hvilket sidste jeg især efter den nye Matriculs Indførelse anseer 

fornødent, selv i de Tilfælde hvor de gamle Korter er i en nogenlunde taalelig Forfatning, da der 

ellers saare let kan komme Spørgsmaal bag efter som kan forhale Approbationen. – Men da det 

sædvanlig medtager en rum Tid fra Forretningen er bleven indsendt og indtil Approbation kan 

erholdes i Særdeleshed om dertil skulde behøves Kgl. Bevilling, saa vil jeg, da det er Manden om at 

gjøre at faa Approbation inden førstkommende Juni Termin, anbefale den mueligste Iilsomhed med 

at faae et Kort tilveiebragt og at underrette mig derom saa snart som dette er erhvervet, da der 

virkelig ikke er nogen Tid tilovers. 

Med sand Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Examinatus juris Jensen. 

  

 

Nr. 1377 

 

Velærværdige Hr. Pastor Prytz. 

Det forekommer mig som Deres Velærværdigheds Ærede Skrivelse til mig af 14
de

 f.M. /: som først 

rigtig er kommen mig tilhænde formedelst en langvarig Fraværelse paa Forretninger i den søndre 

Deel af Amtet :/ indeholder Bebreidelse til mig fordi Lund ikke har holdt det Løfte han har gjort 

Dem om at inddele Deres Præstegaards Mark m.m. i det nu afvigte Efteraar. 
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Dersom jeg har opfattet Meningen af Deres Brev rigtig, da finder jeg mig foranlediget til at svare: at 

Lund staaer aldeles ikke i min Tjeneste saaledes at jeg kan commandere ham andensteds hen end 

hvor han selv vil, og det er ikke min Skyld om han ikke har opfyldt hvad han har lovet Dem. – Jeg 

har selv savnet hans Hjelp meget i dette Efteraar, da han i Løbet af de sidste 6 Uger der gik næst 

forud for Vinteren gandske svigtede Mine Forretninger og reiste ed Capitain Lorentzen. – Imidlertid 

skal jeg erindre ham om sit Løfte til Deres Velærværdighed saasnart som jeg taler med ham hvilket 

formodentlig vil skee om nogle faa Dage, og jeg tvivler ikke om, at han jo nok ville opfylde det 

saasnart Aarstiden kan tillade det. 

Vadumtorp den 31
de

 December 1844, Ærbødigst P.L. Birk.  

  

 

Nr. 1378 

 

Vadumtorp den 26
de

 Dec. 1844 

Høistærede Hr. Ven. 

Mange Tak for Deres meget ærede Skrivelse af 8
de

 d.M. 

Hvad angaar Udstykningerne i Døstrup og Trustrup da har Lund i Dag lovet mig for den 

sidstnævnte at ville i Morgen bringe en Note paa Hartkornsfordelingen med til Hanherred og 

besørge den til Lars Voldum; men hvad derimod angaar Jens Simonsens Forretning i Døstrup da 

kan denne ikke fuldføres førend jeg kan faa en Hartkornsattest fra Hr. Storm. Om denne kan 

meddeles nu veed jeg ikke; men de kunde ikke faas da jeg var der i Sommer, fordi Magelæggene i 

Drustrup og Øslev ikke den Gang var bleven berigtigede i den nye Matricul. – om dette imidlertid 

er skeet siden veed jeg ikke – maaskee ville De have den Godhed at faa det at vide af Hr. Storm, og 

den som Matriculen er berigtiget med Hensyn til disse Magelæg saaledes at en Gammelskats- og 

Hartkorns Attest kan udstædes da skal Jens Simonsens Udstykning blive fuldført saa snart som jeg 

faaer en saadan Attest tilsendt. Hvad angaar Thenlaug da ønskede jeg ogsaa at faa at vide om der er 

gjort noget derved fra Kammerets Side som er kommen til Hr. Storms Kundskab; thi jeg har ikke 

faaet noget egentlig Svar paa mit Spørgsmaal; Jeg fik et Brev fra Comiteen hvori der forlangtes 

nogle Oplysninger betreffende den Deel af Sopengen som er bleven anmeldt at ligge i Gjøttrup 

Sogn og som derfor var ansat i nyt Hartkorn under Eet med Hermannsholm, hvorhos det var 

bemærket at dette maatte bringes i Orden førend der kunde tænkes paa at fordele Gammelskat paa 

Thenlaug, da Hovedgaardens Gammelskat maaskee derved kunde være Forandring underkastet. Jeg 

meddelte strax under 19
de

 August de Oplysninger som var forlangt; men hvad der er passeret videre 

i den Sag er ikke kommen til min Kundskab.  Dersom Hr. Storm ikke har faaet noget at vide i den 

Anledning, da er jeg villig til. om det ønskes, at lade min Søn gaae op i Matriculs Contoret for at 

forhøre om der er eller bliver foretaget noget derved uden nye Impuls. 

En glædelig Juul ønskes Dem af Deres med Høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Proprietair Toft. 

  

 

Nr. 1379 

 

Deres Velbyrdighed ombedes gunstbehageligen at ville om mueligt med Overbringeren heraf sende 

mig Taxationsforretningen over Lars Nielsens Gaards Jorder i Vester Kinderup i Horsens Sogn, 

som jeg tillod mig at tilstille Hr. Overauditeuren ved Deres egen Karl under 10
de

 November 

sidstleden, for derpaa at faa tilføiet Afskrift af et Supplement til Forretningen som blev afhjemlet 

senere end den egentlige Forretning. – Dersom Taxationsforretningen over Jørgen Frederik 

Mangelsens Gaards Jorder i Suldsted som blev afhjemlet den 15
de

 November sidst, er beskreven, da 

ønskede jeg ogsaa om mueligt at faa den sendt med Budet. 

Vadumtorp den 2
den

 Januar 1845, Ærbødigst P.L. Birk 
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S.T. Hr. Overauditeur Herredsfoged Timm. 

  

 

Nr. 1380 

 

Da jeg i sidstafvigte Efteraar blev nødsaget til at sende Attrup Byes Kort til Deres Velærværdighed 

forinden jeg blev færdig med at bruge det i Anledning af nogle underhænde havende Udstykninger, 

fordi det skulde bruges af Tiendecommissionen, og jeg ikke er istand til endelig at fuldføre disse 

Udstykninger forinden jeg atter faar Kortet, saa beder jeg Dem at være af den Godhed atter at udle-

vere mig det for en kort Tid, ved Overbringeren heraf – Da Budet som sidst bragte Dem Kortet 

forsømte at faa min Kasse med talbage igjen saa beder jeg Dem være saa god at sende mig det i min 

Kasse. – Saasnart som jeg bliver færdig med at bruge det skal jeg ved første Leilighed uopholdelig 

sende Dem det igjen. – Fremdeles beder jeg Deres Velærværdighed være af den Godhed, om 

muelig at meddele mig Oplysning om hvem der er Eier og Bruger af et lidet Jordløs Huus som er 

beliggende i ikkun en halv Snes Alens Afstand vesten for Gaardmand Peder Jørgensens Vaanings-

huus i Attrup. og om mueligt tillige hvem der har den Jordlod som i sin Tid var bestemt til dette 

Huus og hvad det er for et Nummer den har i den nye Matricul. Jeg erholdt disse Oplysninger da jeg 

sidst var i Attrup, men jeg har forlagt det som jeg optegnede derom. Saavidt jeg ved har dette Huus 

som anført i en Tid været tillagt en Jordlod i Marken, men fordi den daværende Besidder af Huset 

ikke ønskede at faae Jordlodden, blev denne overladt til en anden saa at dette Huus er forbleven 

uden Jord; men hvem der eier og hvem der bruger Huset, saavelsom hvem der eier og senere der 

bruger Jordlodden, derom mangler jeg den fornødne Oplysning. Paa Kortet staar dette Huus og 

Haveplads betegnet som et Vandsted og som udgjørende en Deel af Peder Jørgensens Toft. Er det 

mueligt at Deres Velærværdighed kan og vil meddele mig Oplysning derom, da gjør De mig 

virkelig en stor Tjeneste. – Kan De ikke meddele mig denne Oplysning med Budet, og De dog vil 

være uleiliget med at skaffe mig den da beder jeg Dem være af den Godhed at sende mig den med 

allerførste Post Leilighed – Jeg er villig til at vise Dem enhver muelig Gjentjeneste. 

Vadumtorp den 5
te
 Januar 1845. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velærværdige Hr. Prytz. 

  

 

Nr. 1381 

 

Selveier Gaardmand Jens Nielsen af Borup Bye i Vraae Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, har 

anmodet mig om paa sine Vegne at gjøre Indberetning om Delingen af en ham forhen tilhørende 

Eiendom som han har afhændet med det Kongelige Rentekammers Tilladelse i Skrivelse til Amtet 

af 16
de

 April 1842; men som ikke er bleven fraskilt hans øvrige Jorder i den nye Matricul. –  

(Der står ikke mere i dette dokument) 

  

 

Nr. 1382 

 
For Beløbet at min indsendte Regning i Anledning af mit Møde paa Buderupholm den 28 og 29

de
 

Juni forige Aar, som efter Anviisning er bleven mig udbetalt af Aalborg Amtstue med 14 rbd. 32 

sk., siger Fjorten Rigsbankdaler og To og Tredive Skilling, qvitteres herved. 

Vadumtorp den 8
de

 Januar 1845, P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1383 
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Deres Høivelbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som det maatte være Dem 

beleiligt meddeler mig Hartkornsattester for efterskrevne 2
de

 Eiendomme: Dronninglund Sogn, 

nemlig for Jens Christian Larsens Huus Matr. N
o
 45 og 46 i Ørsøe Fjerding med tilhørende Lod 

Matr. N
o
 28a i Storskoven, og for Lars Larsens Gaard Matr N

o
 38 i Strandfjerdingens nordlige Deel. 

Vadumtorp den 14
de

 Januar 1845, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin. 

  

 

Nr. 1384 

 

Ved min Skrivelse til Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Tillische af 21
de

 Januar 

forige Aar betreffende en efter Høisammes Skrivelse af 26
de

 September samme Aar foretagen 

Undersøgelse i Sulsted og Hammer Sogne til Oplysning om de Grundstykker paa hvilke Skov-

skylden 3 Skp. 3 Fk. rettelig maatte henhøre, fulgte min Regning i den Anledning til Beløb 17 

Rbdlr.; men da nu næsten et heelt Aar er forløbet siden den Tid uden at min Regnings Beløb eller 

nogen anden Sum i den Anledning er bleven mig anviist, saa formoder jeg at min Regning maa 

være bleven overseet fordi jeg ikke havde bemærket i Brevet at den fulgte med, og tillader mig 

derfor herved allerærbødigste at tilstille Deres Høivelbaarenhed, en Gjenpart af den, med Anmod-

ning om at De gunstbehageligen vilde drage Omsorg for at dens Beløb kan vorde mig anviist til 

Udbetaling. 

Vadumtorp den 14
de

 Januar 1845, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Hoppe, constitueret Stiftamtmand. 

  

 

Nr. 1385 

 

Regning 

over mit Tilgodekommende for at udstikke Jørgen Frederik Mangelsens Gaard i Sulsted med 

Hensyn til den for Sulsted Skole af Landvæsenscommissionen bestemte Lod. 

For den egentlige Forretning efter den sædvanlige Taxt  25 rbd. 

For afgiven Befordring for Taxationsmændene saavelsom 

for mig selv, til og fra Arbeidsstedet     2 rbd. 

                  Er     27 rbd. 

Vadumtorp den 27
de

 Januar 1845, P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1386 

 

Hoslagt har jeg den Fornøielse at tilstille Deres Velædelhed min udstykningsforretning over Jørgen 

Frederik Mangelsens Gaard i Sulsted, hvormed tillige følger den af Hr. Pastor Koefoed mig til 

afbenyttelse udlaante Landvæsenscommissionsforretning Beløbet af min Regning, som jeg ogsaa 
tillader mig at vedlægge, beder jeg De vilde være af den Godhed at forskaffe mig betalt ved aller 

første Leilighed. Fortryd ikke paa at jeg ogsaa tillader mig her at bringe godhedsfuld Erindring (om) 

mit Tilgodekommende for Vadskjergaards udskiftning. 

Vadumtorp den 21
de

 Januar 1845, Venskabeligst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Forvalter Lund. 
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Nr. 1387 

 

I Henhold til Forordningen af 25
de

 Juni 1810 § 10 og 11 og i Overensstemmelse med det Kongelige 

Rentekammers Skrivelse til mig af 28
de

 Mai 1825 har jeg affattet hosfølgende Magelægs Beregning 

betreffende en Deel af Jorderne til Selveier Ole Christensen Ottes Gaard Matr. N
o
 5 og en Deel af 

Fæster af Nørlunds Gods Jens Christensens Gaards Jorder Matr. N
o
 6 i Torsted Bye Aardestrup 

Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt, som jeg tillader mig underdanigst at fremsende med tilhøren-

de Kort i duplo samt Taxationsforretningen i det jeg derom, paa Vedkommendes Vegne og efter 

Deres Anmod(ning) herved tillader mig at gjøre i ovennævnte Forordnings 10
de

 § befalede 

Indberetning. 

Vadumtorp den 31
de

 December 1844, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

  

 

Nr. 1388 

 

I Anledning af den i afvigte Sommer paa Deres Velædelheds Vegne gjorte Begjæring til den 

Kongelige Matriculerings Comitee har jeg under 24
de

 d.M. modtaget fra Amtet en Skrivelse hvoraf 

jeg herved tillader mig at tilstille Dem en Afskrift. De ville deraf behageligen erfare at Rentekam-

meret vel er tilbørlig til at lade den fornødne Deling af Hartkornet udføre efter Matriculstaxten, 

saaledes som jeg har gjort Indstilling om, men da Kammeret betragter Sagen som en virkelig 

Udstykning der i Reglen skulde skee efter ny Taxation saa forlanges der en Erklæring for vedkom-

mende Kjøber om at de er enige i at Hartkornsfordelingen udføres i Rentekammeret naturligviis 

efter Matriculs Taxation; thi andre Taxter haves jo ikke der; ligesom da ogsaa blot for Andres Skyld 

forlanger en Attest fra Amtstuen om Hartkornet paa Husets Jorder, skjønt Hartkornet nylig i 

Afskrift er meddelt Amtstuen fra Rentekammeret. 

Dem forlangte Erklæring fra Jens Poulsen og Rasmus Jørgensen saavelsom Hartkornsattesten fra 

Amtstuen er Deres Velædelhed vel saa god at erhverve og levere til Amtmanden, til hvem Sagen nu 

er sendt til Betænkning, rimeligviis fordi jeg havde indsendt den directe til Comiteen. 

Vadumtorp den 28
de

 Januar 1845, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Proprietair Ahlmann.  

  

 

Nr. 1389 

 

I Anledning af at hosfølgende den 23
de

 October 1837 udstædte Skjøde fra Niels Christensen til 

Christen Pedersen paa Parcellen N
o
 1 af Kobbermøllegaard i Dronninglund Sogn med Ager og Engs 

Hartkorn 4 Skp. 1 Fk. 1¾ alb., og paa Peder Nielsen Løgtveds i Fæstehavende Huus i Ørsøe med 

Ager og Engs Hartkorn 1 Skp. 2 Fk. ¼ alb., samt paa begge Parcellers Konge og Kirke, Korn og 

Qvægtiende, har ved Tinglæsning paa Dronninglund Herreds Ret den 16
de

 November samme Aar 

faaet den Paategning: ”at det ikke for retten er legitimeret at Sælgeren har været berettiget til at 

udstykke Peder Nielsen Løgtveds i Fæstehavende Huus, hvis samlede Hartkorn er 2 Skp.” have 

vedkommende anmodet mig om at føie de fornødne foranstaltninger til at kunne faae denne 

Anmærkning udslettet. 

I denne Anledning tillader jeg mig allerærbødigst at henvende mig til Deres Høivelbaarenhed med 

Anmodning om at faae Skjødet givet den fornødne Paategning hvorefter Bemærkningen af Retten 

kan udslettes i det jeg allerærbødigst tillader mig at fremføre følgende oplysende Bemærkninger. 

Det forholder sig gandske rigtig som i Rettens paategning paa Skjødet er bemærket at Huset 

oprindelig har staaet for 2 Skp. Hartkorn, men da de under dette Hartkorn henhørende Jorder 

bestaar af tvende fra hinanden meget langt beliggende Lodder som hver for sig vare bebyggede saa 
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blev Hartkornet efter Eierens Forlangende beregnet paa hver Lod for sig, under den i sin Tid af mig 

foretagne Regulering af Skovskylden, og en Deel med samme forenet Ager og Engs Hartkorn i 

Dronninglund Sogn, hvilken Fordeling det Kongelige Rentekammer har approberet ved Skrivelse til 

Amtet og til Amtstuen af 13
de

 Februar 1836, i hvilken Hartkornsfordeling den her omhandlede at 

Fæster Peder Nielsen Løgtved beboede Huuslod er anført under N
o
 21a med Ager og Engs Hartkorn 

1 Skp. 2 Fk. ¼ alb. og Lodden N
o
 21b som Niels Christensen har forbeholdt sig er anført med Ager 

og Engs Hartkorn 1 Fk. 2¾ alb. og Skovskyld 1¼ alb. – Til yderligere Oplysning i Sagen tillader 

jeg mig at vedlægge i Kort over Eiendommen med paategnede Taxter og Parcelnummre svarende til 

den Hartkornsberegning som det Kongelige Rentekammer har approberet under 13
de

 Februar 1836. 

Da den ommeldte Skrivelse af 13
de

 Februar hvorved det Kongelige Rentekammer har approberet 

Skovskyldsfordelingen i Dronninglund Sogn rimeligviis maa være i Deres Høivelbaarenheds Vær-

ge, saa vil det formeentlig herved være tilstrækkelig oplyst at Delingen ad Husets Hartkorn virkelig 

er approberet af Det Kongelige Rentekammer og at der ikkun mangler Deres Høivelbaarenheds 

Paategning herom paa Skjødet for at kunne faa Bemærkningen udslettet. 

Vadumtorp den 29
de

 Januar 1845, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Her.  Amtmand Baron Holsten. 

  

 

Nr. 1390 

 

Selveier Gaardmand Jens Nielsen af Borup Bye i Vraae Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt har 

anmodet mig paa sine Vegne at gjøre Indberetning om Delingen af en ham forhen tilhørende 

Eiendom som han har afhændet med det Kongelige Rentekammers Tilladelse i Skrivelse til Amtet 

af 16
de

 April 1842 og som var afhændet ved lovlige tinglæst Skjøder førend den nye Matricul 

traadte i Kraft, og som følgelig burde have havt hver sit nye Hartkorn, ligesom det gamle Hartkorn 

for hver Parcel især var bleven særskilt anført i Amtstuen, men som imidlertid er bleven anført 

samlet, i den nye Matricul, rimeligvis fordi Delingen grunder sig paa en Udstykning fra 1807 da det 

endnu ikke var befalet at indsende Kort in duplo. 

I Extracten af den ny Matricul er Jens Nielsens Gaard anført under Hjørring Amt, Børglum Herred, 

Vraae Sogn, Borup Bye, Matr. N
o
 7 med gl. Hartkorn 4 Td. 3 Skp. 15/12 nyt Hartkorn 3 Td. 2 Skp. 2 

Fk. 1 alb. 

Denne Eiendom er nu delt og under særskilt Brug saaledes: 

N
o
 7a Jens Nielsen, gammel Hartkorn 2 Td. 5 Skp. 2 Fk. 1½ alb. dertil hører: Agerlodden omkring 

Gaarden, en Agerlod sydvestlig for Gaarden, en Agerlod nordøstlig for Gaarden, tvende Englodder 

norden for sidst anførte Lod, ved nordre Side af Aaen, en Hedelod norden for Byen, en Hedelod 

nordvestlig for Byen, en Eng og Hedelod mere vestlig ved Aaen og en Kjærlod sydlig for Byen.  

N
o
 7b, Anders Jensen, gammel Hartkorn 1 Td. Dertil hører en Agerlod sønden for Byen og en 

Englod nordvestlig for Byen. – Til denne Parcel hører desuden den Andeel som Jens Nielsen har 

havt i den fælleds Lod Matr. N
o
 23; nemlig i Fælledsskab med N

o
 22. 

Anders Jensen har Skjøde paa denne Parcel dat. 16
de

 December 1842 og tinglæst 22
de

 samme 

Maaned, og han har særskilt Skatteqvitteringsbog paa det gamle Hartkorn. 

Parcellen er ikke bebygget, men Anders Jensen, som har kjøbt den boer hos sin Svigerfader Anders 

Larsen i Huset Matr. N
o
 22. 

N
o
 7c – Søren Svendsen, gammel Hartkorn 2 Skp. 2 Fk. 2 7/8 alb. – Dertil hører en samlet Lod, 

nemlig den søndre Halvdeel af den sydligste Agerlod. 

Denne Eiendom er Parcellen N
o
 3 efter udstykningsapprobation af 15

de
 August 1807, og den er, 

med det Kongelige Rentekammers Tilladelse i Skrivelse til Amtet af 16
de

 April 1842, solgt til Søren 

Svendsenved Skjøde af 7
de

 October samme Aar tinglæst 13
de

 samme Maaned; han har bebygget og 

beboer Parcellen og han har Skatteqvitteringsbog paa det gamle Hartkorn. 

N
o
 7d Niels Christian Nielsen, gammel Hartkorn 2 Skp. 2 Fk. 2 7/8 alb. Dertil hører en samled Lod 

nemlig den nordre Halvdeel af den sydligste Agerlod. 



536 

 

Denne Eiendom er Parcellen N
o
 4 efter Udstykningsapprobation af 15

de
 August 1807, og den er 

med det Kongelige Rentekammers Tilladelse af 16
de

 April 1842 solgt til Niels Christian Nielsen ved 

Skjøde af 6
te
 Juni samme Aar tinglæst 30

de
 samme Maaned. - Paa Lodden er et jordløs Huus som 

beboes af Pigen Maren Poulsdatter; men Lodden bruges i Forening med Lodden Matriculs N
o
 21 

som Niels Christian Pedersen tillige eier og beboer – Det gamle Hartkorn var særskilt anført i 

Amtstuen, hvor han selv har betalt sine Skatter. – Til Oplysning om Delingen følger hermed et af 

mig forfattet Copikort hvorpaa Delingen af den søndre Agerlod er antegnet efter den af mig 

foretagne Udmaaling paa Marken; - Skjellet er optrukken med en stærk sort Linie udmærket ved 

grøn Skygge, og Parcelnummerne ere paaskreven med Sort. 

Dette tillader jeg mig saaledes paa vedkommende Parcellisters Vegne underdanigst at indberette til 

det høie Collegium, med Anmodning om at det nye Hartkorn maatte blive beregnet for hver Parcel 

for sig og Amtstuen derefter tillagt Ordre om Adskillelse. 

Vadumtorp den 30
de

 Januar 1845, underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer.  

  

 

Nr. 1391 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 31
de

 f.M. meldes at jeg er villig til 

i anstundende Foraar at foretage de attraaede Udstykninger og Magelæg for Christen Olesen af 

Koldbroe i Taars Sogn – Forsaavidt som der mangler Copie af Matriculs Korterne for nogen Deel af 

den Eiendom som attraaes udstykket eller Magelagt, da ønsker jeg at disse snarest mueligt maatte 

erhverves, og Underretning derom meddeles mig saasnart som de erholdes. 

Vadumtorp den 5
te
 Februar 1845. Med sand Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Examinatus juris Jensen. 

  

 

Nr. 1392 

 

Til Brug ved en attraaet Udstykning tillader jeg mig allerærbødigst at anmode den Høikongelige 

Matriculerings Comitee om, gunstbehageligen at ville i Henhold til det Kongelige Rentekammers 

Circulaire af 29
de

 Juli forige Aar for min Regning lade udfærdige en Copie af Matriculs Kortet over 

Selveier Christen Andersens Gaards Jorder Matr. N
o
 2 i Harken i Vreilev Sogn, Børglum Herred, 

Hjørring Amt af Hartkorn 3 Td. 3 Fk. 1 ¾ alb. og Gammelskat 25 rbd. 5 sk. – Kortet ønskes sendt 

til Aalborg Amtstue saa snart som mueligt, hvor det af mig strax skal vorde indløst. 

Vadumtorp den 20
de

 Februar 1845, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den høi Kongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

  

 

Nr. 1393 
 

Deres Høivelbaarenhed bedes meget undskyldt at jeg ikke har sendt Dem Agersted Byes Korter for 

længe siden; Aarsagen har alene været at jeg troede at skulle have havt den Ære selv at bringe Dem 

samme; men imod min Vilie blev det mig ikke muelig at komme til Voergaard i Efteraaret. Jeg skal 

nu bestræbe mig for at komme saa tidlig som mueligt til Foraaret. For Korterne som følge hermed 

takke jeg ret meget; jeg har fortiden ikke videre Brug for dem. 

Vadumtorp den 1
st
 Marts 1845, Med sand Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 
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Høivelbaarne Hr. Kammerjunker v Rosenørn. 

  

 

Nr. 1394 

 

Da jeg i disse Dage ikke befinder mig saa vel at jeg for mit Helbreds Skyld tør vove mig ud 

saa maa jeg af den Aarsag bede undskyldt at jeg ikke kan møde i Amtsraadet i Morgen. 

Vadumtorp den 10
de

 Februar 1845, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Hoppe constitueret Stiftamtmand. 

  

 

Nr. 1395 

 

Høistærede 

Efter Forlangende tilmeldes Dem herved at jeg har undersøgt Størrelsen af Broerholts Eiendomme 

saa nøie som jeg har været i Stand til efter de ved Haanden havende Hjelpemidler /: det gamle Kort 

er nemlig i en saadan Forfatning at det er ikke mueligt at affatte nogen nøiagtig Beregning efter det 

:/ og jeg har da funden Størrelsen saaledes. 

Hovedlodden som er beliggende samlet omkring  

Gaarden indeholder omtrent   49 Tønder Land 

Kjærlodden circa    39½ (Tønder Land) 

der af er omtrent 18½ Tønde Land opdyrket og  

Resten er fortrinlig skikket til Dyrkning 

De 2
de

 Englodder udgjør tilsammen   19 (Tønder Land) 

Summa for den hele Eiendom circa =   107½ Tønde Land 

aldeles nøiagtig kan denne Beregning som sagt ikke nærmere jeg troer dog temmelig vist at den 

ikke afviger ret meget fra Sandheden. 

Vadumtorp den 10
de

 Februar 1845, Ærbødigst P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1396 

 

Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 10
de

 d.M. med hoslagte 2
de

 Taxationsforretninger 

modtog jeg den 12
te
 ds og da jeg saa at Sagens hurtige Tilendebringelse for Hr. Thygesens 

Vedkommende interesserer Dem skulle jeg ei undlade at melde at Forretningen med fornødne 

Ansøgninger bliver indsendt i Gaar. 

Vadumtorp den 15
de

 Februar 1845, Ærbødigst Birk, 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Herredsfoged Hvass. 

  

 

Nr. 1397 

 

Deres Høivelbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det først som det maatte være Dem beleiligt, 

meddele mig attest for efterskrevne Gaardes Hartkorn og Gammelskat, nemlig: 

Ørum og Hellevad Sogne, Vester Glindvad, Jesper Pedersen  

Kjer, nemlig: Vester Glindvad i Ørum Sogn, Matr. N
o
 3 i Ørum Sogns Overdrev, N

o
 4 

i Ørum Mose. N
o
 1 R under Clausholm og N

o
 5 i Sønderkjers Enge i Hellevad Sogn. 

Hellevad Sogn og Bye 

 Matr. N
o
 1 Jens Christian Pedersen. 
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 Matr. N
o
 6 Østergaard, Niels Christensen. 

Ugilt Sogn, Lørslev Bye. 

 Matr. N
o
 14 Niels Pedersen. 

Vadumtorp den 17
de

 Februar 1845, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin 

  

 

Nr. 1398 

 

Da Eieren af Kjærsgaard Hr. Christensen har anmodet mig om tidlig i anstundende Foraar at vise 

Skjel ud imellem Kjærsgaards Eiendomme og Klokkerholms Mølle saa tillader jeg mig i den 

Anledning ærbødigst at forespørge om Deres Velædelhed har et Kort over Møllens Jorder og i saa 

Fald om De vil være af den Godhed at udlaane mig det ved Forretningen og endelig om De vil være 

af den Godhed at lade mig vide om De efter nærmere Bestemmelse af Tiden ønsker selv at være 

tilstæde ved Forretningen eller om De vil behage at befuldmægtige en anden til at møde paa Deres 

Vegne og i saa Fald godhedsfuld opgive mig hvem jeg paa Deres Vegne kan tilkalde, som da 

behageligen maatte medbringe Kortet. – et Par Ord herom er De vel saa god at meddele mig. De i 

hoslagte Skrivelse til Hr. Etatsraaden forlangte 4 Attester beder jeg mig godhedsfuld tilstillet ved 

første Leilighed. 

Vadumtorp den 17
de

 Februar 1845, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Fuldmægtig Berg. 

  

 

Nr. 1399 

 

Deres Høivelbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville saasnart som Deres Leilighed kan tillade det, 

meddele mig en Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Christen Pedersens Gaard Matr. N
o
 6 i 

Haverslev Bye og Sogn, Østerhan Herred. 

Vadumtorp den 19
de

 Februar 1845, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Amtsforvalter Brinck Seidelin. 

  

 

Nr. 1400 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 14
de

 d.M. meldes: at mangfoldige 

paatrængende Forretninger som skulde udføres uopholdelig paa Marken i Sommerens Løb vare 

Skyld i at jeg ikke saae mig i Stand til at faa Niels Jacobsens udstykningsforretning fuldført og 

indsendt saa tidlig som jeg havde ønsket, og af den Aarsag kan Approbationen være bleven noget 

forsinket imod min Villie; imidlertid havde jeg ventet at Approbationen maatte være kommen for 

længe siden da det nu er fulde 12 Uger siden Forretningen blev indsendt. Den blev nemlig sendt 
herfra til Amtet den 27

de
 November og indsendt til Rentekammeret derfra med en Deel flere 

Forretninger og det er ikke mig bevidst at der kan blive noget til Hinder for at faae Approbationen; 

men da der indkommer mange Forretninger imod Slutningen af Aaret saa er det ikke mueligt at 

beregne hvor lang Tid Revisionen kan medtage; og maaske er Approbationen allerede kommen 

førend disse Linier kan komme Dem tilhænde. – Jeg beder Dem derfor at De godhedsfuld ville have 

Taalmodighed med Manden endnu i nogen Tid; han var hos mig her i de sidste Dage af December 

og beklagede sig meget over at han ikke kunde faae Penge til Dem førend Bevillingen kom og da 

den pleier at komme omtrent 6 Uger efter Indsendelsen som første Gang ret beroligede ham med 
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den Forsikkring at han efter al Sandsynlighed kunde vente den hver Dag, og jeg kan kun forklare 

mig dens længere Udeblivelse, ved overdreven Travlhed i Revisionscontoret. Jeg trøster mig endnu 

med det Haab at den maaske kan komme Dem tilhænde tidligere end disse Linier; - og skulde dette 

Haab imod Formodning endnu glippe en kort Tid – længere kan det ikke blive – da beder jeg Dem 

godhedsfuld at have Taalmodighed med Manden da det efter hans yttringer til mig virkelig ikke er 

hans Skyld at han ikke har indfunden sig med Penge til Dem i rette Tid. Jeg skal med første Post 

lade min Søn forhøre i Rentekammeret om Aarsagen til den lange Udeblivelse og da strax meddele 

Dem Efterretning derom. 

Vadumtorp den 19
de

 Februar 1845, Ærbødigst og forbindtligst, P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Fuldmægtig Busch 
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Nr. 1401 

 

Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 20
de

 f.M. har jeg modtaget med de samme 

ledsagende 3
de

 Bilage. – Jeg vilde ret gjerne efter Her. Justitsraaden yttring i bemeldte ærede 

Skrivelse have affattet den forlangte Betænkning om Sagen til Det Kongelige Rentekammer; men 

da Hr. Justitsraaden ikke har tilkjendegivet mig Deres egen Mening om Sagen er jeg neppe istand til 

at kunne gjøre det igjen saa meget mindre som jeg ikke har nogen Gjenpart af Auctions Conditio-

nerne og jeg følgelig ikke er istand til at forskaffe mig nogen directe subjectiv Overbevisning mig 

om hvorvidt Skjørping Kirkes Jord paa Rebild Byes Mark virkelig er reserveret til Domainet, hvil-

ket Rübner paastaar at den ikke er men som af Kammerjunker Jessen modsiges. I øvrigt er jeg gand-

ske bestemt af den Mening: at Kirkejord ikke kan saaledes uden videre reserveres ved Salget af 

Kirken, og det forholder sig gandske rigtig som af Kammerjunker Jessen og Proprietair Rübner er 

overdraget at De og jeg i Forening foretog en undersøgelse paa Rebild Byes Mark den 28
de

 Juni f.a. 

for at erfare om de maatte findes anden Kirkejord end den samme Lod som  i Matriculen for Rebild 

Bye er anført under N
o
 12, hvilket Spørgsmaal blev besvaret benægtende. – Lodden er sin Belig-

genhed aldeles ikke af nogen Værdie for Skovdomainet at beholde, og den findes heller ikke paa 

nogle af de af mig forfattede eller ved Hartkorns Reguleringen brugte Korter over samme. – Min 

Mening er følgelig: at Rübner & Dahl bør have Lodden uden Proses – Da Hr. Justitsraaden virkelig 

kan gjøre det langt bedre end jeg seer jeg det helst om De ville være uleiliget med at forfatte 

Betænkningen i Sagen; men ønsker Da at jeg skal gjøre det, da vil jeg heller ikke undslaa mig for at 

gjøre det saa godt som jeg kan, naar De, som er saa god at meddele mig Deres Mening om samme. 

– Bilagene følger herved. 

Vadumtorp den 2
den

 Marts 1845. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Bindesbøll. 

  

 

Nr. 1402 

 

Høivelbaarne Hr. Conferentsraad. 
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At jeg atter vover ligesom i Fjor at henvende mig til Deres Høivelbaarenhed i et aldeles privat 

Anliggende, beder jeg allerærbødigst at De høigunstigst ville tilgive! Jeg har nemlig endnu ligesom 

i Fjor 5 Børn i Kjøbenhavn at underholde, og da Iisgangen i Bæltet fortiden gjør det vanskeligt for 

mig at faae Penge sendt over til dem herfra, saa vover jeg herved allerærbødigst at anmode Deres 

Høivelbaarenhed om at De høigunstigst ville udvirke for mig at min Gage som Stiftslandinspecteur 

i Aalborg Stift, for indeværende Qvartal maatte for denne Gang vorde mig anviist til Udbetaling af 

den Kongelige Zahlkasse i Kjøbenhavn, til min Søn Peter Georg Toft Birk – som er Overbringeren 

heraf -  imod at han derfor paa min Vegne Qvitterer. – Deres Høivelbaarenhed ville vel vise mig 

den Gunst at sige min Søn det om min Begiæring, kan – som jeg haaber - ventes opfyldt. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 8
de

 Marts 1845, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Her. Conferentsraad Collin. Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand p.p. 

  

 

Nr. 1403 

 

Efter Løfte tillader jeg mig herved at tilmelde Deres Velædelhed hvad jeg har faaet at vide om Niels 

Jacobsens Forretning i Hollensted fra det Kongelige Rentekammer; jeg lod nemlig min Søn forhøre 

om den i Expeditions Contoret for de Danske Landvæsens Sager, her fik han det Svar at den var 

leveret og i Matriculs Contoret til Revision; han henvendte sig da til Kammerraad Registrator Lund 

og bad ham at tage sig af den til hurtigst muelig Expedition, hvilket han og lovede da de efter nogen 

Søgen fandt den; men den var af en Feiltagelse ei kommet paa Registreret, hvilket rimeligviis kan 

være Aarsag til at den bliver henliggende uexpederet – Kammerraad Lund lovede nu at besørge den 

sendt. 

Vadumtorp den 9
de

 Marts 1845, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. fuldmægtig Busch. 

  

 

Nr. 1404 

 

De det formedelst Høivande og den sildige Aarstid ikke blev mueligt i sidst afvigte Efteraar at faa 

Aggersborg Holme opmaalt og udskiftede saa har jeg nu aftalt med Lund om at faa Arbeidet paa 

begyndt saa tidlig i dette Foraar som Vandstanden i Fjorden og øvrige Omstændigheder kan tillade; 

Jeg beder derfor at Deres Velædelhed ville være af den Godhed at underrette mig derom saa tidlig 

som Vandstanden i Fjorden og Aarstiden i øvrigt kan tillade Arbeidets Paabegyndelse. 

Vadumtorp den 9
de

 Marts 1845, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Examinatus Juris Gaardeier Jensen. 

  

 

Nr. 1405 

 
Da Huset Matr. N

o
 24 i Sterup Bye, Jerslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, som forhen 

tilhørte Christen Pedersen er ved lovlige tinglæste Skjøder som her medfølger kommen i tvende 

forskjellige Mænds Eie førend den nye Matricul traadte i Kraft; nemlig Huset i Byen med 

omkringliggende Lod er solgt til Jacob Jensen ved Skjøde af 29
de

 Juni 1842 tinglæst 30
de

 samme 

Maaned og den fraliggende Lod i Mosen er solgt til Selveier Gaardmand Anders Pedersen ved 

Skjøde af 10
de

 November 1840 tinglæst 7
de

 Januar 1841; men det nye Hartkorn saavelsom 

Gammelskatten findes beregnet samlet, saa have vedkommende Eiere anmodet mig om i Henhold 

til det Kongelige Rentekammers Circulaire til Amtsforvalterne i Danmark af 7
de

 October 1843 at 
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gjøre Forestilling til det høie Collegium om at faa Hartkornet og Gammelskatten deelt imellem sig 

overensstemmende med Skrv. derom. Men endskjønt Vedkommende Contrahenter ligefrem have 

staaet i den Mening at de tvende forskjellige Eiendomme som dette Huuses Jord er samlet af vare 

beliggende fuldkommen adskilte hver for sig saaledes at det i Skjøderne anførte gamle Hartkorn 

tilhørte nøiagtig hver Lod for sig, saa kunde jeg, som den der i sin Tid har udskiftet Eiendommen og 

vidste at det ikke forholdt sig saa gandske rigtig saaledes ikke stiltiende bifalt denne Mening,  da 

nemlig det gamle Hartkorn 1 Skp. 2 Fk. som tilhørte den fraliggende Lod ikke har faaet sin fulde 

Andeel i Overdrevsjorderne udlagt i Forbindelse med Lodden, men en Deel af den dette Hartkorn 

tilhørende Andeel i de fælleds Græsningsjorder er udlagt i Forbindelse med Lodden ved Huset, 

nemlig i den Deel af Taxationsstykket Lit. C; men da det er Vedkommendes Ønske at Delingen 

forbliver i hele Lodden som den er, saa fandt jeg det rigtigst at behandle det som en samlet Eiendom 

efter nye Taxation hvorefter jeg har deelt saavel Hartkornet som Gammelskatten og maae saaledes 

underdanigst henstille til det høie Collegium om Høisamme vil befale den Deling jeg har gjort, eller 

blot lade den gjælde for Gammelskatten som er traadt i stedet for det gamle Hartkorn og at lade det 

nye Hartkorn fordele efter Matriculstaxten; men i ethvert Fald tillader jeg mig underdanigst at 

anmode det høie Collegium om at faae Hartkornet og Gammelskatten deelt imellem de forskjellige 

lovlige Eiere og Amtstuen tillagt den fornødne Ordre om Delingen. 

Vadumtorp den 16
de

 Marts 1845, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

  

 

Nr. 1406 

 

Efter Begjæring af Ole Simonsen i Ørsøe i Dronninglund har jeg ved Hjelp af Udskiftningsdocu-

menterne og hans Skatteqvitteringsbog undersøgt om eller hvorvidt den Lod, som er beliggende 

vesten for Rørengen og som i ældre Tid har tilhørt forhenværende Jens Mikkelsens Huus og som 

Ole Simoensen forbeholdt sig da han solgte Huset til Thomas Larsen Skjertved, maatte være 

indbefattet under den Gammelskat 4 rbd. 56 sk. og det nye Hartkorn 1 Td. 7 Skp. 3 Fk. ¾ alb. som 

er beregnet for Matr. N
o
 51a og 51b i Ørsøe som tilhører Ole Simonsen og jeg har da befunden at 

den omspurgte Lod retteligen henhører under det gamle Hartkorn for Ole Simonsens Lod Matr. N
o
 

51a, nemlig Ager og Engs Hartkorn 3 Skp. og Skovskyld 4 Skp. 2¾ alb. som i Forening med det 

gamle Hartkorn paa Fredskoven Matr. N
o
 51b nemlig Skovskyld 2 Fk. nu tilsammen er beregnet til 

Gammelskat 4 rbd. 56 sk, og at følgelig den omspurgte Lod som er indbefattet under Ole Simon-

sens Eiendom N
o
 15 i den Hartkornsberegning og fordeling som i Anledning af Skovudskiftningen 

blev approberet af det Kongelige Rentekammer under 13
de

 Februar 1836 ogsaa maa være indbefat-

tet under det for Ole Simonsen paa disse Eiendomme beregnede nye Hartkorn 1 Td. 7 Skp. 3 Fk. ¾ 

alb. Dette attesteres herved.  

Vadumtorp den 22
de

 Marts 1845, P.L. Birk, Stiftslandinspecteur. 

  

 

Nr. 1407 

 

For Beløbet af min indsendte Regning for at have foretaget en Undersøgelse i Sulsted og Hammer 

Sogne, til Oplysning om de Grundstykker, som havde en Skovskyld af 3 Skp. 2 Fk. retteligen 

maatte henhøre, som efter Anviisning er bleven mig udbetalte af Aalborg Amtstue med 17 rbd. 

siger Sytten Rigsbankdaler Sedler, qvitteres herved. 

Vadumtorp den 29
de

 Marts 1845, P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1408 
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I skyldigst Svar paa Hr. Kammerraadens meget ærede Skrivelse af 30
de

 f.M. tillader jeg mig at 

melde, at det er min Bestemmelse at den forlangte Forretninger paa Stamhuset Sæbygaards Gods 

skal være iblandt de allerførste Forretninger som jeg agter at foretage i dette Aar, og er det saaledes 

min Agt at komme enten i Løbet af denne eller senest i Begyndelsen af næste Maaned. – Det er vel 

naturligt at jeg, for at faae Arbeidet desto hurtigere fra Haanden, bringer 2 Assistenter med mig, 

eftersom jeg fortiden har flere Forretninger paa samme Egn.  

Vadumtorp den 4
de

 April 1845. Med sand Høiagtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbyrdige Hr. Kammerraad Theilmann  

  

 

Nr. 1409 

 

Gode Hr. Forvalter. 

Det tog langt længere Tid for mig med Tilendebringelsen af Hammelmoses Forretning end jeg 

forestillede mig da jeg sidst havde den Fornøielse at tale med Dem her; jeg har arbeidet paa den 

aldeles uafbrudt hver Dag siden den Tid og er endelig først nu komme saa vidt at jeg har alle 

Profiltegninger og Tabeller færdige; men ved at gjøre Forslag til Fordelingen af Faldet, støder jeg 

paa adskilligt som jeg gjerne ønskede at tale med Dem om førend jeg fuldfører mit Forslag; thi 

dersom jeg gjør Forslag til en fuldstændigen Udgravning end der siden vil blive udført da vil mit 

Arbeide i den Retning være forgjæves og vil i saa Fald ikke kunne tjene til nogen fuldkommen 

brugbar Rettesnor; og da det er mig saare vanskeligt at fuldføre dette Arbeide paa et fremmed Sted, 

saa ønsker jeg ad De ville behage at gjøre mig den Tjeneste at komme til mig her om mueligt en af 

de første Dage i denne Uge, eller saa snart som det maatte være Den beleiligt; og vil De gjøre mig 

den Fornøielse at blive over her til næste Dag, da haaber jeg at kunne levere Dem den hele Forret-

ning fuld færdig. – Jeg er sandelig i denne Tid næsten reent læns for Penge, derfor beder jeg Dem 

være af den Godhed at bringe nogle med til mig, naar De, som jeg haaber, er saa god at komme her 

– En Kjæde skal De faa, skjønt jeg ikke har kunnet faae Smedden fat; thi jeg har en gandske ny som 

jeg har ladet gjøre til mit eget Brug, men som jeg nok kan undvære indtil jeg kan faa en anden gjort. 

Vadumtorp den 5
te
 April 1845. Med sand Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Forvalter Mørup. 

  

 

Nr. 1410 

 

27
de

 Marts 1845 har Peter indgivet begæring i mit Navn til Matriculs Comiteen om Kort over N
o
 

118 i Hune Sogn og om den Gaard som skal udstykkes i Broust. Under 8
de

 Marts har han ligeledes i 

mit Navn skreven om Kort over Peder Dams Gaards Matr. N
o
 4 i Nørre Sundby, Niels Christian 

Møllers Gaard Matr. N
o
 8 sammesteds. 

  

 
Nr. 1411 

 

Under 10
de

 April 1845 har jeg endvidere bedt Peter om i mit Navn at skrive om Korter over 

følgende Eiendomme i Hjørring Amt: 

Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn: 

Hjallerup Fjerding  Matr. N
o
 4 Jørgen Hansen Nørgaard, Hartkorn 4-5-3-2¾  Gammelskat 

34 rbd. 16 sk. 
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  Matr. N
o
 9 Anders Poulsen Daal, (Hartkorn) 2-1-1-1 (Gammelskat) 13 

rbd. 90 sk.  

  Matr. N
o
 10 Hans Christensen Daal (Hartkorn) 3-5-3-0 (Gammelskat) 19 

rbd. 62 sk. 

  Matr. N
o
 12 Daal Mølle (Hartkorn) 2-2-3-¾ Gl. Htk. 2-2-1-2 

  Matr. N
o
 16 Ole Christensen (Hartkorn) 1-3-1-¾ Gammelskat 11 rbd. 17 

sk. 

Aalborg Amt, Kjær Herred. 

  Sundbye Sogn, Lindholm Bye Matr. N
o
 44, Søren Knudsen Hrk. 2-2-1-

½ Gammelskat 20 rbd. 48 sk. 

  

 

Nr. 1412 

 

Idet jeg tilbagesender hoslagte Betænkning som over Proprietair Rabens Andragende jeg modtog 

med sidste Post og nu har underskreven griber jeg Leiligheden til at bevidne Dem min oprigtig 

velmeente Lykønskning til Deres nye Embedsstilling. 

Vadumtorp den 12
te
 April 1845. Deres Velbaarenheds med sand Høiagtelse forbundne P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Bindesbøll. 

  

 

Nr. 1413 

 

Mange Tak for Efterretning om de modtagne Korter – Der kan efter min Mening ikke være noget til 

Hinder for at Mændene til Taxationen udmeldes ene af Børglum Herreds Ret til at taxere det Hele 

omendskjønt en Deel deraf ligger i en anden Jurisdiction, naar det dog skal inddrages i een Forret-

ning (?); men ellers bør de formeentlig udmeldes af rette Vedkommende Ret naar det nemlig er en 

selvstændig Forretning. Jeg skal nu bestræbe mig for at komme det allersnarest det er mig mueligt. - 

Dog er jeg ikke istand til endnu i Øieblikket at kunne bestemme Dagen, hvorom jeg med det 

allerførste nærmere skal melde mig. 

Vadumtorp den 13
de

 April 1845. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Examinatus juris Jensen. 

  

 

Nr. 1414 

 

Efter Begjæring af efterskrevne Eiere og for disse Regning tillader jeg mig ærbødigst at bede Deres 

Velbyrdighed om paa førstkommende Retsdag behageligen at ville udmelde kyndige Mænd til at 

taxere efterskrevne Eiendomme til Udstykning, nemlig: 1) i Stubdrup a) Peder Christensen Krag-

hedes Gaard i Østerbrønderslev Sogn, som han har tilkjøbt sig ag Nipstrup Gods og hvor af Eieren 

Kammerraad v Støcken har forbeholdt sig en Parcel b) Selveier Gaardmand Thomas Jacobsens 
gaard Matr. N

o
 3 i Vesteraae i Serritslev Sogn hvoraf han har solgt en Parcel, og c) for Proprietair 

Møller til Kornumgaard Doctorgaardens Parceller Matr. N
o
 21a, b, c, d, e i Vesterbrønderslev. 

Saafremt Retten, som jeg haaber, ikke har noget derimod da ønsker jeg til disse Taxationer udmeldt 

de samme Mænd som under 10
de

 denne Maaned er bleven udmeldt til at taxere Jorderne til Huus-

mand Christen Nielsens Huus i Vrangdrup /: eller retten til at taxere Jens Christensens Gaards 

Jorder, hvoraf Husets Jord er en Parcel som skal fraskilles :/ nemlig Sognefogden Jens Christensen 

af Vesterbrønderslev Sogn og Christen Jensen af Østerbrønderslev; og for det Tilfælde at Tiden 

ikke kan tillade at udfærdige Udmeldelserne (?) med det samme beder jeg ærbødigst at Hr. Krigs-
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raaden godhedsfuld ville besvare ved et Par Ord med Budet underrette mig om at min Begjæring er 

bleven opfyldt. 

p.t. Nipstrup den 23
de

 April 1845, Med Høiagtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Krigsraad Herredsfoged Spärck 

  

 

Nr. 1415 

 

Til Brug ved forlangte Udstykninger tillader jeg mig herved allerærbødigst at anmode den 

høikongelige Matriculerings Comitee om gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige 

Copier af Matriculs Korterne med paategnede Taxter for efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

Thisted Amt  

Vesterhan Herred, Hjortdal Sogn 

 Matr. N
o
 1A Slettegaard Htk. 9-2-3-2½        Gl. Skat 41 rbd. 82 sk.  

 (Matr. N
o
)1B (Slettegaard Htk.) 0-1-0-2½ 

 (Matr.) N
o
 2 i Vester Svenstrup Htk. 0-5-3-1 

 Fasmeliegaard Htk. 2-6-2-¾  - Gl. skat 7 rbd. 93 sk. 

Hjørring Amt 

Hvetboe Herred, Jetsmark Sogn 

 Sognets Nordlige Deel Hedegaard 

Matr. N
o
 20 Peder Andersen Hartkorn 1 Td. 7 Skp. 2 Fr. ¾ Alb. Gammelskat 21 rbd. 

Matr. N
o
 21 Peder Jørgensen Hartk. 2-1-2-2¾    Gammelskat 23 rbd. 88. 

Sognets mellemste Deel Matr. N
o
 86   Hartk. 0-4-3-2¾      sk. 

 Samme Sogn Sønderbye Jens Nielsen 

 Sognets mellemste Deel Matr. N
o
 16 Htk. 1 T. 7 Skp. 3 Fr. 1¾ alb.    Gammelskat 

 Sognets sydligste Deel Matr. N
o
 68, Htk. 0-6-0-2¾      27 rbd. 32 sk. 

Børglum Herred 

 Serritslev Sogn 

Serritslev m.m. Matr. N
o
 7a forhen Niels Christian Jensen, nu hans Svigersøn Søren 

Hansen, Hartkorn 1-7-0-1¾ Gammelskat 17 rbd. 44 sk. 

Korterne ønskes sendt til Aalborg Amtstue til allersnarest mueligt hvor de af mig strax skal vorde 

indløst. 

Vadumtorp den 24
de

 April 1845, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

  

 

Nr. 1416 

 

Da andre paatrængende Embedsforretninger gjør det umueligt for mig at overkomme at deeltage i 

Tiendecommissionsforretninger i dette Foraar saa maa jeg endnu for denne Gang ærbødigst anmode 

Deres Velbyrdighed om behageligen at ville faae en anden constitueret i mit Sted. 

Vadumtorp den 24
de

 April 1845, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Overkrigscommissair Qvist. Ridder af Dannebrog. 

  

 

Nr. 1417 

 

Gode Hr. Ring 
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Vil De ikke vise mig det Venskab saasnart som dette Brev kommer Dem tilhænde at lade en 

Expresse for min Regning besørge indlagt Brev til Horsnab – jeg ønskede vel gjerne at det skulde 

komme Niels Nielsen tilhænde saasnart som mueligt – Jeg har Tanker om at ville hjemsøge Dem 

paa Nør-Elkjær i Ugen før Pintsedag. – Med særdeles Agtelse og Hengivenhed, Ærbødigst P.L. 

Birk. 

p.t. Nipstrup den 26
de

 April 1845. 

 

S.T. Hr. Proprietair Ring. 

  

 

Nr. 1418 

 

Jeg har for nogen Tid siden faaet Kortet over Niels Nielsens Gaard i Horsnab fra det Kongelige 

Rentekammer og det er min Agt at komme til Dem om en 8 Dages Tid, nemlig i Ugen før Pintse-

dag, dette ønsker jeg at De ogsaa ville, om Leilighed dertil kan gives, behage at tilkjendegive de 

Tvende Mænd i Raaberg Sogn som ønske deres Gaard udstykkede, nemlig Mads Christensen i 

Skiveren og Christen Sørensen i Lodskovad. 

p.t. Nipstrup den 26
de

 April 1845, P.L. Birk. 

 

Til Gaardeier Niels Nielsen i Horsens. 

  

 

Nr. 1419 

 

Til Brug ved en forlangt Udstykning tillader jeg mig herved allerærbødigst at anmode den 

Høikongelige Comitee om gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige Copier af 

Matriculs Kortet med paategnede Taxter over efterskrevne Eiendomme i Hjørring Amt, nemlig: 

Hvetboe Herred, Hune Sogn, Blokhuus Kjøbmand Klitgaards Gaards Jorder, Matr. N
o
 68 med nyt 

Hartkorn 1 Td. 1 Skp. 1 Fk. 1½ alb. Børglum Herred, Østerbrønderslev Sogn og Bye, Christen 

Zachariasen, Matr. No 6 Htk. 3 Td. 2¾  - Gammelskat 38 rbd. 43 sk. Kortet ønskes sendt til 

Aalborg Amtstue det snarest mueligt, hvor det af mig strax skal vorde indløst . 

Vadumtorp den 28
de

 April 1845, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til den Høi Kongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

  

 

Nr. 1420 

 

Gode Hr. Kammerraad. 

Mit Forsøg hos Kanell mislykkedes aldeles; han skal i forestaaende Termin udbetale 4000 rbd. og 

han yttrede at det vilde knibe haardt for at faa dem ind. – Mit Haab staaer nu til Hr. Kammerraadens 

gode Løfte om at ville virke for mig i den Retning; og jeg holder mig fuldkommen forvisset om De-

res gode Villie og Evne at ville og kunne Virke for mig efter Ønske saafremt ikke aldeles uovervin-
delig Hindringer skulde møde fordi jeg for (?) henvendt mig til Dem. – Imidlertid lever jeg i Haa-

bet. – Hosfølgende Taxationsforretning tillader jeg mig efter Aftale at fremsende bedende at De 

efter Deres gode Tilbud godhedsfuld ville besørge dem underskreven af Vedkommende saaledes at 

de kan blive afhiemlet næste Retsdag efter Pintsedag; thi forinden kan det ikke skee. – Det var vel 

bedst om der gaves Leilighed til at faa Bud til Vedkommende om at lade Forretningen hente paa 

Nibstrup og at Hr. Kammerraad da vilde være saa god at sige dem hvor De og deres Parcellist skal 

underskrive. – Forretningen for Peder Kragsteds Gaard vil det være fornødent foruden Hr. Kammer-

raadens og Peder Kragsteds Underskrift, at den tillige underskrives af den Bebor i Stubdrup, som 
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eier Halvdelen af en liden Fælledslod nordøstligst for Gaarden, hvori Gaarden har Andeel – Jeg 

veed endnu ikke om jeg kan have den Fornøielse endnu en Gang at komme til Nipstrup inden den 

15
de

; men i al Fald ønsker jeg Dem og ærede Familie en lykkelig og fornøielig Reise!! 

Sæbygaard den 4
de

 Marts 1845. Med sand Høiagtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Hr. Velbyrdige Hr. Kammerraad v. Støcken. 

  

 

Nr. 1421 

 

Det var min Agt at have kommet til Raaberg og Skagen Sogne i sidstafvigte Uge , men det 

vedholdende ustadige Veier har forsinket mig, saa at det ikke blev mig mueligt; men jeg tænker nu 

gandske vist at komme om en halv Snees Dage, og i al Fald inden denne Maaneds Udgang for at 

træffe den nærmere nødvendige Aftale om Skagen Landsogns Udskiftning og især for det snarest 

mueligt at faa Udskiftningen paabegyndt. 

Vadumtorp den 13
de

 Mai 1845, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

Til Sognefoged Jens Madsen i Skagen Landsogn. 

  

 

Nr. 1422 

 

Gode Hr. Ring. 

Det ustadige Veier som vi have havt nu i længere Tid har saaledes forsinket mig i mine Forretnin-

ger at det ikke blev mig mueligt at komme til Tversted Sogn i afvigte Uge efter min Bestemmelse, 

og da Klitten nu ved den megen Regn er bleven saa opfyldt med Vand at det vil være vanskeligt at 

gaae i den for at foretage de fornødne Udmaalinger ved Gaarden Horsnab, saa har jeg anseet det for 

nødvendig at opsætte det endnu  i en halv Snees Dage – jeg beder derfor at De godhedsfuld vilde 

være uleiliget med, om dertil kan gives Leilighed, at sende indlagte Seddel til Niels Nielsen i 

Horsnab for at lade ham vide Aarsagen hvorfor jeg ikke mødte efter den første Bestemmelse. 

Vadumtorp den 13
de

 Mai 1845. Med Høiagtelse og Hengivenhed, ærbødigst og forbindtligst P.L. 

Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Ring. 

  

 

Nr. 1423 

 

Attest paa Lieutenant Høyers Kort. 

Dette Kort, som Lieutenant T.H.B. Høyer har optaget under mit Tilsyn i Sommeren 1844 har jeg 

prøvet ved Udmaaling paa Marken af de det paategnede røde Linier AB og CD og befundne 

Disproportioner at være under ½ pro Cento ligesom og at Opmaalingen i det Hele er udført med 

megen Flid og Nøiagtighed. 
Vadumtorp den 14

de
 Mai 1845, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

  

 

Nr. 1424 

 

I Overensstemmelse med det høikongelige Rentekammers Skrivelse til mig af 20
de

 April forige Aar 

har jeg, eftersom det ikke er mig bekjendt at her paa Egnen findes nogen endnu i Fælledskab 

henliggende Byes Jorder, anviist Lieutenant T.H.B. Høyer til Prøveopmaaling en Deel af Nipstrup 
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Hovedgaards Jorder i Børglum Herred, Hjørring Amt, over hvilke Jorder han under mit Tilsyn har 

optaget det hermed følgende Kort som han har opmaalt paa 4 Blade for de af ham selv valgte 

Linier, af hvilke de 4 Combinationslinier gjennemskjærer hinanden i et fælleds Combinationspunkt 

som jeg har opgivet ham paa Marken. Han har derefter foretaget speciel Opmaaling over et i den 

opmaalte Strækning ham anviist Fald hvorefter han har afsat Ageren paa Kortet, ligesom han 

dernæst har affattet en Beregning over det hele Kort som viser Størrelsen af hvert enkelt af de paa 

Kortet udmærkede Stykker af Ager, Hede, Eng og Kjær, baade special og summarisk hver for sig; 

og endelig har han affattet en special Beregning over hver enkelt Ager i det specielt opmaalte Fald 

eller Agerskifte. – Hvad Opmaalingen angaar da finder jeg at Operationslinierne er valgte med 

fornøden Sagkundskab til derpaa at begynde en nøiagtig Opmaaling, ligesom Kortet i det Hele 

bærer Vine om nøiagtigt og bestemt Arbeide, hvilket den af mig udførte paa Kortet antegnede Prøve 

bekræfter.  

I Henseende til Beregningen da har jeg undersøgt Inddelingslinierne paa Kortet hvorefter Marken 

ere optagne og befunden at disse ere optagen og befunden at disse ere optegnede med fornøden 

Fiinhed og med Nøiagtighed efter Inddelingspunkterne, og jeg har fuldstændig efterregnet enkelt 

Stykker hist og her og funden den at være begaaed med tilbørlig Nøiagtighed. – Hvad angaaer den 

speciel Opmaaling da er er denne vel afsat paa Kortet efter de paa Marken optagen og i 

Beregningen anførte Maal, men ikkun med en taalelig Grad af Nøiagtighed, som egentlig bør Vidne 

om Mangel paa Øvelse i det Practiske; men om vel med Tiden ville indvindes. I nærværende 

Tilfælde ville dette imidlertid have havt nogen Indflydelse paa den speciele Beregnings Nøiagtighed 

dersom Størrelsen af de regelmæssige Agre have været beregnet efter Middelstørrelsen af de paa 

Marken optagne Bredemaal multipliceret med Agrenes længde efter Kortet i stedet for de her ere 

beregnede ligefrem efter Afsætningen og de derefter paa Kortet optagne Maal; men da jeg veed at 

denne Fremgangsmaade af mange har været brugt ved udskiftninger og det ikke er mig bekendt at 

den nysnævnte nøiagtigere Methode er foreskreven ved nogen Lov, saa kan der formeenlig ikke 

tages videre Hensyn dertil, og efter Kortet har jeg ved Prøven fundet det speciele maal at være 

beregnet med tilbørlig Nøiagtighed. Omendskjønt det saaledes fremviser at Lieutenant Høyer endnu 

ikkun har saare liden Praxis finder jeg mig dog, grundet paa det Foranførte, beføiet til at erklære at 

jeg finder at han forstaar den practiske Landmaaling og kan ansees for duelig til de til samme 

henhørende Forretninger. 

Vadumtorp den 15
de

 Mai 1845, P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1425 

 

Underdanigst Indberetning  

I underdanig Følge det høikongelige Rentekammers Skrivelse til mig af 20
de

 April forige Aar har 

jeg sidst i Mai Maaned forige Aar anviist Lieutenant Høyer et Stykke af Nipstrup Hovedgaards 

Mark til Prøveopmaaling som han udførte paa Marken, under mit Tilsyn i Slutningen af Mai og i 

Begyndelsen af Juni Maaned forige Aar; men formedelst hans Embedsforretninger som Militair og 

hans Mangel paa Øvelse i det Practiske kom Kortet og Beregningerne mig saa seent tilhænde at det 

formedelst andre Forretninger ikke blev mig mueligt at faa Kortet prøvet paa Marken inden 

Vinteren forhindrede det, og er Aarsagen til at samme fremkommer saa seent. – Kortet og 

Beregningen samt min Erklæring over samme følger nu herved. 

Vadumtorp den 15
de

 Mai 1845, underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

  

 

Nr. 1426 

 

Vadumtorp pr. Aalborg den 24
de

 Mai 1845 
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I skyldigst Svar paa Hr. Lieutenantens meget ærede Skrivelse af 17
de

 d.M. tillader jeg mig ærbø-

digst at tilmelde Dem at jeg har modtaget Deres tidligere ærede Skrivelse men ikke strax besvaret 

samme, dels fordi jeg ikke endnu havde modtaget Korterne fra Comiteen og dels fordi jeg troede at 

der imidlertid mueligen kunde have kommet Brev til mig fra Landinspecteur Hauberg; men da jeg 

nu i Dag har modtaget Korterne over Sønder Onsild og Ulstrup Bye samt Korterne over Himmel-

strup Gaards Jorder i Lee Sogn som ogsaa skal undersøges, er det paa tide at tage en Bestemmelse. 

Formedelst en Deel Forretninger for Private som jeg tidligere har givet bestemt Løfte om at udføre i 

dette Foraar kan jeg ikke vel tage fat paa Matriculs Undersøgelsen tidligere end saaledes at vi kunde 

samles i Sønder Onsild Præstegaard Torsdagen den 26
de

 Juni - Hr. Lieutenanten Kunde altsaa reise 

med Iris den 24
de

 komme til Aalborg den 25
de

 og derfra til Sønder Onsild /: omtrent 7½ Miil :/ om 

Torsdagen den 26 i god Tid. Jeg har skreven til Landinspecteur Hauberg i Dag om at møde i Sønder 

Onsild Præstegaard den 26
de

 Juni og bedet ham om strax at tilmelde mig om der skulde være noget 

(?) som i at møde til den Tid; og Skulde han af nogen som helst Aarsag ikke kunne møde til den Tid 

da skal jeg uopholdelig underrettet Deres Velbyrdighed derom saa hastig som jeg kan faa det at 

vide, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Lieutenant og Landmaaler Myhre. 

  

 

Nr. 1427 

 

Saafremt det maatte være Deres Velædelhed beleiligt da ønsker jeg De ville behage at møde i Søn-

der Onsild Præstegaard Torsdagen den 26
de

 i næste Maaned for at treffe sammen med Hr. Lieute-

nant Myhre og mig til undersøgelse i anledning af Matriculerings Comiteens Skrivelse af 22
de

 f.M. 

– Skulde De imidlertid af nogen som helst Aarsag ikke være istand til at give Møde til den Tid da 

beder jeg mig derom behageligen underrettet det allersnarest mueligt, for at kunne betimmelig 

meddele det til Lieutenant Myhre – og til Pastor Friis.  

Vadumtorp pr. Aalborg den 24
de

 Mai 1845, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Landinspecteur Hauberg (Mariendal pr. Horsens) 

  

 

Nr. 1428 

 

Paa Selveier Gaardmand Niels Nielsens Vegne i Horsnab i Tversted Sogn og efter hans Forlan-

gende tillader jeg mig ærbødigst at anmode Deres Velbyrdighed om, gunstbehageligen at ville paa 

første Retsdag udmelde 2
de

 kyndige Mænd til at taxere bemeldte Niels Nielsens Gaards Jorder til 

Udstykning. – Saafremt Retten, som jeg haaber ikke har noget derimod da ønskes til denne 

Forretning udmeldt Sognefoged Peder Mikkelsen og forhenværende Sognefoged Christen 

Christensen Pedersen begge af Tversted Sogn. 

Endvidere tillader jeg mig ligeledes paa Vedkommendes Vegne at begjære Mænd udmeldt til at 

taxere Christen Sørensens Jorder i Lodskovad og Mads Christensens Jorder i Skiveren begge i 

Raaberg Sogn, ligeledes til udstykning. Saafremt Retten som jeg haaber ikke har noget derimod da 

ønskes til disse 2
de

 sidstnævnte Forretninger udmeldt: Sognefoged Jens Christensen Diget i Raaberg 

Sogn og Sognefoged Peder Mikkelsen af Tversted. 

Da jeg ønsker at paabegynde disse Taxationer paa førstkommende Onsdag Eftermiddag eller 

saasnart som jeg kan vide at Udmeldelsen er foregaaet saa beder jeg at Deres Velbyrdighed 

godhedsfuld at ville vise mig det Venskab ved et Par Ord med Overbringeren heraf at underrette 

mig om, om min Begjæring, som jeg haaber vil vorde opfyldt. 

Tversted Sogn den 26
de

 Mai 1845. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L Birk. 

 

S.T. Hr. Procurator Kÿnel Consitueret Bye og Herredsfoged. 
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Nr. 1429 

 

Til brug ved underhændehavende Udstykninger tillader jeg mig ærbødigst at anmode Deres 

Velbyrdighed om godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillader det meddele 

mig Hartkornsattester for efterskrevne Eiendomme. 

Børglum Herred 

1 Østerbrønderslev Sogn, Stubdrup By, Matr. N
o
 1 og dertilhørende Englod under Østerbrønderslev 

By, alt af Nipstrup Gods Fæster Peder Christensen Kraghede. 

2 Westerbrønderslev Sign og Bye, Doctorgaardens Jorder af Kornumgaards Gods, Matr. N
o
 21a, b, 

c, d, e 

3 Samme Sogn, Vrangdrup eller Bøgen m.m. Matr. N
o
 3, Jens Christensen. 

Børglum Herred 

4 Taars Sogn, Hvidsted By, Matr. N
o
 18, 19 og 31 Morten Sørensen. 

5. Samme Sogn, Koldbroe Matr. N
o
 4 forhen Lars Jensen nu Christen Olesen. 

6. Samme Sogn, Koldbroe de fælleds Grundstykker Matr. N
o
 6 sammesteds 

7 Samme Sogn, Koldbroe de fælleds Grundstykker Matr. N
o
 7 sammesteds. 

8. Serritslev Sogn, Vesteraaegaarde Matr. N
o
 3, Thomas Christian Jacobsen. 

9. Samme Sogn, Serritslev m.m. Matr. N
o
 1a forhen Niels Christian Jensen, nu hans Svigersøn 

Søren Hansen. 

10. Østerbrønderslev Sogn og By Matr. 77. 

Horns Herred 

11. Raaberg Sogn, Raaberg Eierlaug, Matr. N
o
 17, Christen Sørensen i Lodskovad 

12. Samme Sogn og samme Eierlaug, Skiveren, Mads Christensen, Matr. N
o
 7 og nok et Matr. N

o
 

forhen kaldet Skjødelunds ødejord, saavidt jeg veed er det Matr. N
o
 29. 

13. Tversted Sogn, Øster og Vester Tversted m.v. Matr. N
o
 55, Niels Nielsen. 

Dronninglund Herred. 

14. Torslev Sogn, den mellemste Deel, Matr. N
o
 32 & 33. 

15. Samme Sogn den mellemste Deel, Gaarden Lille Thamstrup, Selveier Jens Jørgensen. 

Attesterne ønske sendt til mit Hjem det første som Tiden kan tillade at udfærdige dem. 

p.t. Knivholt den 1
st
 Juni 1845. Med særdeles Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Fuldmægtig Bergh constitueret Amtsforvalter i Hjørring. 

  

 

Nr. 1430 

 

Til Brug ved udstykningen paa Stamhuset Sæbygaards Gods tillader jeg mig allerærbødigst at bede 

den Høikongelige Matriculeringscomitee om, gunstbehageligen at ville for min Regning lade 

udfærdige Copi af Matriculerings Korterne med antegnede Taxter over efterskrevne Eiendomme i 

Hjørring Amt, nemlig: 

Wolstrup Sogn, Langtved Eierlaug, Matr. N
o
 8, nyt Hartkorn 3 Skp. 2 Fr. ¼ alb. 

Hovedgaarden Sæbygaard Matr. N
o
 1F Enghuset 3 Skp. 2¾ alb. 

Understed Sogn, nordøstlige Deel Matr. N
o
 66 1-5-2-1¾ - Matr. N

o
 67 0-3-7-¼   

Samme Sogn, Sulbækhusene N
o
 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

Korterne ønskes sendt til Aalborg Amtstue hvor de af mig strax skal vorde indløst 

p.t. Knivholt den 2
den

 Juni 1845, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den høikongelige Comitee i Anledning af den ny Matriculs Indførelse. 
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Nr. 1431 

 

Saafremt Retten, som jeg haaber ikke har noget derimod, da tillader jeg mig ærbødigst at begjære at 

de Mænd som under 3
die

 April forige Aar blev udmeldt til at taxere en Deel Gaardes Jorder af Kniv-

holt Gods til Udstykning ogsaa maatte i samme Øiemed i Dag vorde udmeldte til at taxerer Jorderne 

til Hans Nielsens Gaard i Øster Flade. 

p.t. Knivholt den 4
die

 Juni 1845, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Procurator Kuhnel. 

  

 

Nr. 1432 

 

Til Brug ved en forlangt Udstykning tillader jeg mig allerærbødigst at anmode den Høikongelige 

Matriculerings Comitee om gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige en Copie af 

Matriculskortet med paategnede Taxter over Hjortdahls Præstegaards Jorder i Hjortdahls Sogn 

Østerhan Herred, Thisted Amt, som nu tilhører Enkemadame Kjelgaard paa Slettegaard. 

Eiendommen som stod for gammelt Hartkorn 3-5-3-0 er beregnet til nyt Hartkorn for Gaarden 4-0-

0-2¾  og for et Huus paa Gaardens Grund som Niels Christian Pedersens har i Brug 0-1-1-2¾ - 

Skulde Eiendommen muelig endnu være anført inden flere forskjellige Matriculsnummere, da er det 

mit Ønske at faa Kort over den hele Eiendom som henhører under det oprindelige gamle Hartkorn 

forsaavidt som samme er beregnet samlet i Gammelskat. – Kortet ønskes sendt til Aalborg Amtstue 

det snarest mueligt hvor det af mig strax skal vorde indløst. 

Vadumtorp den 12
te
 Juni 1845, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

  

 

Nr. 1433 

 

At den Commission, der ifølge Placaten af 24
de

 Juni 1840 og den Kongelige Matriculs Comitees 

Skrivelse af 22
de

 April dette Aar er beordret til at foretage Undersøgelse for Matr. N
o
 1, 5, 6, 8, 9b, 

13, 15, 16, 18, 21, 23, 26, 27, 28 og 29 i Sønder Onsild og for Matr. N
o
 2, 3, 4, 5 og 6 i Ulstrup By i 

Anledning af den nye Skyldsætning, har bestemt at indfinde sig i Sønder Onsild Præstegaard Tirs-

dagen den 26
de

 denne Maaned for i de paafølgende Dage at udføre Forretningen. Dette tillader jeg 

mig herved  at tilmelde Deres Velærværdighed med Anmodning om, at De ville behage at besørge 

det bekjendtgjort for vedkommende Sognebeboere. 

Vadumtorp den 15
de

 Juni 1845, Ærbødigst P.L. Birk, Stiftslandinspecteur. 

 

Velærværdige Hr. Pastor Friis. 

  

 
Nr. 1434 

 

p.t. Hæstrupgaard pr. Hjørring den 19
de

 Juni 1845 Formiddag Kl. 11 

Først i dette Øieblik modtog jeg Brev fra Landinspecteur Hauberg, hvori han tilmelder mig at Syg-

doms Tilfælde gjør at han ikke seer sig istand til at møde i Onsild Præstegaard den 26
de

 d.M. og da 

han derom yttrer sig saaledes: ”Vel synes mig noget i Bedring og kunne ønske for mig og Familie at 

ville møde; men da jeg ikke er sikker paa at jeg kan, bedes De godhedsfuld undskyld og saa at 

erholde en anden i mit Sted” 
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saa seer jeg at det er hans Ønske at kunne møde og da jeg ikke veed hvem jeg skulde henvende mig 

til som kunde være parat til at følge med til den bestemte Tid, saa har jeg, saafremt det kan bestaa 

med Hr. Lieutenantens Leilighed og dette blot kan komme tidlig nok til at forhindre Dem fra atter at 

gjøre en forgjæves Reise bestemt mig til at udsætte Forretningen i 14 Dage saaledes at vi kunde 

samles i Onsild Præstegaard Torsdagen den 10
de

 Juli da jeg saa vil haabe at Hauberg til den Tid vil 

være restitueret eller at jeg i al Fald inden den Tid kunde faae Løfte af en anden. Ærbødigst P.L. 

Birk. 

 

S:T. Hr. Lieutenant og Landmaaler Myhre. 

  

 

Nr. 1435 

 

(Dette dokument er løst indlagt i konceptbogen) 

Til Brug ved en forlangt Udstykning tillader jeg mig allerærbødigst at anmode den Høikongelige 

Comitee om gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige en Copie af Matriculs Kortet 

over Gaarden Matr. N
o
 15 i Estrup i Hørby Sogns sydlige Deel, i Dronninglund Herred, Hjørring 

Amt. Hartkorn 5-1-1-2¾. – Eier Morten Pedersen. – Kortet bedes sendt til Aalborg Amtstue det 

snarest mueligt hvor det af mig strax skal vorde indløst. 

Vadumtorp den 26
de

 Juni 1845, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse.  

  

 

Nr. 1436 

 

p.t. Hæstrupgaard pr. Hjørring den 19
de

 Juni 1845. 

Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 12
te
 d.M. modtog jeg i Dag og jeg har øjeblikkelig skreven 

til Lieutenant Myhre om at udsætte Forretningen i 14 Dage, nemlig til Torsdagen den 10
de

 Juli i 

Haab om at Deres Velædelhed maatte blive saa frisk at De kunde møde til den Tid da De som De 

yttrer synes at være i Bedring, og jeg desuden ikke i Øieblikket veed nogen anden at faa til at følge 

med strax; men dersom De troer at denne Opsættelse ikke kan føre til Maalet, eller at De ikke tør 

gjøre Dem nogenlunde rimelig Haab om at kunne mælde til den Tid da beder jeg Dem være uleili-

get med atter og uopholdelig at meddele mig et Par Ord til mit Hjem Vadumtorp pr. Aalborg saa 

hastig som Disse Linier kan komme Dem tilhænde, at jeg kunde faae fornøden Tid til at opsøge en 

Anden. – hvilket jeg i øvrigt ikkun nødig griber til; men det gaaer neppe an at udsætte Forretningen 

længere og derfor beder jeg i et hvert Tilfælde om et Par Ord med allerførste Post, Ærbødigst og 

Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landinspecteur Hauberg 

  

 

Nr. 1437 
 

Da Landinspecteur Hauberg har tilmeldt mig at han formedelst Sygdoms Tilfælde ikke seer sig 

istand til at møde i Onsild Præstegaard den 26
de

 d.M. paa Matriculsundersøgelsen saa har jeg i Dag 

skreven til Lieutenant og Landmaaler Myhre om at udsætte Undersøgelsesforretningen i 14 Dage, 

nemlig til Torsdagen den 10
de

 Juli i Haab om at han til den Tid maatte blive istand til at møde, 

hvilket jeg herved tillader mig ærbødigst at tilmelde Deres Velærværdighed med Anmodning om 

behageligen at ville tilkjendegive det for vedkommende Sognebeboere. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 19
de

 Juni 1845, Ærbødigst P.L. Birk. 
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S:T: Hr. Pastor Friis. 

  

 

Nr. 1438 

 

Formedelst en Deel Forretninger for Private som jeg for længere Tid siden havde givet  bestemt 

Løfte om at udføre tidlig i dette Foraar, var det mig ikke mueligt at foretage de ved den Høikon-

gelige Matriculerings Comitees ærede Skrivelser af 22
de

 April og 4
de

 Mai dette Aar til Landin-

specteur Hauberg Lieutenant Landmaaler Myhre og mig overdragne Undersøgelser af den nye 

Skyldsætning for en Deel af Sønder Onsild Sogn samt Hovedgaard Himmelstrupgaards Jorder saa 

tidlig som jeg havde ønsket det. – Saasnart som jeg imidlertid seer mig istand til at bestemme en 

Tid skrev jeg til Dher. Medkommissairer om et Møde i Onsild til den 26
de

 denne Maaned, med den 

Bemærkning at om noget skulle være til Hinder for dem at møde til den Tid, de da vilde uopholde-

lig underrette mig derom, derpaa har Landinspecteur Hauberg under 12
te
 Juni som først kom mig 

tilhænde den 19
de

 d.M. ved Express fra mit Hjem til Hæstrupgaard :/ tilmeldt mig at han i længere 

Tid har været syg og at han af den Aarsag skjønt tilsyneladende noget i Bedring ikke troer sig istand 

til at kunne møde til den bestemte Tid men maatte anmode mig om at faa en anden til at møde i sit 

Sted. Da jeg imidlertid ikke vidste hvem jeg i den korte Tid kunde faa til at følge med og jeg des-

uden ikke troede mig competent til uden særdeles Nødvendighed at antage en Anden saa skrev jeg 

øjeblikkelig til Lieutenant og Landmaaler Myhre om at udsætte Mødet i 14 Dage, nemlig til den 

10
de

 i næste Maaned, i Haab om at Landinspecteur Hauberg nemligen maatte vorde i stand til at 

møde til den Tid, og til Landinspecteur Hemberg og skrev jeg til samme Tid, og bad ham øieblik-

kelig at tilmelde mig om han troede at der var Sandsynlighed for at han kunde møde til den Tid, og 

for det muelige Tilfælde at han ikke dertil maatte see sig istand saa har jeg søgt og havt Leilighed til 

at tale med Lieutenant og Landmaaler Lassen og formaaet ham til at møde saasnart som jeg sender 

ham Bud; men da disse enkelte Undersøgelser formentlig ikke kan være saa paatrængende saa har 

jeg ikke turdet ansee mig for competent til at antage en anden uden forud at underrette den hele 

Comitee derom saa betimmelig at der kunde meddeles mig Ordre til ham om det som jeg vel haaber 

tillader at jeg i fornødent Fald maa antage ham. – Da Lieutenant Myhre ikke er kommen til Aalborg 

i Dag med Iris efter den først bestemte saa maa jeg formode at mit Brev til ham om Forretningens 

udsættelse er kommen ham betimmelig tilhænde. 

Vadumtorp den 25
de

 Juni 1845, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den høikongelige Comitee i Anledning af den ny Matriculs Indførelse. 

  

 

Nr. 1439 

 

Paa en til Deres Høivelbaarenhed i Gaar afsendt Beretning om Udfaldet af den til mig under 14
de

 

April dette Aar overdragne Undersøgelse af Udstyknings Kortet over Niels Christensens Gaards 

Jorder i Bjerget By Lild Sogn forglemte jeg at tilføie Datum ”28
de

 Juni 1845” ligesom jeg ogsaa 

forglemte at lade medfølge Regning over mit formeentlig tilgodekommende i den Anledning 

hvilken jeg herved tillader mig allerærbødigst at fremsende med Anmodning om at Deres 

Høivelbaarenhed høigunstigst vilde foranledige at den vorder mig udbetalt, 

Vadumtorp den 29
de

 Juni 1845, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Hofjægermester Amtmand Baron Rosenkrantz. 

  

 

Nr. 1440 
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Regning over mit Tilgodekommende for en Undersøgelse betreffende Udstyknings Kortet over 

Niels Christensens Gaards Jorder i Bjerget Bye Lild Sogn, Thisted Amt, foretaget ifølge Amtets 

Skrivelse af 14
de

 April 1845. 

For Befordring fra Aggersborg til Bjerget og derfra 

til Vadumtorp i alt 12 Mile á 4 mk. 8 sk. pr. Miil, er  9 rbd. 

For Forretningen selv og den til Reisen anvendte Tid  6 rbd. 

               Er 15 rbd. 

Vadumtorp den 29
de

 Juni 1845, P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1441 

Christen Christensen Lassen af Smedie har været her i min Fraværelse og begjært mig til at foretage 

en Forretning betreffende Smedie Søes Udskiftning, men da der i den Anledning behøves et Kort 

fra Rentekammeret som jeg ikke kan skrive om førend jeg har havt en Samtale med Reqvirenten i 

den Henseende og at, det gamle Kort og et med samme følgende Brev som dog gav nogen Oplys-

ning om Sagen atter bringers mig, saa kan jeg ikke gjøre noget ved den Sag for Øieblikket. Jeg 

kommer til Aalborg Torsdag Morgen den 10
de

 d.M. hvor jeg da vil være at treffe ved Ves(ter)aae 

Færgebro om Morgenen Kl. 8 

Vadumtorp den 3
die

 Juli 1845, P.L. Birk. 

 

Til Christen Christensen Lassen i Smedie (med det Postbud som bringer Brev til Kongstedlund og 

Bælum Nørgaard) 

  

 

Nr. 1442 

 

Deres Høivelbaarenhed har ved ærede Skrivelse af 26
de

 forige Maaned meddelt mig en Gjenpart af 

det Kongelige Rentekammers Skrivelse af 21
de

 samme Maaned hvori forlanges nogle Oplysninger 

angaaende Lodden Matr. N
o
 15b i Asaae, nemlig en ”under hvilken Eier og med hvilket Hartkorn 

der er anført i Rentekammerets Skrivelse af 16
de

 Februar 1833, hvorved Delingen af Dronninglunds 

Fredskov og dennes Hartkorn blev approberet” – I Anledning heraf tillader jeg mig allerærbødigst 

at bemærke at i bemeldte det Høikongelige Rentekammers Approbation af 16
de

 Februar 1833 er 

Fredskoven Matr. N
o
 15b anført under N

o
 12 Niels Nielsen, med Skovskylds Hartkorn 1 Skp. 2 Fr. 

½ alb.; men denne approberede Hartkornsfordeling blev senere forandret ifølge det høie Collegii 

Skrivelse til Amtet af 27
de

 Juni og 5
te
 September 1835 og den derefter under 24

de
 December samme 

Aar affattede nye Hartkornsfordeling blev endelig approberet ved høibemeldte Collegii Skrivelse til 

Amtet og til Amtstuen af 13
de

 Februar 1836, og i denne sidste Approbation er Lodden Matr. N
o
 15b 

ligeledes anført under N
o
 12 Selveier Niels Nielsen men med forandret Hartkorn, nemlig 1 Skp. 2 

Fk. ¼ alb. Dette vil sikkerlig ogsaa stemme overens med Amtstuens Attest, naar denne, som 

Collegiet forlanger, derom indhentes. 

Vadumtorp den 3
die

 Juli 1845, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherred Amtmand Baron Holsten. 

  

 

Nr. 1443 

 

Høistærede! 

I Morgen Aften agter jeg at komme til Aggersborggaard for paa førstkommende Mands Morgen Kl. 

7 at paabegynde Taxationen over Holmene – Dette beder jeg De ville behage at besørge alle Ved-
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kommende Sognebeboere ved Kirkestævne for at enhver som ønsker det kan faa Leilighed til at 

overvære Forretningen. – ogsaa beder jeg Deres Velærværdighed vilde være af den Godhed at 

underrette Forvalter Ottesen om at jeg efter Hr. Etatsraadens Indbydelse kommer til Aggersborg-

gaard i Morgen Aften for det muelige Tilfælde at det maaske kan blive noget haart for mig; og 

endelig beder jeg Dem være saa god at varsle Taxeringsmændene til at møde Mandag Morgen Kl. 

7, og en Vogn til at befordre os til og omkring paa Holmene. 

Vadumtorp den 5
te
 Juli 1845, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Examinatus Juris Gaardeier Jensen 

  

 

Nr. 1444 

 

De i Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 28
de

 f.M. forlangte Forretninger er jeg villig til at udføre 

og jeg tænker til en Del at gjøre det paa min Hjemreise herfra for nogle Matriculs Undersøgelse, 

som neppe vil vare over 14 Dage; jeg vil da i ethvert Tilfælde lægge Veien omkring af Nørlund 

hvor den nærmere Aftale i den Anledning kan finde Sted om de Dele af Forretningerne som jeg 

ikke maatte være istand til at udføre netop i Øieblikket - ligesom og hvad Veien igjennem Rold 

Skov angaaer hvorom jeg ikke er istand til at meddele nogen til Stedets Oplysning her fra Stedet; 

men rimeligviis nok naar jeg kommer hjem. 

Sønder Onsild Præstegaard pr. Hobro den 13 Juli 1845. Med megen Agtelse og Forbindtlighed P.L. 

Birk. 

 

S:T. Hr. Forvalter Ammitzbøll (Fra Hobro 15 Juli) 

  

 

Nr. 1445 

 

Sønder Onsild Præstegaard pr. Hobro den 13 Juli 1845. 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Rosenørn 

I skyldigst Svar paa Deres Høivelbaarenheds meget ærede Skrivelse af 2
den

 d.M. tillader jeg mig 

ærbødigst at melde, at jeg skal komme til Dem uopholdelig saa hastig som jeg kan komme hjem fra 

nogle her underhænde havende befalede Matriculs Undersøgelser, som sikkert ikke vil vare over 14 

Dage, saafremt Veiret vil blive nogenlunde føieligt, og jeg skal da uopholdelig fuldføre 

Forretningen i Donsted og Siveslet for at den hastig derpaa kan blive indsendt – og maa jeg i øvrigt 

ret meget bede mig undskyldt at jeg al anvendt Flid uagtet, ikke har været istand til at komme saa 

vidt som jeg havde lovet.  

Med sand høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

(Fra Hobro 15
de

 Juli) 

  

 

Nr. 1446 
 

Deres meget uhøflige eller maaskee rettere uartige Skrivelse af 4
de

 denne Maaned har jeg modtaget, 

og skjønt den er affattet saaledes at De ikke med Grund kunde vente noget Svar paa den, vil jeg dog 

sige Dem, at jeg punktlig har opfyldt alt hvad jeg har lovet Dem i Henseende til den for Dem udfør-

te udstykningsforretning; Forretningen blev indsendt den 4
de

 Februar og det stod til Dem selv at 

have faaet den indsendt i det mindste en Uges tid tidligere, naar De ikke havde ladet det vente efter 

Leilighed med at skaffe mig de forlangte nærmere Oplysninger; ogsaa har jeg ved min Søn ladet 

forhøre om den i Rentekammeret, og bedt om at faae den hastig expederet; men jeg har hverken 
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lovet eller kunnet love Dem at Bevillingen kunde komme til nogen bestemt Tid da, da De som 

fornuftigt Menneske maa indsee at jeg ikke kan befale over det Høikongelige Rentekammer. – Nu 

fortiden har jeg ingen i Kjøbenhavn som jeg kan lade forhøre om den; men jeg vil ogsaa haabe at 

det maaskee er overflødigst, da den mueligen allerede er kommen til Amtet.  

p.t. Onsild Præstegaard pr. Hobro den 13
de

 Juli 1845, P.L. Birk. 

 

Til Gaardeier Christian Mortensen i Sterup i Jerslev Sogn 

(Fra Hobro 15 Juli) 

  

 

Nr. 1447 

 

Til Brug ved attraaede Udstykninger tillader jeg mig allerærbødigst at anmode den høikongelige 

Comitee om gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige Copie af Matrikuls Kortet 

med antegnede Taxter over følgende Eiendomme:  

Aalborg Amt, Kjær Herred, Biersted Sogn, Bjørnkjær, Matr. 2d Christen Bertelsen, nyt Hartkorn 7 

Skp. 1¼ alb. og Gammelskat 7 rbd. 52 sk. 

Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Hørby Sogns sydlige Deel, Ejstrup Matr. N
o
 15, Morten 

Pedersen, Htk. 5-1-1-2¾  

Korterne ønskes sendt til Aalborg Amtstue det allersnarest mueligt hvor de af mig strax skal vorde 

indløste. 

p.t. Onsild Præstegaard pr. Hobro den 13
de

 Juli 1845, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Høikongelige Comitee i Anledning af den ny Matriculs Indførelse (Fra Hobro 15
de

 Juli) 

  

 

Nr. 1448 

 

Til Brug ved en attraaet Udstykning, tillader jeg mig allerærbødigst at anmode den Høikongelige 

Comitee om gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige en Copie af Matriculs Kortet 

med paategnede Taxter over Jorder til Gaarden Fladbirk i Hjørring Amt, Dronninglund Herred, 

Torslev Sogns mellemste Deel, Matr. N
o
 9, Hans Pedersen, Hartkorn 3-4-3-1½, Gammelskat 42 rbd. 

54 sk. og (Matr. N
o
) 7, (Hans Pedersen, Hartkorn) 1-1-3-¼, (Gammelskat) 13 rbd. 62 sk. 

Kortet ønskes sendt til Aalborg Amtstue, hvor det af mig strax skal vorde indløst. 

p.t. Onsild Præstegaard den 27
de

 Juli 1845, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til den Høikongelige Comitee i Anledning af den ny Matriculs Indførelse 

(Fra Hobro 27
de

 Juli) 

  

 

Nr. 1449 

 

At den Commission, der ifølge Placaten af 24
de

 Juni 1840 og efter Skrivelse af 17
de

 Mai dette Aar 
fra Comiteen i Anledning af den nye Matriculs Indførelse er beordret til at foretage den i den 

Anledning forlangte Undersøgelse for Hovedgaarden Himmestrup i Lee Sogn agter, saafremt Veiret 

bliver saaledes i Morgen at den kan fuldføre sine Undersøgelser paa Sønder Onsild Sogns Jorder, at 

komme til Himmestrup Hovedgaard paa førstkommende Søndag Eftermiddag for næste Dags 

morgen Kl. 8 at paabegynde Forretningen. 

Dette tillader jeg mig herved ærbødigst foreløbig at anmelde  

Sønder Onsild Præstegaard den 25
de

 Juli 1845, Ærbødigst P.L. Birk. 
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S:T: Frue Hedegaard. 

  

 

Nr. 1450 

 

Regning 

over mit Tilgodekommende for Deltagelse i Undersøgelse af den nye Skjelsætning for en Deel af 

Sønder Onsild Sogns Jorder og for Himmestrup Hovedgaards Jorder i Lee Sogn i Sommeren 1845. 

Fra 9
de

 Juli til 1
st
 August begge inclusive er 24 Dage á 4 rbd. er 96 rbd. 

For en fast Mand i samme 24 Dage á 2 mk. er     8 rbd. 

For Befordring i Marken den 11
te
, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 og 31 er 18 Dage á 9 mk. er 27 rbd. 

For Befordring fra Vadumtorp til Sønder Onsild 9 Mile á 1 rbd. er   9 rbd. 

For Befordring fra Sønder Onsild til Himmestrup 4 Mile á 1 rbd. er   4 rbd. 

For Befordring fra Himmestrup til Vadumtorp 13 Mile á 1 rbd. er 13 rbd. 

For Brevporto og Budleie i Anledning af Correspondance om Be- 

stemmelse af Tiden til Forretningens Paabegyndelse                5 mk. 

For en Expresse til Hørbylund for at erholde Løfte af Lieutenant  

og Landmaaler Lassen om at ville møde i Landinspecteur Hau- 

bergs Sygdoms Forfald      1 rbd.   1 mk. 

For et Bud fra Sønder Onsild til Himmestrup med Varsel om For. 

retningens Begyndelse                   3 mk.  

For en ny Kasse til Korterne da den gamle var bleven ubrugelig                      3 mk. 

    I alt 160 rbd. 

p.t. Sønder Onsild den 1
st
 August 1845, P.L. Birk.  

  

 

Nr. 1451 

 

Da Commissionen nu har tilendebragt den befalede Undersøgelse af den nye Skyldsætning: for en 

Deel Matriculsnumre i Sønder Onsild Sogn og for Himmestrup Hovedgaards Jorder i Lee Sogn, saa 

tillader jeg mig herved at tilbagesende de Commissionen tilstillede Matriculs Korter og Copie Kor-

ter tilligemed de beskrevne Undersøgelsesforretninger. – Ligeledes tillader jeg mig at lade følge en 

Regning over mit forventlige Tilgodekommende, som jeg allerærbødigst udbeder mig anviist til 

Udbetaling af Aalborg Amtstue. 

p.t. Sønder Onsild den 1
st
 August 1845, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

  

 

Nr. 1452 

 

Efter at have været fraværende fra mit Hjem i 5 Uger ved befalede Forretninger er jeg først nu 
istand til at kunne sende det ved Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 3

die
 f.M. forlangte Kort 

over Skallerup Sogns Klit. – I det jeg efter ærede Forlangende herved fremsender Kortet tillader jeg 

mig allerærbødigst at bemærke, at jeg har efter Opfordring af Kammerraad og Stiftslandinspecteur 

Bie selv hentet Kortet hos ham paa Bangsbo, for at overtage Forretningen, som jeg lovede at udføre 

og hvorom han foregav at ville underrette Vedkommende Lodseier. Skulle disse imidlertid ikke 

ønske at jeg skal foretage Udskiftningen, hvortil jeg har erklæret mig villig; men at De ønsker den 

udført ved en anden, da formeener jeg at have billigt Krav paa nogen Erstatning for den Uleilighed 
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og Bekostning som jeg har havt ved at overtage Forretningen. Kortet og de af Deres  

Høivelbaarenhed mig tilstillede Bilage følger herved. 

Vadumtorp den 10
de

 August 1845, Allerærbødigst P.L. Birk- 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten. 

  

 

Nr. 1453 

 

Endnu tillader jeg mig allerærbødigst at bemærke at jeg ikke har modtaget andre Documenter 

Skallerup Sogns Klitters Udstykning betreffende end Kortet, saa at den af Justitsraad Juel i med-

følgende Skrivelse af 12
te
 Juni dette Aar nævnte Reqvisition, Udmeldelse og Hartkornsliste, maae 

være forbleven hos Kammerraad Bie.  

  

 

Nr. 1454 

 

Til Brug ved en attraaet Udstykning tillader jeg mig allerærbødigst at anmode den Høikongelige 

Comitee om gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige en Copie af Matriculs Kortet 

over Niels Jensens Gaards Jorder i Sønderbye i Jetsmark Sogn, Hvetboe Herred, Hjørring Amt, som 

nu tilhører Thomas Andersen Vium. Gaarden er i den ny Matricul anført saaledes: 

Jetsmarks Sogns mellemste Deel. 

Matr, N
o
 53, Hartkorn 1 Skp. 1 Fk. 2½ alb. Gammelskat 1 rbd. 68 sk.  

Samme Deel N
o
 10 (Hartkorn) 0-7-3-2 

søndre Deel N
o
 74 (Hartkorn) 0-0-2-¼      (Gammelskat) 13 (rbd.) 64 (sk.)    

                                                  1-1-3-1¾         15 (rbd)  36 (sk.) 

Kortet ønskes sendt til Aalborg Amtstue det allersnarest mueligt hvor det af mig strax skal vorde 

indløst.  

Vadumtorp den 14
de

 August 1845, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den høikongelige Comitee i Anledning af den ny Matriculs Indførelse. 

  

 

Nr. 1455 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 4
de

 d.M. tilmeldes Dem, at 

udstykning af Morten Sørensens Gaard i Hvidsted er indsendt under 18
de

 f.M. og Christen Olesens 

er endelig bleven færdig i disse Dage, men da jeg mangler en Hartkorns Attest for den fælleds Lod 

Matr. N
o
 6 som Christen Olesen har forsømt at sende mig, saa kan jeg ikke indsende Forretningen 

førend jeg faar en saadan, men da alt det Øvrige er fuldfærdig tillader jeg mig at sende det herved til 

Dem bedende at De ville være af den Godhed at faa den manglende Attest paa Amtstuen og da at 

levere den med det øvrige paa Amtscontoret med Anmodning om Anbefaling og Indsendelse; men 

da jeg har udskreven Hartkornet og Gammelskatten for den fælledslod N
o
 6 efter Skattebogen, saa 

vil jeg bede Dem være af den Godhed at conferere Attesten med min Forretning, og skulle der saa 

imod Formodning findes nogen uoverensstemmelse, da er det nødvendig at jeg faar Documenterne 

tilbage igjen. Jeg har i lang Tid været udcommanderet til offentlige Forretninger i Anledning af den 

nye Matriculs, ellers havde disse Forretninger for meget længe siden været færdige og maaskee 

tillige approberede. – Jeg har i disse Dage modtaget et Kort over Gaarden Matr. N
o
 10 i Underaare 

Bye Serritslev Sogn, men om det er Niels Christian Thomsens Gaard i Serritslev eller ei ved jeg 

ikke, da jeg ikke finder dette Kort paa min Fortegnelse og Eierens Navn findes ikke paa Kortet. – 
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Imidlertid er det min Agt at komme der hen med det første og det vil da let opklares – ifald jeg ikke 

skal kunne faa det at vide forinden. 

Vadumtorp den 15
de

 August1845, Med særdeles Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Examanatus juris Jensen. 

  

 

Nr. 1456 

 

Til Brug ved attraaede Udstykninger tillader jeg mig allerærbødigst at anmode den Høikongelige 

Comitee om gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige Copier af Matriculs 

Korterne, med paategnede Taxter, over følgende Jordeiendomme i Hjørring Amt, nemlig: 

Dronninglund Herred: 

Albek Sogn, Donsted Bye 

 a. af Voergaards Gods, 4 Huuslodder Matr. N
o
 5, 6, 7 og 8 i Donsted By med 

tilhørende Græsningslodder i Donsted Kjær /: som blev udskiftet forige Aar og som nu er bleven 

indført i den nye Matricul :/ ønskes med paategnede Taxter, meddele paa eet Kort 

Hellevad Sogn 

 b. Selveier Lars Pedersen  

 Trøderup Matr. N
o
 3,      Htk. 2-4-3-1¼  

 Sønderkjer (Matr.) N
o
 6 (Htk.) 0-0-1-2     Gammelskat 25 rbd. 49 sk. 

          2-5-1-¼    

 Ørum Overdrev (Matr.) 24c                1 

          2-5-1-1¼   

 c, Selveier Peder Christian Olesen 

 Trøderup Matr. N
o
 6,      Htk. 2-5-0-1  

 Sønderkjer (Matr.) N
o
 8 (Htk.) 0-0-1-1½    Gammelskat 25 rbd. 49 sk. 

          2-5-1-2½    

 Ørum Overdrev (Matr.) 24c                ¾  

           2-5-2-¼   

 d, Selveier Jens Christian Geertsen  

 Trøderup Matr. N
o
 2,      Htk. 2-4-2-¼  

 Sønderkjer (Matr.) N
o
 11 (Htk.) 0-0-1-2    Gammelskat 25 rbd. 49 sk. 

          2-4-3-2¼    

 Ørum Overdrev                 ¾  

           2-5-0-0 

 e, Selveier Christen Jensen 

 Trøderup Matr. N
o
 1,      Htk. 2-4-1-1  

 Sønderkjer (Matr.) N
o
 10 (Htk.) 0-0-1-2    Gammelskat 25 rbd. 49 sk. 

          2-4-3-0    

 Ørum Overdrev (Matr.) 24a                1  

          2-4-3-1   

   f, Selveier Søren Christensen Hallund  

 Trøderup Matr. N
o
 5,      Htk. 2-3-2-¾   

 Sønderkjer (Matr.) N
o
 9 (Htk.) 0-0-1-1½    Gammelskat 25 rbd. 49 sk. 

          2-3-3-2¼     

 Ørum Overdrev (Matr.) 24e               ¾  

           2-4-0-0   

 g, Selveier Stephan Andersen 

 Trøderup Matr. N
o
 4,      Htk. 2-4-2-2  

 Sønderkjer (Matr.) N
o
 7 (Htk.) 0-0-1-1¾     Gammelskat 25 rbd. 49 sk. 

          2-5-0-1¾    
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 Ørum Overdrev (Matr.) 24d                1  

           2-5-0-1¾ 

Dronninglund Sogn, Hjallerup Fjerding  

 h, Selveier Christen Christensen 

 Hjallerup, Matr. N
o
 15c, 1 Skp., ½ alb., gl. Skat 51 sk. 

 (Hjallerup, Matr. N
o
) 15d 2 Td. 1 alb. gl. Skat 16 rd. 15 sk. 

   2 – 1- 0-1½           16 - 66 

 i, Selveier Niels Laursen 

 Hjallerup Fjerding, Matr. N
o
 2, Htk. 3-2-3-1¾, gl. Skat 30 rbd. 87 sk. 

 k, Selveier Anders Simonsen 

 Hjallerup Fjerding, Matr. N
o
 3, Htk. 3-1-3-½, Gl. Skat 20 rbd. 

 l, Selveier Christen Larsen 

 Hjallerup Matr. N
o
 62, Htk. 3 Skp. 3 Fk. 1¼ alb., gl. Skat 2 rbd. 50 sk. 

 m, Selveier Lars Andersen 

 Hjallerup Fjerding, Matr. N
o
 26, Htk. 3 Td. 3 Skp. 2 alb., gl. Skat 21 rbd. 34 sk. 

 

Hvetboe Herred, Jetsmark Sogn 

  n, Selveier Niels Knudsen Sørensen 

  Sognets mellemste Deel, Matr. N
o
 17, Htk. 7       Skp. 1 Fk. 1 alb.     Gl. Skat 

  (Sognets) sydligste Deel, (Matr. N
o
) 66             2 Skp. 3 Fk.     13 rbd. 64 sk.  

      1 Td. 2 Skp.           1 alb.    

Korterne ønskes sendt til Aalborg Amtstue hvor de af mig strax skal vorde indløst. 

Vadumtorp den 18
de

 August 1845, Allerærbødigst, P.L. Birk. 

 

Til Den høikongelige Comitee i Anledning af den ny Matriculs Indførelse. 

  

 

Nr. 1457 

 

Gode Hr. Nyholm 

Tør jeg atter bede Dem være af den Godhed, at overlade mig en Otting Smør og at sende den med 

første Leilighed pr. Dampskib til min Datter Jomfru C.E. Birk Store Fiolstræde N
o
 212 & 213 

Anden Sal i Kjøbenhavn. Saasnart som De er saa god at opgive mig Prisen skal Betalingen strax 

enten vorde Dem sendt eller erlagt hvor De behager at anvise mig. – Det Smør som De var saa god 

at overlade mig i sidstafvigte April Maaned betalte jeg efter Bestemmelsen med 7 rbd. til Hr. 

Kjøbmand Worm i Aalborg, men da han ikke vilde modtage de 7 rbd. uden at faa den hermed 

følgende Regning udbetalt som var 7 rbd. 3 mk. 8 sk. saa betalte jeg den, og fik saaledes 3 mk. 8 sk. 

tilgode, som jeg formoder De Bifalder. 

Vadumtorp den 23
de

 August 1845. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Forpagter Nyholm. (afsendt 24
de

 Aug.) 

  

 

Nr. 1458 

 

God Hr. Lieutenant 

Udstykningsforretningen over Lille Thamstrup har i længere Tid ligget færdig til Indsendelse paa  

det nær at jeg mangler Taxationsforretningen fra Retten; Jens Thomsen har formodentlig enten 

glemt det eller ikke fattet at han skulde besørge mig Afskriften tilsendt fra Retten. – Maaske Hr. 

Lieutenanten vilde være uleiliget med at drage Omsorg for at jeg faar den for at Forretningen kan 

blive indsendt, 

Vadumtorp den 24
de

 August 1845, Ærbødigst og Forbindtligst P.L. Birk. 
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Hr. Lieutenant og Landmaaler Lassen til Hørbylund pr. Sæby (afsendt 24
de

 August) 

  

 

Nr. 1459 

 

Til Brug ved en attraaet udstykning tillader jeg mig allerærbødigst at anmode Den høikongelige 

Comitee om gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige en Copie af Matriculs Kortet 

med paategnede Taxter over Jordlodden Matr. N
o
 29 i Raaberg Sogns Eierlaug i Raaberg Sogn, 

Horns Herred, Hjørring Amt. Eier og Bruger Mads Christensen Skiveren, Gammelskat 1 rbd. 68 

sk., nyt Hartkorn 1 Skp. 1 ¾ alb. 

Kortet ønskes sendt til Aalborg Amtstue snarest mueligt, hvor det af mig strax skal vorde indløst. 

Vadumtorp den 28
de

 August 1845, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

P.S. Endnu tillader jeg mig allerærbødigst at bede om at faa et Kort over Niels Jespersens 

Fæstegaards Jorder af Børglumclosters Gods i Stenum Bye og Sogn, Børglum Herred, Hjørring 

Amt, Hartkornet 2 Td. 5 Skp. 3 Fk. og Gammelskat 27 rbd. 32 sk. Matr. Nummer er mig ikke 

opgivet. - modtaget 2 rd. 

 

Den høikongelige Comitee i Anledning af den ny Matriculs Indførelse. 

   

 

Nr. 1460 

 

Vadumtorp 24
de

 August 1845 

Høistærede. 

Da en af de Herr. som arbeide ved Matriculeringscontoret har sagt mig at en meget stor Deel om 

just ikke alle de tilbagestaaende Delinger som manglede at indføres i den nye Matricul er bleven 

indført i samme i Løbet af sidstafvigte Vinter og Underretning om Delingen tillagt vedkommende 

Amtstue i sidstafvigte Foraar, eller Forsommer, og da muelig Delingen af Hartkornet for Vannes-

krogs Parceller kan være derimellem saa beder jeg Dem være af den Godhed ved første Leilighed at 

erkyndige Dem derom og i saa Fald faa og tilstille mig en Attest om Hartkornet og Gammelskatten 

for den Parcel som jeg skal dele. Dersom Delingen af de ældre Parceller ikke endnu er kommen til 

Amtstuen da beder jeg mig derom snarest muelig underrettet for at jeg paa nye kan gjøre 

Forestilling til Rentekammeret derom. 

Med Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T: Hr. Proprietair Winde. 

  

 

Nr. 1461 

 

Deres Høivelbaarenheds herved ærede Skrivelse af 21
de

 d.M. tilstillet mig et Andragende med 
Bilage, hvori Selveier Gaardmand Jens Andersen i Jelstrup besværer sig over at han skal udrede 

Skat og Byrde af ¼ alb. nyt Hartkorn hvilende paa en Lod som han ikke har; i hvilken Anledning 

der forlanges af mig at meddele de Oplysninger som jeg mueligen maatte kunne give i Sagen. – Idet 

jeg herved allerærbødigst tilbagesender Andragendet med Bilage tillader jeg mig følgende Bemærk-

ning: Jeg kan ret vel erindre at de ved Undersøgelsen af Boniteringen af Jens Andersens Gaards 

Jorder i Aaret 1843 blev af Commissionen opdaget en Urigtighed i Kortet, til hvis Berigtigelse det 

Fornødne blev bemærket i vor undersøgelsesforretning; men hvorledes det egentlig var at Sagen 

forholdt sig er jeg ikke istand til nu at kunne oplyse, da Undersøgelses Forretningen blev indsendt 
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til Comiteen i Anledning af den nye Matriculs Indførelse, og jeg har ikke beholdt nogen Gjenpart 

eller Extract af den. – Bemærkningen: ”N
o
 23 tilhører Gaarden Matr. N

o
 10 som staar antegnet med 

Blyant, paa Kortet ovre Jens Andersens Gaard er ikke egentlig som af Amtstuen yttret, skreven af 

mig, men den er skreven af Kammerraad og Landinspecteur Johansen, og jeg holder mig gandske 

forvisset om at den er et Resultat af Commissionens Undersøgelse paa Stedet. – At meddele videre 

Oplysning i denne Sag er jeg ikke istand til uden at komme paa Stedet. 

Vadumtorp den 27
de

 August 1845, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron  Holsten. 

  

 

Nr. 1462 

 

Slettegaard den 29
de

 August 1845 

Gode Hr. Kammerraad. 

Da jeg skal udstykke Hjortdals Præstegaards Jorder og forfatte udstyknings og Hartkornsfordeling 

over Slettegaards Jorder i Hjortdal Sogn beder jeg Dem være af den Godhed saafremt mueligt ved 

Overbringeren heraf at meddele mig en Attest om hvorledes disse Eiendomme staar anført i den nye 

Matricul i Henseende til Hartkorn og Gammelskat – Expressen som sendes herfra alene i dette 

Ærinde har Ordre til at oppebie Hr. Kammerraadens Leilighed til Attestens Udstædelse, som det er 

mig af megen Vigtighed at faa. 

Med Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Kammerraad Amtsforvalter Aagaard. 

  

 

Nr. 1463 

 

Vadumtorp den 3
die

 September 1845 

Gode Hr. Kammerraad. 

Da det er min Agt at komme til Sæbygaard i den sidste Halvdeel af denne Maaned for at faa 

Udskiftningen af Gadholt m.m. tilendebragt, saa ønsker jeg at De til den Ende ville behage at lade 

en Vogn møde hos Lund i Biersted Torsdagen den 18
de

 denne Maaned om Aftenen, for næste Dags 

Morgen at befordre ham til Sæbygaard. 

Med Høiagtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Kammerraad Theilmann. 

  

 

Nr. 1464 

 

Deres Velædelhed ombedes godhedsfuld at ville det første som Deres Leilighed kan tillade det, 

meddele mig en Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Matr. N
o
 3 og 4 af de saakaldte 

Kongens Øer i Liimfjorden ud for Aggersborg Sogns Grund som hans Majestæt Kongen har 

skjænket Sognets Beboere ved allerhøieste Resolution af 12
te
 April 1837. 

Vadumtorp den 4
de

 September 1845, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Fuldmægtig Bergh constitueret Amtsforvalter 

  

 

Nr. 1465 
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For den mig tilkommende Betaling for Deltagelse i Undersøgelsen af Boniteringen af den nye 

Skyldsætning for en Deel af Sønder Onsild Sogns Jorder og Himmestrup Hovedgaards Jorder i 

Viborg Amt, 160 rd. siger Et Hundrede og Tredsindstyve Rigsbankdaler som efter Anviisning er 

bleven mig udbetalt af Aalborg Amtstue, qvitteres herved. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 4
de

 September 1845, P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1466 

 

Efter Begjæring af Hr. Proprietair Lund til Dalsgaard har jeg forfattet en Beregning over nogle 

Stykker af Hals Nørskov som jeg har ladet udmaale paa Marken og udmærket paa Kortet med 

Blyant og tillader mig efter Anmodning af Knud Toft at tilstille Deres Velbaarenhed Kortet og 

bemeldte samme vedlagte Beregning. 

Med Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Justitsraad Herredsfoged Hvass. 

  

 

Nr. 1467 

 

Efter Begjæring af Forvalter Ammitzbøll paa Nørlund har jeg efterseet Concepten til min Omde-

lingsberegning over Rold Byes Jorder, med Hensyn til om der maatte være udlagt Byevei igjennem 

Fredskoven fra Rold Bye til Rold Mølle og jeg maa i den Anledning bemærke: at eftersom jeg ikke 

har Kortet eller nogen som helst Copie deraf saa kan jeg ikke paastaa absolut Vished i denne Sag; 

men saavidt jeg kan erindre mig det stiller jeg temmelig klart i min Hukommelse – saa er der udlagt 

Vei igjennem Skoven beregnet til 12 Alens Brede. Efter min Beregning er de igjennem Fredskoven 

og indenfor dennes Grændse udlagt Veistørrelse saaledes: 

 Landevei 104300 kvadrat al. 

 Byveie   34660 kvadrat al. 

 Markveie   59320 kvadrat al. 

Byveiens Areal svarer til en Længde af 2888 Alen og jeg kan ikke see rettere end at denne 

Veilængde maa indbefatte den sti som er udlagt fra Rold Bye til Rold Mølle, nemlig den Deel af 

samme som falder inden for Fredskovens Grændse – Ogsaa fremkommer det mig som denne Vei er 

af Amtsraadet bleven anseet som nødvendig Bivei. 

Vadumtorp den 6
te
 September 1845, P.L. Birk, Stiftslandinspecteur. 

  

 

Nr. 1468 

 

Indlagt følger den forlangte Attest, men jeg maa beklage at jeg ikke er istand til at give den ønskede 

Bestemthed da jeg mangler Kortet, og det er mueligt at den derfor ikke kan være Dem til den 

attraaede Nytte. 
Vadumtorp den 6

te
 September 1845, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Forvalter Ammitzbøll. 

  

 

Nr. 1469 
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Under 21
de

 Juni dette Aar har det kongelige Rentekammer igjennem Amtet søgt Oplysning om 

under hvilken Eier og med hvilket Hartkorn Lars Peter Nielsens Fredskov Matr. N
o
 15b i Asaae 

findes anført i Rentekammerets Skrivelse af 16
de

 Februar 1833 hvorved Skovskylds Forvaltningen 

af Kammeret blev approberet. Denne Oplysning har Amtet under 26
de

 samme Maaned forlangt af 

mig, og jeg har meddelt den under 3
die

 Juli dette Aar, siden den Tid har jeg ikke hørt eller seet noget 

om bemeldte Udstykning; men da det formodentlig er Savnet af den nævnte Oplysning som Rente-

kammeret har funden det fornødent at indsende førend Approbation paa Udstykningen kunde 

meddeles, der har foraarsaget Forsinkelsen, og denne allerede er meddelt for over 2 Maaneder 

siden, saa vil Approbationen rimeligviis ret snart kunde ventes. 

Vadumtorp den 16
de

 September 1845, P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1470 

 

Til Brug ved attraaede Udstykninger tillader jeg mig allerærbødigst at anmode den Høikongelige 

Comitee om gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige Copie af Matriculs Korterne 

med paategnede Taxter over følgende Eiendomme.  

 Hjørring Amt, Øster Hanherred 

 Leerup Sogn, Telling By, Degnen Nørgaard 

 Matr. N
o
 22aa Hartkorn 1 Td. 3 Fk. 1¾ alb., gammelskat 5 rbd. 

 Tranum Sogn, Jarmsted By, Christen Sørensen 

 Matr. N
o
 2a, Hartkorn 2 Td. 1 Skp. 2 Fk. 2¼ alb., Gammelskat 20 rbd. 48 sk. 

Ny Matr. N
o
 26, Nørre Bratbjerg som hører under samme Gammelskat ønskes ikke 

med. 

Thisted Amt, Vesterhan Herred. 

Kollerup Sogn, Gunder Christensen. 

Kollerup By, Matr. N
o
 7, Hartkorn 2 Td. 2 Skp. 1 Fkr. 1½ alb.    Gammelskat 

Fjerritslev By, Matr. N
o
 42, (Hartkorn) 3 Fk.                   28 rbd. 17 sk. 

Korterne ønskes sendt til Aalborg Amtstue snarest mueligt, hvor de af mig strax skal vorde indløst. 

Vadumtorp den 16
de

 September 1845, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Høikongelige Comitee i Anledning af den ny Matk. Indførelse. 

  

 

Nr. 1471 

 

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Skibsted. 

Tilgiv høigunstigst et jeg er saa fri at uleilige Deres Høivelbaarenhed med disse Linier for at udbede 

mig Deres kraftige Bistand til at faa en indsendt Udstykningsforretning approberet det allersnarest 

som det maatte være muligt. Det er nemlig Udstykningen af Lars Christensen Dreiers Gaard Matr. 

N
o
 41 (måske 4) af Aagaard Gods i Jarmsted By, Tranum Sogn, Østerhan Herred, Hjørring Amt, 

den blev indsendt til Amtet den 23
de

 forige Maaned og det er Manden en Velfærds Sag at faa den 

approberet det allersnarest mueligt. Da den imod min Villie af Forglemmelse er bleven henliggende 

hos mig i alt for lang Tid, saa beder jeg ret meget at Deres Høivelbaarenhed høigunstigst ville 

undskylde min Paatrængenhed. 

Vadumtorp den 18
de

 September 1845, Med sand Høiagtelse, allerærbødigst P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1472 
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For omtrent et Aar siden blev jeg anmodet om at foretage Udstykning af Selveier Niels Christian 

Christensens Gaards Jorder Vanderskrog kaldet i Hellum By og Sogn Dronninglund Herred, 

Hjørring Amt, og foretog under 20
de

 September forige Aar den i den Anledning fornødne Taxation 

over Jorderne; men da den bemeldte Niels Christian Christensen tilhørende Eiendom, som jeg skal 

udstykke ikkun er Hovedparcellen med gl. Hartkorn 3 Td. 3 Fk. 1 alb., af de under Matr. N
o
 30 

anførte Jorder efter en udstykning som er approberet under 10
de

 April 1835 og hvorover der følgelig 

maa være Kort i det Kongelige Rentekammer, hvorimod Peder Christian Hansen eier Parcellerne N
o
 

2 og 3 med gl. Hartkorn 2 Td. 6 Skp. 1 Fk. ¼ alb.; men disse Eiendomme endnu ikke var bleven 

deelt i den nye Matricul hvor de findes anført under Matr. N
o
 30 med samlet nyt Hartkorn 4 Td. 3 

Fk. 2 alb. og Gammelskat 40 rbd. 23 sk. saa er jeg ikke istand til at faa denne Udstykning fuldført 

førend benævnte Deling bliver indført i Matriculen og Amtstuen tillagte Ordre om det nye Hart-

korns Adskillelse og da Vedkommende flere Gange have erindret mig om Sagens endelige 

Berigtigelse, som jeg saaledes fortiden ikke er istand til, saa tillader jeg mig allerærbødigst at 

anmode den Høikongelige Comitee om gunstbehageligen at ville lade denne Deling udføre det 

allersnarest muelig, at jeg kan blive sat istand til at opfylde den mig paahvilende Forpligtelse – 

Niels Christian Christensen eier alene Hovedparcellen med gl. Hartkorn 3 Td. 3 Fk. 1 alb., efter 

Skjøde af 21
de

 Juni 1841 paategnet af Amtet 3
die

 August og tinglæst 26
de

 August samme Aar, og 

Peder Christian Hansen eier som meldt Parcellen N
o
 2 og 3 med Hartkorn 2-6-1¼. 

Vadumtorp den 18
de

 September 1845, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til den Høikongelige Comitee i Anledning af den ny Matriculs Indførelse.  

  

 

Nr. 1473 

 

I Anledning af Deres Velædelheds ærede Begjæring i Skrivelse af 8
de

 denne Maaned har jeg 

efterseet min Conceptegning angaaende Flademaalsbestemmelse for Kjærs og Gammelmølle og jeg 

har da endelig funden at den Eiendom som tilhørte Brødrene Qvist og som grændsede til Kjers 

Mølleaae er speciel opmaalt saaledes: 

Af Pade Engen      98 Alen 

Af Hasseris Enge   133 Alen 

Scheelsminde Enge 1804 Alen 

Er  2035 Alen 

Jeg finder ingen speciel udtrykkelig Bestemmelse om hvad der er opmaalt som Landmaaler 

Hansens Andeel, men saavidt jeg veed har han alene Scheelsmindes Enge 1804 Alen, og Brødrene 

Qvist Pade Enge og Hasseris Enge – 231 Alen. 

Vadumtorp den 20
de

 September 1845, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Kæmner Wulff. 

  

 

Nr. 1474 

 

Dersom det er aldeles som Deres Velædelhed har yttret i ærede Skrivelse af Gaars Dato at det er en 

Deel af de under Gaarden Skaibergs samlede Hartkorn og Gammelskat henhørende Jorder som skal 

fraskilles samme for at henlægges til Kolborn som Vederlag for Kragdrupengen, da kræver dette en 

formelig Udstykningsforretning af Skaibergs samtlige under speciel Hartkorn og Gammelskat 

henhørende Jorder hvortil vel kan benyttes det af mig forfattede Kort i Mangel af de Matriculs Kort, 

men forsaavidt som Skaiborg maatte have Deel i nogen som helst fælleds Grundstykker som ikke 

endnu er udskiftet da er det nødvendigt at saadan Andeel medtages ved Delingen af Gammelskatten 

– Da jeg veed at Beboerne have paaviist Grændserne for de fælleds Grundstykker anderledes da jeg 

opmaalte end de i sin Tid have paavist dem da Matriculsopmaalingerne foretoges saa vilde det jo 
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rigtignok være sikkrest for at undgaae tidsspildende Correspondance og Reiser til muelige uover-

ensstemmelses undersøgelse, om man forinden erhvervede Kort fra Matriculs Contoret over den 

hele Eiendom som skal udstykkes, hvilke Korter, naar Landinspecteuren forlanger den frem for 2 

sk. pr Tønde Land, maa koste det Dobbelte naar de forlanges af Private, nemlig  4 sk. pr. Tønde 

Land. Saa gjerne jeg end vilde er jeg dog ikke istand til i dette Øieblik at kunne sige med Bestemt-

hed hvor jeg er at træffe paa førstkommende Mandag eller Tirsdag Aften. Jeg reiser om mueligt 

hjem herfra i Morgen Eftermiddag efter Kl. 3 og bliver hjemme til Søndag Middag, men om jeg da 

reiser til Sæbygaard, Voergaard eller til Nipstrup. Søndag Eftermiddag veed jeg ikke førend jeg 

kommer hjem; men dersom den Efterretning De venter fra Clausen ikke kommer saa tidlig tilbage 

at De kunde faa Bud til mig her inden Kl. 3 i Morgen Eftermiddag da vilde jeg foreslaa Dem at 

skrive mig til med første Post til Aalborg og jeg skal da føie Anstalt for at jeg kan faa det snarest 

mueligt derfra. Kan Deres Bud komme til mig her inden i Morgen Eftermiddag Kl. 3, eller ved mit 

Hjem inden Søndag Middag, og De vil behage at opgive mig Matr. N
o
 og Hartkorn for den Eien-

dom ønske udstykket og hvad dermed staar i Forbindelse, samt i hvilken Deel af Ugilt Sogn det er 

beliggende, da skal jeg gjerne skrive om de fornødne Korter med første Dampskibs Leilighed 

Hammelmose den 26
de

 Sept. 1845. Med Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Forvalter Heibrock 

  

 

Nr. 1475 

 

Regning  

over mit Tilgodekommende for nogle i Sommeren 1845 udførte Landmaalingsforretninger paa 

Stamhusets nordre Godser. 

For at udskifte og forfatte Hartkornsberegning over Stavad 

Gaards fælleds Tørvemose bliver mit Tilgodekommende efter 

den for udstykningen af lignende Størrelse sædvanlig Taxt  25 rbd. 

For at udmaale Delingen af en Englod i Manna Byes Enge  

tilhørende Stamhuusfæster Mads Jensen og Anders Nielsen 

samt Nipstrup Fæster Ole Nielsen af Fiilholm og at beregne 

Lodderne i Hartkorn efter Matriculstaxterne   12 rbd. 

For egen Befordring til og fra Hammelmose til disse Forretninger    2 rbd. 

                  Er 39 rbd. 

p.t. Hammelmose den 28
de

 September 1845, P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1476  

 

(Dette brev er overstreget, men da jeg ikke ved hvad denne overstregning betyder, så har jeg valgt 

at gengive det her) 

Jens Andersen Back i Hundelev har skreven mig til i en temmelig bebreidende Tone fordi han ikke 

endnu har faaet sin Udstykning approberet og forlanger at jeg skal foranstalte det Fornødne til at 

den snarest vil erholdes, ret som om det stod til mig at befale det Kongelige Rentekammer ufortøvet 

at approbere den. 

Jens Andersen Back kan for en Deel tilskrive sig selv Skylden at udstykningen ikke blev approberet 

i rette Tid; Forretningen laa færdig hos mig i mere end ¼ Aar og kunde ikke blive indsendt fordi jeg 

manglede (her stopper dokumentet) 

  

 

Nr. 1477  
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Deres Velædelhed ombedes behageligen at ville det først som det maatte være Dem beleiligt sende 

mig en Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Kjøbmand Klitgaards Gaard i Blokhuus Matr. 

N
o
 68 i Hune Sogn, en do over Morten Pedersens Gaard Matr. N

o
 15 i Estrup Bye, Hørbye Sogn og 

en do over Christen Zachariassens Gaard Matr. 6 i Østerbrønderslev Bye og Sogn. – Da det ustadige 

Veier gjør at jeg ikke vel kan bestemme det forud hvad Tid jeg kan komme til at eftersee Skjellet 

imellem Klokkerholms Mølles og Kjærsgaards Jorder saa beder jeg Deres Velædelhed være af den 

Godhed at sende Kortet til Møllen ved første Leilighed for at jeg kand see Skjellet efter naar jeg 

kommer der paa Egnen; men det er en Selvfølge at dersom De ubetinget ønsker selv at være 

tilstæde, da skal jeg sende en Expresse til Dem saasnart som jeg kommer til Stedet eller saa tidlig 

som jeg kan nøiagtig bestemme Tiden. 

Vadumtorp den 30
de

 September 1845, Med sand Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velædle Herr. Bergh, constitueret Amtsforvalter i Hjørring.  

  

 

Nr. 1478  

 

For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift, som for Juli Qvartal 1845 er bleven mig 

udbetalte af Aalborg Amtstue med 70 rbd., siger Halvfjerdsindstyve Rigsbankdaler rede Sølv 

qvitteres herved. 

Vadumtorp den 1
st
 October 1845, P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1479  

 

Selveier Gaardmand Anders Christian Nielsen af Vester Kinderup i Horsens Sogn, Kjær Herred, 

Aalborg Amt har anmodet mig om for det Høikongelige Rentekammer underdanigst at andrage: at 

det er en Velfærds Sag for ham at faa udstykningen af hans Gaards Jorder approberet det snareste 

mueligt. Forretningen blev indsendt under 23
de

 Januar og nogle senere forlangte Attester blev 

indsendt under 15
de

 Mai dette Aar. 

Vadumtorp den 1
st
 October 1845, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

  

 

Nr. 1480  

 

Gode Hr. Nyholm. 

Mange Tak for det til mine Børn tilsendte Smør. Beløbet 7 rbd. 2 mk. 8 sk. følger indlagt, og beder 

jeg Dem ret meget at De endnu ville være af den Godhed at sende 1 Fjerding under samme Adresse,  

nemlig til min Datter C.E. Birk i Store Fiolstræde 212 & 213 anden Sal i Kjøbenhavn. Jeg ønsker 

ret meget at faa det derover inden Dampskibsfarten hører op, og det er uafgjort om Iris i Gang paa 7 
(?) for i Aar maaske kan høre op i midten af denne Maaned. Betalingen for Smørret skal blive sendt 

saa snart Prisen behageligen opgives mig. 

Vadumtorp den 2
den

 October 1845, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Forpagter Nyholm. 

  

 

Nr. 1481 
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Til Brug ved en attraaet udstykning tillader jeg mig allerærbødigst at anmode den Høikongelige 

Matriculs Comitee om gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige en Copie af 

Matriculs Kortet med paategnede Taxter over Niels Poulsens Gaards Jorder i Store Panderup By, 

Jetsmark Sogn, Hvetboe Herred, Hjørring Amt, nemlig: 

i Sognets nordlige Deel Matr. N
o
 24, Hartkorn 2 Td. 1 Skp. 1 Fk. 2¾ alb., Gammelskat 25 rbd. 60 

sk. 

(i Sognets nordlige Deel Matr. N
o
) 44b, (Hartkorn)      1 Skp.       ¼ alb.        (Gammelskat)     

(i Sognets nordlige Deel Matr. N
o
) 77c, (Hartkorn)    2 Skp.    1 ¾ alb.      5 rbd. 17 sk. 

    2-4-2-1 ¾                 30 rbd. 77 sk. 

Kortet ønskes sendt til Aalborg Amtstue det snarest mueligt, hvor det af mig strax skal vorde 

indløst. 

Vadumtorp den 2
den

 October 1845, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse.  

  

 

Nr. 1482 

 

Regning over mit Tilgodekommende for Udstykning af S.T. Her. Kjøbmand Klitgaards Gaard i 

Blokhuus. 

For Kortet fra Rentekammeret har jeg udlagt  3 rbd.            14 sk. 

For den oprindelige Forretning efter sædvanlig Taxt                     25 rbd. 

For Befordring til og fra Blokhuus   2 rbd. 

Et Stykke stemplet Papir til Ansøgning              2 mk. 10 sk. 

Postpenge af Forretninger fra Aalborg til Hjørring             1 mk.   1 sk. 

Del af et Brev til Amtstuen om Attest paa Hartkornet    4 sk. 

                        30 rbd. 4 mk.  13 sk. 

Vadumtorp den 2
den

 October 1845, P.L. Birk.  

  

 

Nr. 1483 

 

Naar Deres Velædelhed forlanger at jeg skal sætte Skjel imellem Dem og Jens Holland da maa dette 

sikkert grunde sig paa en reen Misforstaaelse, thi da jeg var der i Sommer for at taxere og at foreta-

ge de fornødne Udmaalinger blev Skjellet paaviist imellem Dem og Jens Holland saavelsom imel-

lem Dem og Peder Christensen og endelig imellem Jens Holland og de 2
de

 andre Parcellister Niels 

Vrensted Nielsen og Peder Christensen, og der staar saaledes kun tilbage ar bestemme Skjellet 

imellem disse 2
de

 sidstnævnte indbyrdes, og dette skal blive bestemt saa snart som jeg kan see mig i 

Stand til at komme derpaa Egnen. men at fuldføre Forretningen til Indsendelse kan jeg ikke førend 

Taxationsforretningen og Amtstuens Attest om Hartkornet sendes mig. 

Vadumtorp den 2
den

 October 1845, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Kjøbmand Segelcke 

  

 

Nr. 1484 

Den 3
die

 October skreven fra Voergaard til Amtstuen om en Hartkornsattest for Christen Baarup-

gaard Matr. N
o
 5a i Attrup Bye Torslev Sogn, Østerhan Herred, Hjørring Amt. 
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Nr. 1485 

 

Gode Hr. Lieutenant  

Efter Aftale sender jeg Dem herved det mig udlaante Hefte om Landbo Lovgivningen og takker 

dem for Laanet af samme. Jeg har ladet min Karl afskrive det 2
de

 Gange og sender Dem herved det 

ene Exemplar; men da Tiden ikke har kunnet tillade mig at gjennemsee det, maa jeg bede Dem 

undskylde om det skulde indeholde enkelte Skrivefeil, som tildels kan være foranlediget derved at 

han ikke kjender Gjenstanden nøie han har skreven om og derfor paa enkelte Steder kan have læst 

enkelte Ord feil, hvilket De vel er saa god selv at rette. – Tør jeg være saa frie at erindre Dem om 

Deres gode Løfte at ville skaffe min Søn Leilighed til at faa nogle af de af Andre udførte Prøve 

udskiftninger. – Jeg har imidlertid af pecuniære Hensyn seet mig nødsaget til imod min Villie at 

maatte opgive den paatænkte Plan, at lade min Søn blive i Kjøbenhavn for i den nu forestaaende 

Vinter, for at forberede sig til Landinspecteur Examen og maa derfor opsætte det til næste Vinter. – 

Tillad mig ogsaa at bringe til Erindring Deres gode Løfte om at bevirke at det paa de Copie Korter 

som udfærdiges fra Matriculscontoret bliver bemærket af hvem de ere opmaalte. –  

Lev Vel. Det ønsker Deres med sand Høiagtelse og hengivenhed forbundne P.L. Birk. 

p.t. Voergaard den 5
te
 October 1845, P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1486 

 

Regning 

over mit Tilgodekommende for Udstykning af Gaarden Siverslet og af de 4 Gaarde i Donsted i 

Henseende til de Fredskovens Fraskillelse og ansættelse i Hartkorn. 

For 5 Gaardes Udstykning alene med Hensyn til Fraskillelse af de til Fredningsforbeholdt 

Skovstykker bliver mit Tilgodekommende efter den for Udstykningsforretninger sædvanlige Taxt 

25 rbd. pr. Gaard er    125 rbd. 

For Befordring til og fra Voergaard fem Gange      8 rbd. 

               Er 133 rbd. 

p.t. Voergaard den 2
den

 November 1845, P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1487 

 

S.T. Hr. Forpagter Overbek. 

     Debet 

For Udstykning af Huset N
o
 8 i Donsted bliver mit  

Tilgodekommende efter sædvanlig Taxt   15 rbd. 

For et Kort fra Rentekammeret har jeg udlagt    2 rbd.  56 sk. 

For at fraskille 2
de

 Engparceller fra 2
de

 Gaarde i Donsted   6 rbd.  

     23 rbd.  56 sk. 

p.t. Voergaard den 2
den

 November 1845, P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1488 

 

Omendskjønt det ikke vel kunde treffe paa en for mig mere ubeleilig Tid at overvære en Prøveop-

maaling end netop i disse Dag eftersom Vinteren nærmer sig og mine Forretninger er mange og 

paatrængende og forudbestemt forløbet af en Heel Maaned fra Dato saa vil jeg dog see til at rive 

mig løs i Overmorgen ved Tilsidesættelse af nogle til den Tid bestemte Forretninger. Jeg har nu 

endelig modtaget Rentekammerets Skrivelse derom af 4
de

 d.M. og jeg har i Henseende til Stedet 
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intet imod at Hr. Lieutenanten til Prøveopmaaling vælger Gaarden Peterstrups Jorder. Kun Skade 

for mig at det er saa langt fraliggende. Jeg seer imidlertid efter Omstændighederne helst at De 

paabegynder Opmaalingen strax saaledes at jeg kan finde Dem i Arbeide dermed paa førstkom-

mende Tirsdag den 11
te
 d.M. til hvilken Tid jeg i den Anledning agter om mueligt at komme til 

Peterstrup omtrent ved Middagstid. 

Vadumtorp den 9
de

 November 1845, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Lieutenant Drue - (Afsendt til Aalborg Postcontor den 9
de

 Nov.) 

  

 

Nr. 1489 

 

Til Brug ved attraaede Udstykninger tillader jeg mig ærbødigst at anmode Deres Velædelhed om 

det allerførste som Deres Leilighed kan tillade det at De godhedsfuld vilde meddele mig 

Hartkornsattest for efterskrevne Eiendomme i Jetsmark Sogn, nemlig: 

Jetsmarks Sogns mellemste Deel, Sønderbye, Matr. N
o
 10 og 53 Thomas Andersen  

(Jetsmarks Sogns) søndre Deel, (Sønderbye, Matr. N
o
) 74 Vium 

De fælleds Grundstykker Matr. N
o
 115 hvori Gaarden skal have Andel. 

(De fælleds Grundstykker) mellemste Deel Matr. N
o
 17 Niels Knudsen  

(De fælleds Grundstykker) søndre Deel (Matr. N
o
) 66 

item de fælleds Lodder Matr. N
o
 88 og 122 i hvilke Gaarden efter Kortet har Andel 

Samme Sogn, Sønderby Sognets mellemste Deel Matr. N
o
 16 Jens Nielsen 

Sognets søndre (Deel Matr. N
o
) 68 

For de anførte fælleds Grundstykker Matr. N
o
 68, 88, 115, 122 er det mig af Vigtighed at det bliver 

anført paa Attesterne hvilke Matriculs Nummere der har Deel i ethvert af samme. 

Vadumtorp den 9
de

 November 1945, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Her. Fuldmægtig Bergh constitueret Amtsforvalter  

(Afsendt den 12
te
 Nov. 1845) 

  

 

Nr. 1490 

 

Deres Høivelbaarenhed har under 4
de

 denne Maaned communiceret mig den Skrivelse fra Comiteen 

i Anledning af den ny Matriculs Indførelse hvori det tilkjendegives mig at Delingen af det nye 

Hartkorn for Gaarden Vanderskrog Matr. N
o
 30 i Hellum Sogns nordre Deel i Dronninglund 

Herred, Hjørring Amt ikke kan efter Udstykningskortet blive fordeelt saa de tvende Parceller hvori 

Gaardens Jorder ere udstykkede, fordi Udstykningen er foretaget førend en Hedestrækning hvori 

Gaarden havde Andeel blev udstykket og bemeldte Kort saaledes ikke kan udvise hvorledes den 

Hedelod, som er tildeelt Gaarden er deelt imellem Parcellerne, og opfordrer mig til at indsende et 

Kort som viser Delingen af bemeldte Hedelod. – I Anledning heraf tillader jeg mig allerærbødigst at 

bemærke at ihvorvel det burde være skeet, saa er den ommeldte Hedelod dog endnu ikke deelt 

imellem de 2
de

 Parceller men at det derfor hører med til min Forretning at dele den. – Jeg maa 

saaledes her allerærbødigst gjentage min Anmodning om at faa det nye Hartkorn deelt efter Udstyk-

nings Kortet, saaledes at den senere tilkomne Hedelod bliver for det første at anføre som et fælleds 

Matriculs Nummer for begge Parceller. – Peder Christian Hansen som eier Parcellerne N
o
 2 og 3 

vilde ikke tillade mig at medtage disse under min Forretning, i det han fremførte den Paastand at da 

det gamle Hartkorn fandtes særskilt anført i Amtstuen og han har lovligt Skjøde paa samme saa 

troer han og at have Ret til at faa sit nye Hartkorn beregnet særskilt uden at lade sin Eiendom i den 

Anledning taxere paa nye. Da jeg maatte billige denne Paastand bliver hans Parceller som en 

særskilt lovlig Eiendom ikke taxerede; - men den Gaarden tillagte Hedelod blev derímod taxeret i 

sin Heelhed for at kunne under min Forretning vorde deelt. 
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Vadumtorp den 11
te
 November 1845, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Hoppe constitueret Stiftsamtmand. - (Afsendt d. 12
te
 Nov. 1845)   

  

 

Nr. 1491 

 

Til Brug ved attraaede Udstykninger og Omdelinger tillader jeg mig allerærbødigst at anmode den 

Høikongelige Comitee om gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige Copier af 

Matriculs Korterne over efterskrevne Eiendomme i Hjørring Amt, nemlig: 

Venneberg Herred, Ugilt Sogns sydligste Deel Matr. N
o
 3 Gaarden Skaibergs samtlige Jorder af 

Børglumcloster Gods. 

Dronninglund Herred. 

Albek Sogns mellemste Deel Matr. N
o
 6 Holdensgaard Fæster Christen Jensen samt den under 

samlet Gammelskat med Gaarden henhørende Englod Matr. N
o
 14b under Nørre Vaarsaae Bye som 

er solgt til Christen Christensen. 

(Albek Sogn) Nørre Vaarsaae Bye Matr. N
o
 40 nogle fælleds Tørvemoser. 

Til Brug ved Omdeling eller berigtigelse af nogle mellem Vedkommende selv foretagne Magelæg 

ønskes et samlet Kort over efterskrevne 5 Gaardes Jorder i Albek Sogns sydøstligste Deel, nemlig: 

Matr. N
o
 13 Christen Jensen 

(Matr. N
o
) 14 Hans Nielsen Møller 

(Matr. N
o
) 15 Jens Jørgensen 

(Matr. N
o
) 16 Hans Nielsen Møller 

(Matr. N
o
) 17 Peder Jensen  

Da alle disse 5 Gaardes Eiere have magelagt gjensidig med hinanden saa er det af den Aarsag 

nødvendig for at kunne oversee Forholdene at alle 5 Gaardes Jorder udfærdiges under Eet, nemlig 

paa eet Kort. 

Endelig ønskes endnu en Copie af Kortet over Jens Mortensens Gaards Jorder matr. N
o
 9 i Vrensted 

Bys og Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt. 

Skulde der være fælleds Grundstykker hvori fornævnte Gaarde har Deel, da er det en Selvfølge at 

ogsaa disse ønskes med paa Korterne. – Korterne ønskes sendt til Aalborg Amtstue det snarest 

mueligt, hvor de af mig strax ville vorde indløst. 

Vadumtorp den 10
de

 November 1845, P.L. Birk. 

 

Til Dern Høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. - (afsendt den 11
te
 

Nov. 1845) 

  

 

Nr. 1492 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velærværdigheds ærede Skrivelse af 18
de

 September dette Aar, som 

formedelst min Fraværelse ved Forretninger  i længere Tid har henligget ubesvaret tillader jeg mig 

ærbødigst at melde: at det ustadige Veier i den forløbne Sommer har saaledes sat mig tilbage i mine 

Forretninger at det ikke hidtil har været mig mueligt at komme saavidt som jeg ønskede og havde 

forud bestemt, thi ellers havde jeg mødt forlænge siden for at udføre udskiftningen af Ulsted Hede 

og Tørvemose; men jeg har endnu ikke opgivet Haabet om at paabegynde disse Forretninger endnu 

i dette Efteraar og at fuldføre dem i Løbet af Vinteren. – Jeg venter i den Anledning at komme enten 

sidst i denne eller først i næste Maaned. 

Vadumtorp den 11
te
 November 1845, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S.T. Hr. Pastor Funck – (afsendt den 12
te
 Nov. 1845) 



572 

 

  

 

Nr. 1493 

 

Ved at tilbagesende hosfølgende Andragende for en Deel Beboere i Hou Bye tillader jeg mig 

allerærbødigst at bemærke Følgende: Jeg er ikke istand til at erindre hvor længe det er siden 

Udskiftningen af Hou Skov blev paabegyndt men den egentlige Skovudskiftning er bleven fuldført 

og afsat paa Marken for et Par Aar siden og det forholder sig rigtig at jeg havde lovet at Græsnings-

grunden i forige Efteraar, men at det formedelst andre ligeledes paatrængende Forretninger ikke 

hidtil er bleven mig mueligt; imidlertid har jeg nu grundet Haab om at faa denne Deling udført i 

Løbet af den forestaaende Vinter og i det seneste inden den af Andragerne nævnte Tid: 1
st
 Mai 

næste Aar. 

Vadumtorp den 11
te
 November 1845, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Hoppe constitueret Stiftamtmand. - (afsendt 12
te
 Nov. 1845) 

  

 

Nr. 1494 

 

S.T. Hr. Lieutenant Dane. 

Overensstemmende med min Skrivelse af 9
de

 d.M. var jeg i Dag paa Vei til at ville have besøgt Hr. 

Lieutenanten ved Deres Prøveopmaaling paa Peterstrup Mark, men det slette Veier foranledigede 

mig til at vende tilbage igien, og da De ved Deres Nærværelse her i Fredags har yttret at De ikkun 

havde 14 Dage tilbage inden De skulde være i Kjøbenhavn igjen saa maae jeg efter Omstændig-

hederne ansee det for tvivlsomt om De virkelig har begyndt paa Opmaalingen da jeg ikke som 

rimeligt der sandsynligst kan forudsætte at De vil være istand til i disse korte og regnfulde Dage at 

fuldføre den hele Prøveopmaaling i saa kort Tid. – Har De imidlertid virkelig begyndt paa Opmaa-

lingen da maa jeg bede Dem være saa god at opgive mig til hvilken Tid de venter at kunne blive 

færdig samt hvilke Dage jeg under Forudsætning af rimeligt Veier kan vente at træffe Dem i Færd 

med Opmaalingen fra Maalebordet. – Dette maa jeg bede Dem opgive mig ved et sikkert Bud til 

Frederikshvile Kro i Dronninglund Sogn, da jeg saa vil reise til Dem derfra. 

Vadumtorp den 11
te
 November 1845, Ærbødigst P.L. Birk. 

(Afsendt ved Express den 12
te
 Nov. 1845.) 

  

 

Nr. 1495 

 

I Anledning af det Kongelige Rentekammers Skrivelse af 2
den

 September dette Aar til Stiftamtet i 

Aalborg angaaende at det ved Revisionen er funden Uoverensstemmelser imellem Matriculs Kortet 

og det af mig forfattede Udstyknings Kort over Jørgen Fridahl Mangelsens Jorder i Sulsted By og 

Sogn, tillader jeg mig allerærbødigst at bemærke, at jeg nu i den Anledning har foretaget yderligere 

Undersøgelse paa Stedet og befunden, at Uoverensstemmelsen maa være en Feil i Matriculs Kortet, 

hvilket den hermed følgende Attest fra Grundeierne bevidner. – Til yderligere Bestyrkelse for denne 
Mening følger hermed et Udstyknings Kort fra 1822 hvorefter en ældre udstykning af Gaarden er 

approberet, hvilket Kort ogsaa viser at det omspurgte Stykke tilhører Jens Andersens tilgrændsende 

Lod Stapris kaldet. Stykket er i øvrigt af saare liden Værdi, da det alene bestaar af nogle gamle 

forladte Lyngstykker i Hulveien – Hvad Gaardens Andeel i Driften matr. N
o
 54 og Gaden Matr. N

o
 

55 angaar, da har disse ubetydelige Dele med Hensyn til dens Anvendelse ligesom Veie samt Leer 

og Sangrave, været anseete som det gamle Hartkorn uvedkommende, og maa derfor ogsaa være frie 

for Gammelskat. – Den Gaarden tilkommende Andeel i samme forbliver ved Hovedparcellen. Efter 
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Eierens Begjæring tillader jeg mig at bemærke, at det er af høieste Vigtighed for ham at faa 

Udstykningen approberet. – Udstykningsdocumenterne følger hoslagt. 

Vadumtorp den 21
de

 November 1845, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Hoppe constitueret Stiftamtmand. - (Indsendt 22
de

 Nov. 1845) 

  

 

Nr. 1496 

 

Da det ustadige Veier og andre tilstødte Omstændigheder har forhindret mig fra at komme til 

Pederstrup i den sidst forløbne Uge, saa vil jeg ved dette Bud forhøre hvilke Dage i denne Uge jeg 

endnu kan træffe Hr. Lieutenanten i Færd med Deres Prøveopmaaling, samt til hvilken Tid de troer 

at blive færdig med Maalingen fra Maalebordet, at jeg endnu kan komme til Dem forinden. 

Vadumtorp den 23
de

 November 1845, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Lieutenant Dane 

  

 

Nr. 1497 

 

Regning  

over mit Tilgodekommende for Udstykninger ved Frederikshvile i Efteraaret 1845. 

For Udstykning af 16 Gaarde á 20 rbd.   320 rbd. 

For et Huus       12 rbd. 

Udlagt for 16 Korter (den sædvanlige Taxt er 16 rbd.)    31 rbd.  5 mk.   8 sk. 

For 2
de

 nye Korter over de fælleds Enge i Hellevad      2 rbd.  3 mk. 

Stemplet Papir til 17 Ansøgninger á 2 mk. 10 sk.      7 rbd.  2 mk.  10 sk. 

Et særskilt Kort over den samlede Eiendom til Frederikshvile er  

lovet gratis. 

Et Magelæg sædvanlig Taxt 12 á 15 rbd. er lovet gratis    

     373 rbd.  5 mk.    2 sk. 

Frederikshvile den 30
de

 November 1845, P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1498 

 

Anders Christensen har vistnok forsømt at drage Omsorg for at faa Parcellen Matr. N
o
 12d som er 

solgte til Niels Christensen der for er jeg ikke istand til at faa den fornødne Attest for 

Hovedparcellen Matr. N
o
 12a forinden Skjødet til Niels Christensen bliver foreviist paa Amtstuen. – 

Det er saaledes nødvendigt at han selv drager Omsorg for at faa Attesten og at sende mig den med 

Taxationsforretningen fra Retten. 

Vadumtorp den 2
den

 December 1845, P.L. Birk. 

 
Til Selveier Gaardmand Anders Christensen i Hollensted. 

  

 

Nr. 1499 

 

Forretningen angaaende Knivholts Hedelod tillader jeg mig endelig herved at fremsende; men med 

de andre Forretninger er jeg ikke endnu bleven endelig færdig, og kan ikke blive det førend jeg kan 

faa de sidste beskrevne Taxationsforretninger over Niels Hansens og forhenværende Thomas 
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Poulsens Fæstegaards Jorder i Flade afhjemlede og beskreven for Retten, og faae en nye Beskrivel-

se af Taxationen over Christen Pedersens Gaard enkelt for sig selv. – For nogle Dage siden traf jeg 

sammen med den constituerede Bye og Herredsfoged Kühnel, og paa mit Spørgsmaal om hvorfor 

disse Forretninger ikke bliver afhjemlede til den Tid som lovede mig det, svarede han at Aarsagen 

var den at Taxationsmændene ikke vidste hvorfor det egentlig var at de kom for at afhjemle Forret-

ningerne paa nye; selv indsaa han nok hvori Sagen bestod, men da Taxationsmændene ikke kunde 

forklare noget om hvornaar de kom torde han ikke tage dem i Eed. – dette være nu som det vil, at 

Forretningerne ikke blev afhjemlet, var Resultatet – Det var da min Agt at have kommet til Kniv-

holt for 2 a 3 Maaneder siden, men paa Veien mødte mig det Rygte at der grasserede Typhus eller 

ondartet Nervefeber og at Gaarden i den Anledning var spærret – Jeg forandrede strax min Bestem-

melse og tog andetsteds hen, og siden har jeg ikke til Datum havt Leilighed til at komme paa den 

Egn. – hvad det imidlertid angaar at gjøre Taxationsmændene bekjendt med Aarsagen hvorfor 

Forretningerne atter skal afhjemles da er den Sag vistnok saare simpel; den bestaar nemlig blot deri, 

at Englodden til Thomas Poulsens Gaard er af en Feiltagelse bleven beskreven og afhjemlet i 

Taxationsforretningen over Hans Nielsens Gaard og at Englodden til Hans Nielsens Gaard var 

ligeledes ved samme Feiltagelse beskreven og afhjemlet i Forretningen over Thomas Poulsens 

Gaard; denne Forvexling er nu berigtiget i de nye Beskrivelser og det er saaledes nødvendigt at 

dette forklares for Taxationsmændene og at de derefter møder i Retten for at afhjemle Forretningen 

paa nye eller de nye berigtigede Beskrivelser; hvilket jeg saaledes vil bede Deres Velædelhed at 

foranstalte det snarest mueligt, samt derhos at sende mig en ny Beskrivelse af Forretningen over 

Christen Pedersens Gaard som paa nye har i Forening med den ene af det (?) Beskrivelser  

Med megen Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Proprietair Rosborg. 

  

 

Nr. 1500 

 

Deres Velædelhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade det 

meddele mig en Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Poul Pedersens Enkes Gaard Matr. N
o
 

14a i Nørre Harritslev Bye Venneberg Sogn, og en Attest over Hartkornet og Gammelskatten for 

Christen Pedersens Gaard Matr. N
o
 20 i Flade Bye og Sogn. Ligeledes tillader jeg mig ærbødigst at 

bede om ogsaa ved første Leilighed at erholde de Attester som jeg tillod mig at bede Dem om i 

Skrivelse af 9
de

 forige Maaned – Da jeg efter en Annonce i Aalborg Avis formoder jeg at Hr. 

Justitsraad Amtsforvalter Juel fortiden er fraværende, saa er dette Aarsagen hvorfor jeg gjør Deres 

Velædelhed Uleilighed med disse Linier. 

Vadumtorp den 5
te
 December 1845, Med megen Agtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Hr. Fuldmægtig Bergh. 

  

 

Nr. 1501 

 

Da jeg sidstafvigte Onsdag den 3
die

 d.M. afsendte til Deres Velædelhed Beregningen over Knivholts 

Hedelod var Tiden bleven mig saa ringe at jeg i min Iilfærdighed har forglemt at sende det een af de 

i samme citerede Bilage, nemlig Copien af Juels Arealberegning, og da jeg siden den Tid nemlig i 

Forgaars har modtaget Deres Brev af 30
te
 forige Maaned, iler jeg herved med, saavidt mueligt at 

oprette det i den Henseende Forsømte, idet jeg herved sender den forglemte Beregning. Hvad de 

øvrige Forretninger angaar nemlig de 3
de

 Gaardes Udstykning i Flade Bye, da skal disse blive Dem 

tilsendt ligesaa uopholdelig som De er saa god at sende mig de forlangte Taxationsforretninger 

afhjemlet og beskreven fra Retten. – om dette  virkelig kan skee inden Udløbet af den foreskrevne 

Termin, nemlig inden den 14
de

 d.M. – vil nu nærmest beroe paa Dem selv, da jeg ikke kan sende 
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Forretningerne fra mig forinden jeg faaer de fra Retten udstædte Beskrivelser af Taxationsforret-

ningerne confereret med mine Beregninger og for sammes Afhjemlings Dato indført deri. – Ved 

denne Leilighed maa jeg endnu ærbødigst anmode Dem om at sende mig en Attest for Hartkornet 

og Gammelskatten for hver Gaard for sig, til at følge Beregningerne som Grundlag for Hartkorns og 

Gammelskatsfordelingen. – Paa den ad Deres Velædelhed mig meddelte Nota for delingen af Hans 

Nielsens og Thomas Poulsens Fæstegaardes Jorder i Flade, er det blot bemærket: at Englodden af 

den førstnævnte Gaard er solgt til Hans Nielsen og ønskes forenet med Parcellen N
o
 7g, og at 

Englodden til den sidstnævnte Gaard er solgt til Thomas Poulsen og ønskes forenet med Parcellen 

N
o
 7h, og at den øvrige Deel af begge Gaardes Jorder agtes nedlagt at bruges under Frederikshavns 

Mølle; men da det er udtrykkelig betinget ved den belovede Bevilling til Nedlæggelse af Thomas 

Poulsens Gaard at paa en Lod af Gaardens Jorder i det mindste 1½ Td. Land til Taxt 24 skal opføres 

et Huus som med Beboere forsynes og bestandig vedligeholdes og den samme Betingelse jo 

ligeledes vil blive gjort for Nedlæggelse af den anden Gaard, saa tillader jeg mig at forespørge om 

De ikke maatte finde det rigtigst at begge Gaardes Udlodder norden for Byen hver for sig beregnes i 

Hartkorn for at kunne om det forlanges bestemmes til Bebyggelse, da det vel neppe kan være 

Hensigten at bebygge Englodderne som desuden ikke have den til Bebyggelse befalede Størrelse. – 

De smaa udlodder sønden for Byen kan, selv om de sammenlægges for begge Gaarde, baade det 

som er sønden og det som er norden for Chausseen, ikke endda naar den for en enkelt Huuslod 

befalede Størrelse. Om disse Lodder derfor skal forblive forenet med Hovedlodderne til at 

underlægges Møllen, eller om De ønskes beregnede i Parceller for sig selv til at forenes med andre 

Eiendomme eller til at tillægges for dem beleiligt beliggende jordløse Huse, derom maatte jeg ogsaa 

det allersnareste mueligt bede mig behagelig underrettet. – Det Spørgsmaal gjøres ogsaa om den 

fraliggende Kjærlod til N
o
 24 Hans Nielsen Bisses Gaard. – Endelig beder jeg Dem at være af den 

Godhed at lade mig vide om Posten Jens Christensen Kjer boer paa den af Christen Pedersen kjøbte 

Englod, eller om han ikke, som det forekommer mig eier og beboer den næst østen for beliggende 

Lod. 

Vadumtorp den 5
te
 December 1845, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Proprietair Rosborg. 

  

 

Nr. 1502 

 

Gode Hr. Justitsraad. 

De modtager herved min oprigtige Lykønskning til det af Hans Majestæt Dem forundte nye 

Embede. 

Dernæst beder jeg dem undskylde at jeg begynder min første Skrivelse til Dem i Deres nye Embede 

med at gjøre Dem Uleilighed med Udstæderen af en Deel Attester. Jeg har under 9
de

 forige Maaned 

skreven til Fuldmægtig Bergh om nogle Attester i den Tanke at Deres Velbaarenhed endnu ikke var 

tiltraadt Embedet; men om jeg mueligen deri har foretaget mig da beder jeg mig i saa Henseende 

undskyldt; ligeledes har jeg af en Annonce i Aalborg Aviis erfaret at De for Øieblikket er fraværen-

de og har derfor i Dag atter skreven til Bergh om et Par Attester for det muelige Tilfælde at min 

Formodning maatte være rigtig. De Hartkorns og Gammelskats Attester som jeg især ønsker at faae 

for Øieblikket er: 

a, Venneberg Sogn, Nørre Harritslev Bye, Matr. N
o
 14a, Poul Pedersens Enke 

b, Flade Sogn og Bye, Matr. N
o
 20, Christen Pedersen. 

c, Jetsmark Sogns mellemste Deel, N
o
 10 og 53 og søndre Deel N

o
 74, Thomas Andersen Vium, den 

fælleds Grundstykke Matr. N
o
 115 hvori Gaarden skal have Andeel. 

d, Samme Sogns mellemste Deel, Matr. N
o
 12, søndre Deel N

o
 66, Niels Knudsen - item de fælleds 

Grundstykker N
o
 88 og 122 i hvilke Gaarden efter Kortet har Andeel. 

e, Samme Sogn, Sønderby, Sognets mellemste Deel, Matr. N
o
 16, søndre Deel N

o
 68, Jens Nielsen 
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For de fælleds Grundstykker Matr. N
o
 68, 88, 115 og 122 ønskede jeg ret gjerne at det maatte blive 

anført paa Attesterne hvilke Matriculs Numre der er anvendt at have Andeel i ethvert af samme og 

som mueligt efter hvilket Forhold. Saafremt Deres Velbaarenhed kan faa Leilighed dertil, ønsker 

jeg ret meget at erholde disse Attester afsendt. 

Vadumtorp den 5
te
 December 1845, Med sand Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel. 

  

 

Nr. 1503 

 

Til Brug ved attraaede Udstykninger tillader jeg mig allerærbødigst at anmode den Høikongelige 

Matriculs Comitee om gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige Copie af 

Matriculskorterne for efterskrevne Eiendomme i Hjørring Amt, nemlig: 

Dronninglund Herred 

a, Hellum Sogns nordlige Deel, Matr. N
o
 23, Markmose, Selveier Niels Stephansen, Hartkorn 1 Td. 

1 Skp. 3 Fk. 1¼ alb., Gammelskat 12 rbd. 78 sk. Paa Kortet ønskes tillige de 3 fælleds Moser hvori 

Gaarden skal have Deel og om mueligt tillige Stedets Andeel angivet. 

b, Hellevad Sogn, Trøderup Bye, nemlig Byens fælleds Enge, Matr. N
o
 12 i Sønderkjer og Matr. N

o
 

48 under Ørum Bye. 

Korterne ønskes sendt til Aalborg Amtstue det snarest mueligt hvor de af mig strax skal vorde 

indløst. 

Vadumtorp den 8
de

 December 1845, allerærbødigst P.L. Birk 

 

Til den Høikongelige Comitee i Anledning af den ny Matriculs Indførelse - (Afsendt 9
de

 Dec. 1845) 

  

 

Nr. 1504 

 

Vadumtorp den 11
te
 December 1845 

Den i deres Velædelheds ærede mig i Dag tilhændekomne Skrivelse af 7
de

 denne Maaned ommeldte 

Beregning opdagede jeg strax at jeg havde forglemt at sende med de øvrige Bilage og Sendte den 

derfor uopholdelig med den første Post som afgik derefter nemlig den 5
te
 d.M., og De ville følgelig 

have modtaget den maaske endog samme Dag som De havde sendt Deres sidste Brev af til mig. 

Den dernæst forlangte Gjenpart af Rentekammerets eller Amtets Brev – som jeg ikke sendte fordi 

De selv havde verificeret Afskriften og derfor formentlig maatte være i Besiddelse af Originalen – 

følger nu hermed, tilligemed den ældre Amtsskrivelse samme Gjenstand betreffende. – Idet jeg i 

disse Dage har været beskjæftiget med ar fuldføre Forretningerne i Flade opdager jeg at jeg ikke af 

de mig lovede Udstykningsdocumenter kan see hvilke Parceller af Gaarden N
o
 6 i Flade det er der 

skal forenes med de til Fæsteren Hans Nielsen Bisse og Thomas Poulsen solgte Englodder – Paa en 

mig meddelt Nota over Hartkornet og Gammelskatten staar blot at den til Hans Nielsen Bisse solgte 

Parcel hvormed Englodden fra Gaarden N
o
 24 skal forenes, er Matr. N

o
 7g og at den som er solgt til 

Thomas Poulsen, og som skal forenes med Englodden fra Gaarden N
o
 25, er Matr. N

o
 7h, men det 

kan ikke sees hvilke Parceller Matr. 7 g og 7h er efter Udstyknings Kortet, og jeg kan derfor ikke, 

saaledes som det ved Anordningen er befalet, skrive de tilgrændsende Parceller Numre eller 

Jordbrugeres Navne paa dens rette Steder paa Korterne. – Efter Udstykningskortet over Gaarden N
o
 

6 i Flade er den østligst Parcel N
o
 10; den næst østen er N

o
 9; den 3

die
 fra østre Side er N

o
 8; den 4

de
 

fra Øster er N
o
 7 og saa fremdeles og da de bebyggede Parcellers Matr. N

o
 7g og 7h er to af de 

nævnte Parceller beder jeg De vilde være af den Godhed at opgive mig hvilke af de oprindelige 

Parcelnummre der svarer til ethvert af de tvende Matriculsnummre 7 g og 7 h for at jeg kan faa det 

rigtig bemærket paa Korterne hvor disse Parceller ere tilgrænsede. – Disse Oplysninger beder jeg 

Deres Velædelhed ville være af den Godhed at meddele mig det allersnarest mueligt. – Dernæst 
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beder jeg Dem godhedsfuld at lade mig vide om De venter at komme til Aalborg i Løbet af denne 

Maaned, og til hvilken Tid jeg muelig kunde treffe  sammen med Dem der, i Tilfælde af at det skeer 

paa en Tid som jeg kan disponere over. 

Med megen Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Proprietair Rosborg. 

  

 

Nr. 1505 

 

Den af mig foretagne Udstykning af Christen Thomsens Gaards Jorder i Thorup Matr. N
o
 4 i 

Overdorff Fjerding og 93 i Bolle Fjerding Dronninglund Sogn blev indsendt herfra under 31
de

 

December 1843 affattet efter det gamle Hartkorn, og jeg har saaledes ikke havt meget at gjøre med 

udregningen af det nye Hartkorn. – Den uoverensstemmelse som findes imellem det Hartkorn som 

Amtstuen har i den oprindelige Matricul og det som er paaført i udstykningsapprobationen af 10
de

 

September 1844, nemlig efter Matriculen 1 Td. 3 Skp. 1 Fk. 1¼ alb. og efter udstykningsappro-

bationen 1 Td. 3 Skp. 2 Fk. ¾ alb. hidrører rimeligviis derfra ar der i Matriculen har funden Forvex-

ling Sted imellem den ene af de til Gaarden hørende Englodder Matr. N
o
 93 i Bolle Fjerding og en 

Lod under Matr. N
o
 94 sammesteds. – De fornødne Data til denne Forvexling berigtigelse har jeg 

leveret under 31
de

 Mai 1844 i Anledning af Amtets Skrivelse til mig af 19 Februar samme Aar og 

det nye Hartkorn er derefter udregnet og fordelt (?) i Rentekammeret og dersom Amtstuen ikke har 

faaet Ordre til at forandre Matriculen efter den ifølge undersøgelse foranledigede Berigtigelse af 

den indløbne Forvexling og deraf følgende Forandring i Hartkornet for Matr. N
o
 93 og 94 i Bolle 

Fjerding, maa dette rimeligviis være en Forglemmelse fra Matriculscontoret som endnu efter 

Forestilling derom vil kunde faas berigtiget. 

Vadumtorp den 18
de

 December 1845, P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1506 

 

Efter Deres Velbyrdigheds Begjæring i meget ærede Skrivelse af 17
de

 d.M. følger hermed Kortet 

over Øland Sogn og Kortet over Nørøxe Søe og de øvrige til Søegaarden hørende Eiendomme, 

hvilket sidste Kort er beregnet og paategnet (?) saaledes som forlangt – Saafremt Gud sparer mig 

Liv og Helsen skal jeg være beredt paa at kunne udføre Resten af de forlangte Forretninger saa 

tidlig til Foraaret som Aarstiden kan tillade. 

Vadumtorp den 19
de

 December 1845, Med Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbyrdige Her. Krigsraad Nielsen - (Skrevet den 19
de

) 

  

 

Nr. 1507 

 

S.T. Hr. Proprietair Lassen. 
Indlagte Regning har min salig Broder for lang Tid siden bedet mig om at tilstille Deres Velædelhed 

med Anmodning om at De vilde behage at sende mig Beløbet, Min Broders vedvarende Sygdom og 

min Omflakken ved Forretninger er Aarsagen hvorfor dette nu først skeer efter hans Død, idet jeg 

herved ærbødigst anmoder Dem om behageligen at sende mig Beløbet ved første Leilighed. 

Vadumtorp den 21
de

 December 1845, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

(Skrevet den 21 og afsendt til Aalborg 23
de

 Dec.) 
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Nr. 1508 

 

Vadumtorp den 21
de

 Dec. 1845 

Gode Her. Kammerraad. 

For nogle Dage siden lod jeg et Bud gaa til Aalborg for at forhøre hos Deres Her. Svoger hvad Tid 

man ventede Dem til Aalborg og jeg fik da den Besked at De var ventet derved den 20
de

. Jeg reiste 

da til Aalborg i Gaar i det Haab at træffe Dem der, da jeg i mere end een Henseende ønskede at tale 

med Dem; men som De veed var min Reise, som alene var beregnet derpaa, forgjæves. Imidlertid 

gjorde jeg mig i ethvert Tilfælde aldeles sikkert Haab om, at om Hr. Kammerraaden mueligen 

maatte være reist hjem, vilde De formentlig i ethvert Tilfælde have leveret til Deres Her. Svoger de 

50 rbd. som min salg Broder indtil nogle faa Timer før sin Død ofte gjentagende har forsikkret mig 

om at jeg kunde være aldeles forvisset om at faa ind i denne Termin, til dermed at afbetale paa hans 

Regningsgjeld. Jeg blev derfor ikke lidet fraperet da Deres Svoger fortalte mig at De nu ikke ønske-

de at beholde dette min Broder afkjøbte Fortepiano til Eie og derfor ikke vilde betale de efter Salgs-

conditionerne nu forfaldne 50 rbd. - Var jeg riig Mand vilde jeg sandeligen ikke ønske det; thi 

Instrumentet er vistnok solgt saaledes at der ikke kunde være Tab ved at tage det igjen; men da min 

Broder har efterladt sig en Deel Regningsgjæld som skal betales og han slet ikke har efterladt sig 

noget i Contante Penge, saa kan jeg efter Omstændighederne ikke Kjøbe det af ham solgte 

Instrumenter tilbage, da dertil vilde udfordres en Capital som jeg sandelig ikke er i Besiddelse af. – 

Deres Herr Svoger yttrede at Her. Kammerraaden henholdt Dem til en tidligere Correspondance 

efter hvilken der skulde være givet Dem Valget imellem at faa Instrumentet enten til Eie eller til 

Leie. Dette har min Broder ikke yttret noget til mig om; imidlertid drager jeg det slet ikke i Tvivl at 

De jo ligesaavel kunde have faaet det til Leie som Andre; men efter at De har været enig med ham 

om at Kjøbe det og De allerede ved Modtagelsen har betalt 40 rbd. af Kjøbesummen og i Øvrigt 

modtaget med den Betingelse at betale 50 rbd. i denne Termin og Resten 50 rbd. i førstkommende 

Juni Termin, kan der jo ikke nu være Tale om de tidligere tilbudte Vilkaar. – Min Broder har for 

længe siden forbrugt de 40 rbd. til Indkjøb af Materialer til et nyt Instrument, hvilket jeg efter hans 

sædvanlige Forsigtighed er forvisset om at han ikke vilde have gjort dersom Handelen imellem 

Dem og ham ikke havde været definitiv afgjort; ligesom jeg paa den anden Side heller ikke kan 

indsee hvad der skulde have bevæget Hr. Kammerraaden til at betale ham de 40 rbd. naar Handelen 

ikke var bestemt. – Jeg lever saaledes endnu i Haabet om at Hr. Kammerraaden er saa god det 

snarest mueligt at sende mig de 50 rbd. som efter Betingelsen skal betales i denne Termin, da jeg 

virkelig trænger haardt til at faa dem ind strax til dermed at afbetale paa min Broders Regnings 

Gjæld. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Wegener - (afsendt 23
de

 Dec. 1845) 

  

 

Nr. 1509 

 

Fra Eieren af Slettegaard Hr. J.B. Kjeldgaard har jeg ved Hr. Gjæstgiver P, Dam i Sundbye 

modtaget 40 rbd. som herved tilstaaes. 

Vadumtorp den 21
de

 December 1845, P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1510 

 

Høistærede Hr. Ven. 

Efter Deres gode Løfte ved sidste ærede Samtale beder jeg De vilde være af den Godhed at indcas-

sere mig mit Tilgodehavende 13 rbd. for Udskiftningen af Aggersborg Sogns Holme efter vedlagte 

Regning; til hvilken Ende jeg herved tillige fremsender til at forpligte Vedkommende Udskiftnings 
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Documenterne som skal indsendes til Rentekammeret for at faa Hartkorns og Gammelskatsforde-

lingen approberet, nemlig den egentlige Udskiftningsberegning hvormed følger a. To Exemplarer af 

Kortet, b. Taxationsforretningen, c. Amtstuens Attest om Hartkornet og Gammelskatten. Imidlertid 

har jeg tilbageholdt det ene Exemplar af Kortet, for at være sikker paa at Kortet ikke skal forkomme 

paa Reisen, da jeg ikke har flere Copier af det. – Dersom Vedkommende ønsker at jeg skal indsende 

Forretningen til Rentekammeret da er jeg dertil villig naar de foruden min Regnings Beløb udbeta-

ler mig 1 rbd. til stemplet Papir og Postpenge – Hr. Jensen til Ottoshvile som er Reqvirent af 

Udskiftningen er nok egentlig den der skal betale min Forretning, da han dertil har oppebaaren 

Leien af Holmen i 2 Aar; men dersom han gjør nogen Vanskelighed da er det jo egentlig Sognets 

beboere at man maa henholde sig til – Jensen har under Forretningens Udførelse forstrakt min 

Assistent Lund med 40 rbd. hvorfor han har meddelt ham 2
de

 Beviser, et paa 19 rbd. og et paa 21 

rbd. hvilke Beviser modtages af mig som Valuta; men da de lyder paa at Jensen har laant Lund 

disse kan jeg ikke skrive dem af paa min Regning som betalte førend jeg faar Beviserne og dermed 

kan betale Lund en Del af sin Regning. Gjør mig nu den Tjeneste gode Ven at see til at faa disse 

Penge ind til mig det allersnarest mueligt; jeg er naturligviis med Fornøielse villig til at gjengjælde 

Deres Uleilighed. Documenterne ønsker jeg helst blot Vedkommende foreviist; Thi dersom det er 

nødvendigt da vil jeg indsende min Regning til Rentekammeret for at faa den approberet til 

Udpantning; men i dette Tilfælde ønskede jeg at kunde sende alle Udskiftningsdocumenterne med. 

– Da Sagen angaar hele Sognet kunde den da ikke hensigtsmæssig afgjøres i et Sogneforstander-

skabsmøde? Det Bemærkes at alle Vedkommende have i (???) meddeelt mig skriftlig Tilstaaelse 

om at der om fornødent med Udskiftningen saaledes som den er afsat paa Marken og at følgelig den 

mig tilkommende Betaling for længst er forfalden. Jeg seer i dette Øieblik at jeg har forsømt at 

besvare Deres meget ærede Skrivelse af 4
de

 October sidstleden – Jeg veed egentlig ikke hvad der er 

at gjøre ved den Udstykning  som forlanges over en Deel af Ladegaards Øde Jorder; Thi ved min 

Forretning blev hver særskilt afsat Lod beregnet i Hartkorn for sig, og yderligere Udstykning kan 

vistnok neppe ventes approberet; men om Huuslodden som i min Beregning er anført under N
o
 6 er 

ved Approbationen bleven forenet med en af Kjærparcellerne og i saa Fald med hvilken veed jeg 

ikke nogen Besked om, og maae derfor udbede mig nærmere Oplysning førend noget derved kan 

foretages – ligesom jeg og om saadant endnu attraaes maa udbede mig Kortet og Approbationen 

tilstillet. 

Vadumtorp den 22
de

 December 1845, Deres Hengivne P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Procurator Toft - (afs. 23/12 45) 

  

 

Nr. 1511 

 

Regning 

over mit Tilgodekommende for at udskifte samt fordele Hartkorn og Gammelskat paa de af Hans 

Majestæt Kongen til Aggersborg Sogns Beboere skjødede Holme i Liimfjorden. 

For at opmaale og udskifte disse Holme: 103 Parceller og at fordele Hartkornet og Gammelskatten 

paa samme bliver mit Tilgodekommende efter Akkordt 120 rbd. 

For at befordre mig selv til og fra Stedet den 19
de

 og 20
de

 Mai  

dette Aar i Anledning af Planens Affattelse     5 rbd. 

For Befordring til og fra Stedet den 6
te
 og 8

de
 Juli i Anledning 

af Taxationen ligeledes       5 rbd. 

    Tilsammen 130 rbd. 

Vadumtorp den 10
de

 September 1845, P.L. Birk. 

 

Denne Regnings Beløb bedes behageligen udbetalt til S.T. Hr. Proprietair Toft i Aagaards 

Vandmølle. 

Vadumtorp den 22
de

 December 1845, P.L. Birk. 
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Nr. 1512 

 

Dersom Sagen med Vanderskrogs Hartkornsberigtigelse alene bestod i at indsende Udstyknings-

kortet til Rentekammeret da var det virkelig en stor Skam af mig om jeg ikke havde sørget derfor 

for længe siden; men dette er nu ingenlunde Tilfældet. – Udstykningskortet savnes ikke i Rente-

kammeret – og paa Grund af min Gjentagne Begjæring om at faa Hartkornet deelt har Comiteen i 

Anledning af den nye Matriculs Indførelse under 1
st
 November dette Aar igjennem Aalborg 

Stiftamtshuus tilkjendegivet mig Følgende: ”Justitsraad og Stiftslandinspecteur Birk har for 

Kammeret andraget paa etc. etc – Derpaa har jeg under 11
te
 samme Maaned svaret at den ommeldte 

Hedelod er ikke deelt endnu; men at det hører med til min Forretning at dele den; jeg har derhos 

gjentaget min Begjæring om at faa Hartkornet deelt for Eendeels (??) og at faa Hartkornet paa den 

fælleds Hedelod som er fælleds N
o
 som jeg da kan dele under min Forretning og nu tænker jeg vel 

at det skal blive deelt inden ret længe. 

Vadumtorp den 23
de

 December 1845. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Proprietair Winde - (afs. 24/12 45) 

  

 

Nr. 1513 

 

Vadumtorp den 23
de

 Dec. 1845 

Saafremt Tørveiret vedbliver da er det min Agt at komme til Hvidsted saa snart som Sneen gaaer af; 

thi den Smule Frost der er i Jorden kan ikke hindre os i at taxere; men saalænge som Sneen bliver 

liggende kan Eng og Græsningsjorderne ikke taxeres. – Jeg kan ikke givet noget Raad i Henseende 

til Morten Sørensens Udstykning uden at faa i det mindste et af Korterne tilsendt, da jeg uden Kort 

ikke kan mindes hvorledes Parcellerne saa ud. – men et af Korterne kan jo let sendes mig med 

Posten; skal der gjøres nogen Forandring da er det nødvendigt at jeg have det Hele. 

Med Høiagtelse, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Examinatus juris Jensen - (afs. 24/12 45) 

  

 

Nr. 1514 

 

Det maa være en ren Misforstaaelse naar det antages at jeg skulde have givet noget sandsynlig 

bestemt Haab om at Udstykningen af Poul Pedersens Enkes Gaard i Nørre Harritslev kunde med 

Rimelighed ventes approberet til denne Termin, og det er derfor i høieste uforsigtigt om man har, 

som i Deres Brev af 24
de

 f.M. - er yttret opsagt Penge til udbetaling paa Grund af et saadant Haab; 

Jeg har tvertimod yttret at det vilde have megen Vandskelighed nogensinde at faa Tilladelse til den 

nye Parcels Afhændelse fordi den gaar alt for nær ind imod Gaarden; imidlertid kunde jeg jo dog 

ikke sige bestemt at det ikke kunde tillades, og jeg har lovet at fremstille Sagen saa godt som jeg 
kan. Forretningen har i lang Tid ligget færdig her til Indsendelse paa det nær at jeg mangler en Attes 

fra Amtstuen om Hartkornet og Gammelskatten, som jeg har skreven om for længe siden, men 

endnu ikke faaet og inden jeg faaer den kan Forretningen ikke vorde indsendt. 

Vadumtorp den 26
de

 December 1845, skyldigst P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. Gaardeier Jens Gjurup - (afs. 28/12 45) 
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Nr. 1515 

 

Under 31
de

 Mai forige Aar tillod jeg mig med en Undersøgelsesforretning foretaget i Bolle Fjerding, 

Dronninglund Sogn, allerærbødigst at tilstille Deres Høivelbaarenhed en Regning saaledes lydende: 

som den hermed følgende Gjenpart viser. 

Gjenpart – Regning 

over mit formeentlig Tilgodekommende for, efter det høikongelige Rentekammers Ordre i Skrivelse 

til Amtet af 19
de

 Februar dette Aar at foretage Undersøgelse angaaende 2
de

 Englodder Matr. N
o
 93 

og 94 i Bolle Fjerding Dronninglund Sogn, som i den nye Matricul urigtig ere bleven forvexlede. 

For Befordring fra Vadumtorp til Thorup og til Dronninggaard hvor Udskiftnings Documenterne 

forefandtes, 4 Mile á 4 mk. 8 sk. pr. Miil er  3 rbd. 

Retor = 2/3 Tour    2 rbd. 

Diætpenge paa Reisen frem og tilbage   4 rbd. 

                  Er 9 rbd. – P.L. Birk 

Denne Regnings Beløb 9 rbd. beder jeg allerærbødigst at Deres Høivelbaarenhed høigunstigst vilde 

foranledige mig udbetalt af Aalborg Amtstue. 

Vadumtorp den 26
de

 December 1845, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten - (Afsendt den 28/12 45) 

  

 

Nr. 1516 

 

Da jeg efter nøiere Overveielse finder ar Deres Velædelhed kan være berettiget til de 12 rbd. i 

Græsleie af de Dem solgte Parceller som jeg har efter Overenskomst med Teglbrænder har ladet 

ham levere mig Tørv for fordi jeg forglemte ved Handelens Indgaaelse at gjøre Dem opmærksom 

paa, saa sender jeg Dem disse Penge herved, udbedende mig en Qvittering for samme som jeg kan 

levere til Leieren. 

Hartkornet paa Parcellerne er efter min Udstykningsberegning af 1817 fordeelt saaledes: 

Parcellen N
o
 29 1 Fk. ¼ alb. 

(Parcellen N
o
) 30 1 (Fk.) ½ (alb.) 

(Parcellen N
o
) 31 1 (Fk.) 2¼ (alb.) 

(Parcellen N
o
) 39 0 (Fk.) 2¾ (alb.) 

(Parcellen N
o
) 40 0 (Fk.) 2¾ (alb.) 

(Parcellen N
o
) 41 1 (Fk.) ¼ (alb.) 

            1 Skp. 2 Fk.  2¾ alb.  

Vadumtorp den 30
de

 December 1845, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Amtstuefuldmægtig Wesenberg. 

  

 

Nr. 1517 

 

Regning 

over mit Tilgodekommende for Landmaalingsforretninger ved Knivholt Hovedgaard og Gods i 

Aaret 1845. 

For en Areal og Reductionsberegning over en opdyrket Hedelod under Knivholt Hovedgaard, med 

tilhørende Kort    20 rbd. 

For Udstykningsberegning over Gaarden Matr. N
o
 24 og 25 i Flade  

Bye, med tilhørende Korter in Duplo, á 25 Rbd. pr. Gaard er 

50 rbd.  

Derfra afgaaer for Taxationsforretningens nye Afhjemling  
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foranlediget af en Skrivefeil 3 rbd. 4 sk., altsaa  46 rbd.  92 sk. 

                   Er 66 rbd.  92 sk. 

Derpaa modtaget i sidstafvigte Juni Maaned  25 rbd.  

Altsaa mig tilgode    41 rbd.  92 sk. 

 

Vadumtorp den 6
te
 Januar 1846, P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1518 

 

Deres Høivelbaarenhed har under 16
de

 f.M. forlangt min bestemte Erklæring om, naar Udskiftnin-

gen af Hou Byes Skovpartier og Hals Sogns Tørvemose kan ventes tilendebragt. – I Anledning 

heraf tillader jeg mig allerærbødigst at bemærke: at Udskiftningen imellem Skoveierne og de 

Græsningsberettigede er for længere Tid siden udført, og at den speciele Deling af Græsnings-

grundene ventes sikkert tilendebragt inden Udløbet at førstkommende Mai Maaned og maaskee før. 

– Delingen af Hals Sogns Tørvemose, som udføres af Capitain Landmaaler Lorentzen er saavidt jeg 

veed allerede afsat paa Marken. 

Vadumtorp den 6
te
 Januar 1846, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Hoppe, constitueret Stiftamtmand.  

  

 

Nr. 1519 

 

Dersom Deres Velædelhed vil være af den Godhed ved Overbringeren af disse Linier at opgive mig 

til hvilken Tid og paa hvilket Sted jeg bedst kan treffe Dem i Sundbye eller Aalborg, da er det min 

Agt at komme til Dem for at aflevere de fuldførte Forretninger over Gaarden N
o
 24 og 25 i Flade. 

Vadumtorp den 6
te
 Januar 1846. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Proprietair Rosborg – pr. Exps. 

  

 

Nr. 1520 

 

For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift for October Qvartal 1845 er bleven mig 

udbetalte af Aalborg Amtstue med 70 rbd. siger halvfjerdsindstyve Rigsbankdaler rede Sølv, 

qvitteres herved. 

Vadumtorp den 8
de

 Januar 1846, P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1521 

 

Vadumtorp den 14
de

 Januar 1846 

Gode Kammerraad 

Dersom Deres Hr. Svoger havde sagt mig Grunden hvorfor De ikke ønskede at beholde det Forte-

piano som De har modtaget af min Broder vilde jeg saaledes aldrig have skreven det Brev som jeg 

sendte Dem under 21
de

 f.M., men Deres Her. Svoger yttrede slet ikke noget om at der var Feil ved 

Instrumentet, saaledes at De ikke kunde være tjent med at beholde det; men han yttrede blot at De 

ikke nu ønskede at beholde det til Eie, og det faldt mig slet ikke ind at spørge videre om Aarsagen; 

thi da han tillige yttrede at De nok vilde beholde det endnu i nogen Tid saa faldt det mig saa meget 

mindre ind at det kunde være Instrumentets mangelfulde Egenskaber der var Skyld i at De ikke 
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ønskede det til Eie. – Jeg tvivler ikke i fjerneste Maade om Sandheden i de af Hr. Kammerraaden 

anførte Yttringer om Aftalen imellem Dem og min Broder og det er saaledes ikkun Deres Tauhed i 

den senere Tid der har bestyrket min Broder i den Tanke at han troede det afgjort at De ønskede at 

beholde Instrumentet til Eie. – Det er imidlertid langt fra at vilde forlange at De skulle beholde til 

Eie et Instrument som er saa mangelfuldt at De ikke kan være tjent med det, og jeg er derfor villig 

til at tage det tilbage igjen paa de tilbudte Vilkaar til hvilken Tid det forlanges – Hvad angaar det 

foranførte Spørgsmaal om jeg vil fuldføre Berigtigelsen af Villestrup Matricul, da er jeg dertil 

særdeles villig, og beder Hr. Kammerraaden være af den Godhed at underrette mig om hvorledes 

Sagerne staar, og hvor meget omtrent der endnu staar tilbage ved den Sag at gjøre. – Et Par Ord 

derom udbeder jeg mig ved første Leilighed. 

Med de bedste Ønsker for Dem og Deres i det nyelig begyndte Aar forbliver jeg Deres med 

høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1522 

 

Ved Overbringeren heraf beder jeg mig behageligen tilsendt et Exemplar af den udkomne Hof og 

Stats Kalender for 1846 og mig tegnet som Subscribent paa almindelig Danske Landbotidende som 

jeg ogsaa beder mig tilstillet. 

Vadumtorp den 14
de

 Januar 1846, Ærb. P.L. Birk. 

 

Til den Reeske Boghandel i Aalborg, 

  

 

Nr. 1523 

 

Velærværdige Hr. Pastor Friis. 

Mange Tak for den mig tilsendte Hartkornsattest for Niels Pedersen i Ulstrup, men jeg tvivler noget 

om at kunne bruge den, efter som jeg seet at den er udstædt under 22
de

 August 1845, thi da var det 

nye Hartkorn formentlig vel neppe endnu berigtiget efter Undersøgelsen, og er dette, som jeg 

formoder Tilfældet, da er det nødvendigt at jeg faaer en nye Attest saaledes som Hartkornet er 

bleven efter at Undersøgelsens Resultat er bleven bekjendtgjort, og indtil jeg enten faaer Sikkerhed 

for at Attesten indeholder det endelige berigtigede nye Hartkorn eller til jeg i manglende Fald faaer 

en nye Attest, er jeg nødsaget til at lade Forretningen, som i øvrigt er færdig, henligge. – Det 

belovede Kort til Lars Hansen følger indlagt. – Tør jeg bede Deres Velærværdighed være uleiliget 

med at udføre den lille Commission for mig i Nørre Onsild; det er nemlig for det første at erindre 

Jens Jensen Rousing om at sende mig Taxationsforretningen fra Retten over hans Gaards Jorder, 

som jeg nødvendig skal have forinden jeg kan fuldføre og indsende Udstykningsforretningen over 

hans Gaard og dernæst vil jeg bede Dem være af den Godhed at skaffe mig at vide om Jens Jensen 

Rousing virkelig har to smaa Agerlodder i Gaden østen for Nørre Onsild Kirke saaledes vedlagte 

Copie af Matriculs Kortet viser, efter hvilket han har Matr. N
o
 3, og da baade den fjerde og sjette 

Lod fra vestre Side er betegnet med N
o
 3, saa spørges om han har dem begge? eller i andet Fald 

hvilken af dem han har; og hvem der saa har den anden? – Oplysning herom udbeder jeg mig sendt 

tillige med Taxationsforretningen. – De og ærede Familie ønskes megen Lykke i det nyelig 

begyndte Aar og hilses venskabeligst af Deres ærbødigst P.L. Birk. 

Vadumtorp den 12
te
 Januar 1846 

  

 

Nr. 1524 
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Efter Begjæring af efterskrevne Selveiere i Jetsmark Sogn og for deres Regning tillader jeg mig 

ærbødigst at anmode Deres Velbyrdighed om behageligen at ville paa første Retsdag at udmelde 2
de

 

kyndi(ge) Mænd til at taxere deres Gaards Jorder til Udstykning, nemlig: 

Thomas Andersen Vium Gaards Jorder Matr. N
o
 10 med mere i Sønderbye. 

Jens Nielsens Gaards Jorder, Matr. N
o
 16 m.m. sammesteds. 

Niels Knudsen Sørensens Gaards Jorder Matr. 17 m.m. sammesteds. 

Niels Poulsens Gaards Jorder Matr. N
o
 24 m.m. i Store Panderup 

Saafremt Retten ikke har noget der imod da kunde formentlig til disse Forretninger udmeldes 

Sognefogden i Jetsmark og forhen værende Sognefoged Jesper Jacobsen i Hune. – men i ethvert 

Fald ønsker jeg ret meget at faa de samme Mænd udmeldt til alle fire Gaarde efterdi Eiendommene 

tildeels ere beliggende imellem hver andre. 

Vadumtorp den 16
de

 Januar 1846, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Herredsfoged Ammitzbøll. 

  

 

Nr. 1525 

 

S.T. Hr. Uhrmager Lundgreen. 

Min Søns Uhr, som herved følger har længe viist sig i saa høi Grad uefterrettelig at han ikke 

egentlig har havt eller kan have nogen Nytte af det, jeg tog det for nogen Tid siden til mig paa 

Prøve og opdagede da saa store Mangler ved det at jeg blev reent kjed af at undersøge det eller 

prøve det videre – det hænder nemlig saare ofte naar man vil lade det slaa, at Slauværket bliver 

staaende og ikke vil gaa i Gang og Følgen deraf er da naturligviis et Gangværk ogsaa maa gaa i 

Staa. – Imellem 7 og 8¾ kommer der slet ingen Qvaterslag frem – ogsaa vil Gangværket til andre 

Tider gaa i Staa uden at Reperterværket er Skyld der i. – Om eller hvorvidt at disse betydelige 

Mangler kan afhjelpes maa jeg overlade til Deres Velædelhed; men kan da ikke afhjelpes kan min 

Søn virkelig ikke være tjent med at beholde Uhret, men maa da ønske og forlange at faae det 

ombyttet med et bedre.  

Vadumtorp den 16
de

 Januar 1846, Ærbødigst P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1526 

 

Hosfølgende Taxationsforretning over Søren Willadsens Gaards Jorder i Hvidsted beder jeg Deres 

Velædelhed vilde være af den Godhed at modtage i Forvaring indtil Lars Christian Jensen lader den 

afhente. – Dernæst beder jeg Dem ret meget at være uleiliget med at udføre en lille Commission for 

mig; jeg har nemlig en Udstykningsforretning under Haande for Selveier Gaardmand Christen 

Andersen af Harken i Vreilev Sogn som forlænge siden skulde have været indsendt; men som 

endnu ikke er bleven det fordi jeg mangler Oplysning om Parcellisternes Navne og som jeg for-

glemte at forskaffe mig da jeg foretog Taxation og ligeledes nu da jeg for et Par Dage siden var der 

paa Egnen. Denne Forretning har i det hele taget forvoldt mig megen uventet uleilighed, som Følge 

at et selvgjort Magelæg med Naboen Jens Jensens, som ikke er bleven indført i Matriculen, hvorved 

der er bleven ualmindelig langvarig. Saavidt jeg veed er det 3 af Christen Andersens Sønner og en 

Svigersøn som der skal have Parcellerne; men hvad de hedder enhver især det veed jeg ikke. – I den 

Anledning har jeg affattet et simpelt Afrids af Kortet hvorpaa jeg har betegnet Parcellerne med N
o
 1 

til 6 inclusive og beder De vilde være af den Godhed saasnart som dertil kan gives Leilighed, at 

faae Bud til Christen Andersen at han kunde møde hos Dem for at opgive alle Parcellisternes Nav-

ne, som jeg ønsker skreven paa Afridset under ethvert Parcel Nummer. – ligesom jeg har skreven 

paa Parcel N
o
 5 – Parcellisten N

o
 4 er saavidt jeg veed hans Svigersøn og er Muurmester, men hans 

Navn har jeg ikke faaet; dog maaskee jeg tager feil saa at ogsaa denne er hans Søn, hvilket jeg beder 

mig opgivet. – Saavidt jeg veed er det Samuel Christensen der skal have Parcellerne N
o
 1 og N

o
 3, 
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men med Vished veed jeg det dog ikke. – Forretning(en) er i øvrigt færdig og skal uopholdelig 

vorde indsendt saa snart som jeg faar disse Navne. Deres Velædelhed bedes meget at undskylde at 

jeg bebyrder Dem med saa megen Uleilighed, det skal være mig kjært om Leilighed kunde gives til 

at vise Dem Gjentjeneste.  

Vadumtorp den 16
de

 Januar 1846, Deres med sand Agtelse hengivne P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. Examinatus juris Jensen. 

  

 

Nr. 1527 

 

S.T. Hr. Forvalter Lund. 

Det er nu atter over et Aar, eller omtrent et Aar siden Deres Velædelhed var saa god at love mig 

med det allerførste at forskaffe mig den mig tilgodekommende Betaling 15 rbd. for det for 3 Aar 

næsten siden udskiftede Overdrev til Vads Kjær Gaarde; Jeg beder Dem derfor ret meget at sende 

mig Beløbet med Overbringeren heraf, som paa mine Vegne kan qvittere for samme. 

Vadumtorp den 18
de

 Januar 1846, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1528 

 

Deres Velædelhed ombedes ret meget godhedsfuld at ville det aller først som Deres Tid kan tillade 

det meddele mig Hartkorns og Gammelskats Attester for efterskrevne 3
de

 Gaarde som jeg har 

forglemt at skrive om betimmelig, og som jeg nu trænger til, nemlig: 

Østerhan Herred, Broust Sogn og By, Matr. N
o
 13, Proprietair Høyer og Medinteressenter. 

Hvetbo Herred, Hune Sogn, Matr. N
o
 118, Christen Nielsen. 

Børglum Herred, Taars Sogn, Hvidsted Bye, Matr. N
o
 22 og 66, Søren Villadsen. 

Vadumtorp den 21
de

 Januar 1846. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Fuldmægtig Bergh, constitueret Amtsforvalter 

  

 

Nr. 1529 

 

Under 29
de

 Juni forige Aar tillod jeg mig allerærbødigst at tilstille Deres Høivelbaarenhed en Reg-

ning over mit Tilgodekommende 15 rbd. for en ifølge Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse til 

mig af 14
de

 April samme Aar foretagen Undersøgelse af Udstyknings Kortet over Niels Christen-

sens Gaards Jorder i Bjerget Bye Lild Sogn; hvilket Beløb jeg allerærbødigst beder at Deres 

Høivelbaarenhed høigunstigst ville foranstalte mig udbetalt af Aalborg Amtstue eller sendt til 

Aalborg Postcontor. 

Vadumtorp den 22
de

 Januar 1846, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Rosenkrantz. 

  

 

Nr. 1530 

 

1846 den 30
te
 Januar skrev jeg til Toft og bad ham lade mig vide med første Post om han har 

modtaget et Brev af 22
de

 December og hvad der er gjort ved den Sag. 
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Nr. 1531 

 

Af den Kongelige Amtstue i Aalborg er efter anviisning bleven mig udbetalt for Undersøgelse af en 

af Landmaaler Buckhave udført Udstykningsforretning i Lild Bye, Thisted Amt og for en Undersø-

gelse af en Forvexling i den nye Matricul af 2
de

 Englodder i Bolle Fjerding, Dronninglund Sogn res-

pective 15 rbd. og 9 rbd. eller i alt 24 rbd. for hvilke Fire og Tyve Rigsbankdaler herved qvitteres. 

Vadumtorp den 31
de

 Januar 1846, P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1532 

 

Mange Tak for Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 30
de

 f.M. og for den der i meddelte 

Efterretning om Koldbroe Udstykning og Magelæg, og mange Tak for Uleiligheden med Christen 

Andersens affaire i Harken. - Under 21
de

 f.M. skrev jeg til den constituerede Amtsforvalter 

Fuldmægtig Bergh om en Hartkornsattest for Søren Villadsens Sted i Hvidsted Bye, Taars Sogn, 

Matr. N
o
 22 og 66 ligesom jeg ogsaa samtidig dermed bad om en Attest for Gaarden Matr. N

o
 13 i 

Broust Bye og Sogn tilhørende Proprietair Høyer og Medinteressenter, og en do for Stedet Matr. N
o
 

118 i Hune Sogn for Christen Nielsen Sverrig som anført i Matriculen. – Disse 3 Attester beder jeg 

Dem godhedsfuld at være uleiliget med naar Deres Vei ved Leilighed falder forbi Amtstuen, at De 

vilde formaa Hr. Bergh til at sende mig det allerførste som hans Leilighed kan tillade det; og beder 

jeg De ikke vil fortryde paa at jeg atter gjør Dem Uleilighed uden at kunne vise Gjengjæld hvortil 

jeg i øvrigt stedse skal findes beredtvillig. 

Vadumtorp den 3
die

 Februar 1846. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Examinatus juris Jensen. 

  

 

Nr. 1533 

 

Efter Forlangende sendes herved Christen Jensen Knapmagers Skjøde som jeg modtog da jeg sidst 

var paa Vesløsgaard – Jeg har for 3 aar siden modtagen fra det Kongelige Rentekammer Kort over 

Eiendommen til hvis Ansættelse jeg i sin Tid modtog 1 Specie, og videre er jeg ikke istand til at 

gjøre derved førend jeg atter kommer der paa Stedet da Eiendommen nødvendigviis skal taxeres; 

men tidlig i anstundende Foraar kommer jeg til Hollerup i en anden Anledning og da skal jeg 

sikkert komme for at fuldføre Forretningen eftersom jeg nu er bleven overtydet om at saadant endnu 

attraaes; men da der nødvendigviis inden jeg kommer til Stedet skal tilveiebringes en Hartkorns 

Attest fra Amtstuen nemlig paa Hartkornet og Gammelskatten for Knapmagerens, Christen Jensens 

Huus, saa maae jeg bede Marcus Broe at sørge for at faae en saadan Attest ved allerførste Leilighed; 

thi det er sandsynlig at jeg kommer i Vinterens Løb dersom det atter bliver Tørveir, og Attesten fra 

Amtstuen kan derfor ikke faaes for snart. 

Vadumtorp den 8
de

 Februar 1846, Skyldigst P.L. Birk. 

 

Til Selveier Gaardmand Marcus Nielsen Broe i Øsløs. 

  

 

Nr. 1534 

 

Da jeg hidtil forgjæves har ventet paa at Mikkel Nielsen af Førkilde og Medinteressent skulde efter 

Aftale, sørge for at Taxationsforretningen for Retten over deres Gaards Jorder blev mig tilsendt, og 

min Forretning nu i meget lang Tid har ligget færdig til Indsendelse men ikke kan blive sendt ind 

førend jeg faar Taxationsforretningen som virkelig endnu ligger hos Herreds Fogden, saa beder jeg 
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Deres Velædelhed vilde være uleiliget med at formaa Vedkommende til at drage Omsorg for at de 

snarest mueligt maatte vorde mig tilsendt. 

Vadumtorp den 9
de

 Februar 1846. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Forvalter Ammitzbøll. 

  

 

Nr. 1535 

 

Høistærede Hr. Ven. 

Det er mig yderst ubehageligt at skulle nødsages til at gribe til haarde Midler for at faa mit Tilgode-

havende ind for Aggersborg Holmes Udskiftning, men jeg kan ikke lempe mig saa gjerne som jeg 

vilde, fordi jeg trænges haardt af Creditorer fra flere Kanter – men kan Jensen ikke gjøre Udveie for 

Penge saa er det jo egentlig Sognets Beboere der skal opkræves af og det bliver formentlig da en 

Sag imellem dem og ham, om han har oppebaaren og forødet Sognets Penge, og derefter kan jeg 

virkelig ikke være tjent med eller forpligtet til at gjøre Henstand; thi det er jo ikke mig der har be-

troet ham Pengene. Jeg maa saaledes nødvendig bede Dem det snarest mueligt være af den Godhed 

at gjøre de Skridt som de finder at være fornøden for at faa mit Tilgodehavende indcasseret Jeg 

ønskede jo intet hellere end at det kunde skee i Mindelighed, men jeg kan virkelig ikke give længere 

Henstand. Vil De have den Godhed med første Post at skaffe mig en Afskrift af den Rentekammer 

Skrivelse hvorved Peder Andersens Gaards Udstykning i Fjerritslev i 1844 blev approberet; Thi jeg 

har faaet en Attest fra Amtstuen paa Gaardens hele oprindelige Hartkorn i stedet for paa Hoved-

parcellen. – Formodentlig er Parcellerne fra 1844 ikke endnu bleven udmeldt i Amtstuen. – 

Approbation kan jo vel i al Fald faas paa Herredscontoret, men jeg kan ikke bruge den Attest jeg 

har faaet fra Amtstuen uden at jeg paa samme kan tilføie en Bemærkning om hvorledes og under 

hvilken Dato Kammeret har approberet den første Fordeling, da det jo kun er Hovedparcellen jeg nu 

har med at gjøre.  

Vadumtorp den 10
de

 Februar 1846. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Procurator Toft. 

  

 

Nr. 1536 

 

Aagaards Gods Holmsøe By Haverslev Sogn 

Matr. N
o
 3 Jens Andersen (kjøbt af Storm) gl. Skt. 43 rbd. 16 sk., nyt Hartkorn 6 Td. 5 Skp. 2 Fk. 

2¼ alb. 

Manden er død og Gaarden skal sælges – Gaarden har (an)deel N
o
 4 i Matr. N

o
 30 i Holmsøe 

Matr N
o
 16 i Lørsted og Matr. N

o
 74 i Haverslev. 

Matr. N
o
 4, Fæster Christen Nielsen (nu Christen Nielsen som Selveier) Gammelskat 43 rbd. 16 sk., 

Hartkorn 5-6-0-¼   

Andeel med N
o
 3 i Matr. N

o
 30 i Holmsøe, N

o
 16 i Lørsted og N

o
 74 i Haverslev. 

N
o
 74 i Haverslev er fl. skat under Holmsøe 3 og 4 – Hartkorn 2 Fr. 1¼ alb. 

(N
o
) 30 i Holmsøe ligeså (Hartkorn) 3 skp. 2 Fr 1½ alb. 

(N
o
) 16 i Lørsted ligeså (Hartkorn) 2 Fr  

Der kan ikke være noget til Hinder for at faa den for Gaarden Matr. N
o
 3 og 4 i Holmsø By, 

Haverslev Sogn, tilhørende fælleds Tørvelod Matr. N
o
 11(?) i Lørsted fraskilt Gaarden; men da den 

i Henseende til Gammelskatten hører under Gaarden, saa er det fornødent at der faas et Kort fra 

Rentekammeret over begge Gaardes Jorder og at disse samtlige taxeres og beregnes, ved hvilken 

Leilighed da tillige de andre fælleds Lodder i Haverslev, Matr. N
o
 74 og i Holmsøe Matr. N

o
 30 

kunne fraskilles eller deles efter behag. Jeg er villig til om forlanges at skaffe Korterne fra 

Rentekammeret naar dertil sendes mig 2 rbd. for hver Gaard. 
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Vadumtorp den 11
te
 Februar 1846, P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1537 

 

Den 16
de

 Februar 1846 har jeg anmodet Peter om i mit Navn af skrive til Comiteen om Korter over 

følgende Eiendomme i Hjørring Amt, Børglum Herred, Vreilev Sogn, Guldager Bye, nemlig under 

Lundgaard m.m. Matr. N
o
 15, Niels Sørensen Harken, Htk. 3 Td. 2 Fk. 2¾ alb., Gammelskat 22 rbd. 

39 sk. 

Østerhan Herred, Beistrup Sogn og Bye, Matr. N
o
 44a & 44b, nemlig: 

44a, Nicolai Christensen, Gammelskat 3 rbd. 49 sk. 

44b, Niels Pedersen Bisgaard i Skræm, nu Niels Simonsen,         Nyt Hartkorn 6 Skp. ¾ alb. 

(Gammelskat) 3 rbd. 38 sk. 

  

 

Nr. 1538 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds behagelige Skrivelse af 2
den

 d.M. meldes: at min afdøde 

Broder ikke har efterladt sig noget Sangbundstræ; han fik det almindeligviis fra Hamborg og havde 

netop opbrugt sit sidste Forraad. - Heller findes der nogen Slags Redskaber efter ham, som jeg er 

sindet for at afhænde. 

Vadumtorp den 18
de

 Februar 1846, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Instrumentmager Clausen. 

  

 

Nr. 1539 

 

I Henhold til Forordningen af 3
die

 December 1819 § 3 tillader jeg mig allerærbødigst at tilstille 

Deres Høivelbaarenhed hosfølgende 9 Udskiftningsforretninger med tilhørende Bilage nemlig for  

Morten Pedersen i Estrup, Morten Sørensen i Holdsted, Niels Christian Thomsen i Serritslev, Søren 

Hansen sammesteds, Niels Jespersen i Stenum, Poul Pedersens Enke i Nørre Harritslev, Christen 

Andersen i Harken, Christen Zachariassen i Østerbrønderslev og Lars Dreier i Jarmsted, alle til 

udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer. 

Vadumtorp den 7
de

 Februar 1846, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerraad Amtmand Baron Holsten. 

  

 

Nr. 1540 

 

Vadumtorp den 11
te
 Februar 1846 

Gode Hr. Kabell. 

I Anledning af Deres meget ærede Skrivelse af 5
te
 denne Maaned som jeg modtog i dette Øieblik, 

meldes: at jeg er særdeles villige til at efterkomme Deres Begjæring om at udstykke Peder Nielsen 

Ludes Gaard i Nørrevraae saa tidlig som Aarstiden kan tillade det; men da der efter de seneste 

Bestemmelser skal for at undgaae Uleilighed og der maa bagefter, i Reglen overalt ved Udstyknin-

ger bruges Matriculs Korter, saa beder jeg Dem være af den Godhed det allersnarest mueligt at 

opgive mig Gaardens Matriculs N
o
 samt Gammelskat og Hartkorn, helst i Form af en Attest som jeg 

siden kan bruge, og jeg skal da uopholdelig skrive til Matriculs Comiteen om et Kort, og faa min 

Søn, som fortiden er i Kjøbenhavn til at paaskynde at jeg kunde faa det snart. 
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Deres Med sand Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Proprietair Kabell. 

  

 

Nr. 1541 

 

Høistærede Hr. Ven. 

Ret meget takker jeg Dem for Deres ærede Skrivelse af 7
de

 d.M. og for den deri indeholdte 

Gratulation, da jeg seer af Hr. J. troer at fordi jeg af Forsigtighed med Hensyn til Postleilighed har 

tilbageholdt det ene Kort og Taxationsforretningen som ikke kunde være i Kassen saa var dette jo 

en heldig Omstændighed til deraf ar kunne udbede den Slutning at Forretningen ikke var færdig og 

at det derfor ikke havde nogen Hast med at betale den. – Jeg tillader mig derfor herved at sende 

denne Rest af Documenterne og bede Dem være af den Godhed det allersnarest mueligt at gribe 

Sagen an fra den meest alvorlige Side. – Da Jensen er den egentlige Reqvirent af Forretningen og 

den som egentlig er pligtig at betale den, da han dertil har oppebaaren 2 Aars Græsleie af Holmene, 

saa veed jeg ikke om det maaskee skulde være bedst at begynde Sagen med at kalde ham ind for 

Forligelses Commissionen, og dersom han ikke er at formaa til at indgaae noget rimeligt Forlig da 

bliver det vistnok nødvendigt at jeg faar Regningen og alle Sagens Documenter tilbage for at faae 

den indsendt til Rentekammeret for at jeg kan faa den approberet til Inddrivelse ved Udpantning. 

Jeg griber saare nødig til dette Middel og saaledes formelig at lægge mig ud med Jensen, men jeg 

frygter for at der ikke vil blive nogen anden Udvei – hvilket jeg imidlertid nu vil overlade til Dem. 

Veed De noget Middel der fører sikkere og hastigere til Maalet, da beder jeg Dem helst at vælge 

det; men særdeles meget beder jeg Dem at gribe til alvorlige Midler jo før jo heller, da jeg ikke kan 

skjønne at der er andet for at gjøre om det generer mig alt for meget at undvære Pengene længere 

ende den allerhøieste Nødvendighed kræver; jeg kommer endda til at betale det dyrt nok at jeg har 

biet saalænge i Haab om at faae Sagen afgjort i Mindelighed; det er nu 6 Maaneder siden Vedkom-

mende meddelte mig skriftlig Tilstaaelse om at de som før vilde med den paa Eiendommen afsatte 

Udskiftning, og til den Tid havde jeg billagt Krav paa at have faaet min Regning betalt. – At jeg har 

meddelt Jens Simonsen i Drustrup et Beviis for at Delingen af Tørvelodden imellem ham og 

Christen Rømer ikke nu kan forandres gaar naturligviis kun ud paa at tilkjendegive at Delingen 

virkelig er indført i Beregningen saaledes som den staaer paa Kortet, og at der ikke deri nu kan 

gjøres nogen Forandring uden at forqvakle den approberede Forretning; men det er en Selvfølge at 

dersom man vil henvende sig til Rentekammeret derom og man mueligen kunde formaae Collegiet 

til at ombytte disse to Nummere paa Korterne /: hvilket ikke medfører nogen videre Uleilighed da 

Stykkerne ere lige store, baade i virkelig og i boniteret Størrelse, og følgelig saa som Tørvejord 

aldeles ikke er nogen Gjenstand for Skyldsætning og er derfor ikke kommen i Betragtning ved 

Taxation :/ da kan der jo naturligviis ikke være noget i vejen for at det jo kan skee endnu; thi min 

Attest gaar blot ud paa at vise at det er bleven forstaaet at skulle være saaledes som det er indført i 

Forretningen; men det er jo dog muelig at jeg kan have misforstaaet dens Mening om hvilken af 

dem der skulde have sydligst, hvilket jeg ingenlunde med bestemthed vil modsige. 

Vadumtorp den 12
te
 Februar 1846. Deres Hengivne P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Proprietair Toft. 

  

 

Nr. 1542 

 

S.T. Hr. Procurator Westerby 

Efter Begjæring af Hr. Madsen fra Øster Sterup Mølle tillader jeg mig at tilmelde Deres Velædelhed 

at jeg har paa hans Kort udmærket den Plads som Møllen staaer paa og som efter Contracten skal 

følge med Møllen. Da den ligger i et Udhjørne af Eiendommen kan der formeentlig ikke være noget 



590 

 

i Veien for at faa Tilladelse til fra Stedet at afhænde denne ubetydelige Plads med Møllen; men da 

Udstyknings Taxationen er for gammel til at bruges, kan Pladsen ligesom paa lovlig Maade ikkun 

kan fraskilles efter ny Taxation; imidlertid forekommer det mig at der i Slutningen af et Circulaire 

fra Rentekammeret af 6
te
 December f.A., eller saa omtrent /: som har staaet i Collegialtiden(de); 

men som jeg ikke har ved Haanden for Øieblikket :/ er antydet den Mening, at gandske ubetydelige 

Huusplads, kunde faaes fraskilt ved Rentekammeret Matriculstaxationen, men om jeg ønsker rigtig 

denne og om denne Plads kan henhøre dertil veed jeg imidlertid ikke; Maaske Deres Velædelhed 

som vistnok har det omtalte Circulaire ved Haanden vil forsøge paa for Hr. (?) at skrive i Ansøg-

ning til Kammeret i den Retning; og kan det da ikke bevilges da er jeg villig til paa nærmere 

Forlangende at foretage den i saa Fald fornødne formelig Udstykningsforretning. 

Vadumtorp den 19
de

 Februar 1846, Ærb. P.B. 

  

 

Nr. 1543 

 

Til Brug ved attraaede Udstykninger tillader jeg mig allerærbødigst at anmode den høikongelige 

Matriculerings Comitee om gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige Copier af 

efterskrevne Matriculs Korter i Hjørring Amt, nemlig: 

Østerhan Herred, Haverslev Sogn. 

Holmsøe Bye, Aagaard Gods, Matr. N
o
 3, Jens Andersen, Hartkorn 6 Td. 5 Skp. 2 Fk. 2¼ alb. og 

Gammelskat 43 rbd. 16 sk. 

(Holmsøe Bye), samme Gods, Matr. N
o
 4, Christen Nielsen, Hartkorn 5-6-0-¼ og Gammelskat 43 

rbd. 16 sk. 

Begge disse Gaardes Jorder ønskes paa eet Kort og paa samme Kort ønskes tillige de for begge 

Gaarde fælleds Matriculsnummere nemlig Matr. N
o
 30 i Holmsøe, Matr. N

o
 34 i Haverslev og Matr. 

N
o
 16 i Lørsted. 

Børglum Herred, Vraae Sogn, Nørre Wraae Byes Eierlaug, Matr. N
o
 6, Hæstrupgaards Gods, Peder 

Nielsen, Hartkorn 2 Td. 2 Skp. 3 Fk. 2½ alb., Gammelskat 26 rbd. 46 sk. 

Korterne ønskes sendt til Aalborg Amtstue det allersnarest mueligt hvor de af mig skal vorde 

indløste. 

Vadumtorp den 19
de

 Februar 1846, allerærbødigst P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1544 

 

Høistærede Hr. Forvalter.  

For noget over 13 Maaneder siden var De saa god at give mig bestemt Løfte om ret snart at 

forskaffe mig mit Tilgodekommende for Vadskjær Gaardes Fælledskjærs Udskiftning udbetalt og 

for omtrent en Maaneds siden bad jeg Dem at indfrie dette Løfte, og fik da det mundtlige Bud at de 

kom herover næste Dag; men da dette ikke skeer beder jeg Dem være saa god at sende mig Beløbet 

15 rbd. ved Overbringeren heraf. 

Vadumtorp den 22
de

 Februar 1846, Ærbødigst og Forbindtligst P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1545 

 

Deres Høivelbaarenheds meget ærede Skrivelse af 17
de

 d.M. og dermed fulgte 4 rbd. har jeg 

modtaget; jeg har allerede skreven om Korterne og saa hastig som disse kan faas skal jeg 

uopholdelig foretage og fuldføre den forlangte Forretning angaaende de 2
de

 Gaarde af Aagaards 

Gods i Holmsøe. 

Vadumtorp den 21
de

 Februar 1846, Ærbødigst P.L. Birk. 
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Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Herredsfoged Lillienskjold. 

  

 

Nr. 1546 

 

Børglum Herred, Jerslev Sogn, Jens Jensen  Gammelskat   Bankhæftelse 

  Matr. Hartk.    som forventes 

Myelund 

Den Nordøstlige Deel N
o
 10 0-2-1-2¼  27 rbd. 4½ sk. 5 rbd. 82 sk. 

Sterup Fælled (N
o
) 50  

(Sterup Fælled) (N
o
) 38 0-0-0-2¼  14 (rbd.) 16 (sk.) 33 – 16 (tilføjet i 

      margenen 6 rbd. 

      61 sk.) 

Den Nordøstlige Deel (N
o
) 12a 2-0-1-2¾  

  (N
o
) 12b 0-0-2-1¾  

Skovbakken og Norge- 

huset  (N
o
) 3 0-2-0-0 0 rbd. 68 sk   2-48 (tilføjet i  

margenen: 48 sk.)  

Til Brug ved attraaede udstykninger tillader jeg mig allerærbødigst ar anmode den høikongelige 

Matriculeringskomitee om, gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige Copier af 

Matriculskorterne med paategnede Taxter over Paaskrevne Eiendomme i Hjørring Amt, Børglum 

Herred, Jerslev Sogn, Jens Jensen Mylund 

I Sognets nordøstlige Deel Matr. N
o
 10 Hartkorn  0-2-1-2¼ Gammelskat 27 rbd. 4½ sk 

Sterup Fælled (Matr. N
o
) 50  

(Sterup Fælled) (Matr. N
o
) 38  0-0-0-2¼   

Den Nordøstlige Deel (Matr. N
o
) 12a 2-0-1-2¾  14 (rbd.) 16 (sk.)  

  (N
o
) 12b  0-0-2-1¾  

Skovbakken og Norge- 

huset  (N
o
) 3  0-2-0-0 0 rbd. 68 sk   

Disse Eiendomme som tilhører een Mand ønskes alle paa eet Kort.  

b, Samme Sogn, Hovedparcellen af Gaarden Abildgaard, beliggende nordvestlig for Sterup Bye;  

den staaer for nyt Hartkorn omtrent 3 Td. 2 Skp.; den nuværende Eier hedder Jens Nielsen og han 

har eiet Gaarden i 5 Aar, hans Formand hedder Christen Olesen – Abildgaards (?) Eiendomme 

grændser umiddelbar sammen med Sterup Byes Mark. – Om den muelig er matriculeret under 

Sterup Bye veed jeg ikke; men jeg formoder at den udgjør et særskilt Eierlaug. 

Korterne ønskes sendte til Aalborg Amtstue det snarest muelig, hvor de af mig strax skal vorde 

indløst. 

Vadumtorp den 28
de

 Februar 1846, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

  

 

Nr. 1547 

 

Deres Velædelhed modtage herved min skyldigste Tak for den tilsendte Taxationsforretning; men 

Deres Hr. Svoger har vistnok forglemt at han var saa god at love mig ogsaa at skaffe mig at vide om 

den Lod som Skagens Post boer paa grændser umiddelbar sammen med den Lod som han har 

kiøb(t) af Christen Pedersen i Flade, eller om der er en anden Lod imellem og i saa Fald hvem der 

da er Eier af den mellemliggende Lod samt om Postens Huus er beliggende østen eller vesten for 

den af Christen Pedersens Gaard kiøbte Lod; Da jeg ikke veed om Hr. Rosborg er hjemme fortiden, 

beder jeg at Deres Velædelhed vilde være af den Godhed at uleilige Dem med at forskaffe mig 
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Oplysning herom det snarest mueligt da jeg ikke kan indsende Forretningen for uden at jeg faar det 

at vide. 

Vadumtorp den 24
de

 Februar 1846, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1548 

 

Saafremt det milde Vinterveir vedbliver er det min Agt at komme til Ulsted i Løbet af 14 Dage fra 

Dato og i al Fald inden en Maaned for at paabegynde Udskiftningen af Byens Gade og Fælleds 

Tørvemose. – Dersom der ikke er udmeldt Mænd til at taxere Eiendommene da ønsker jeg at 

saadant kunde skee forinden. 

Vadumtorp den 26
de

 Februar 1846, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Pastor Franck (afsendt den 27
de

 Febr. med Peder Munk) 

  

 

Nr. 1549 

 

Efter Deres Velædelheds Begjæring i ærede Skrivelse af 11
te
 d.M. tilstilles Dem herved Kortet over 

Christen Stephansens Gaards Jorder i Skousted; - Ved samme Leilighed tillader jeg mig tillige at 

sende Dem 2
de

 Korter til Peder Møll i Kjelstrup, som jeg beder De vilde være af den Godhed at 

besørge ham tilstillet ved første Leilighed. – Fremdeles følger de af Stær og Bisted forfattet Kort 

over Peder Tanges Gaard i Hillerslev som jeg ogsaa beder Dem være af den Godhed at besørge til 

sin Eier, som jeg ikke veed hvem er.  

Mange Tak for Lykønskningen i Anledning af min Søns udnævnelse til Landmaaler. 

Behag at hilse Deres gode Kone fra Deres ærbødigst og forbundne P.L. Birk. 

Vadumtorp den 26
de

 Febr. 1846. 

 

S.T. Hr. Proprietair Neesgaard. 

  

 

Nr. 1550 

 

I Anledning af Deres Velbyrdigheds meget ærede Skrivelse af 22
de

 f.M. meldes: at jeg vilde vel 

gjerne skrive for Jens Thomsen i Rosenshave eller for Eieren af Lille Thamstrup Hovedparcel, 

saafremt jeg torde gjøre mig det mindste Haab om at kunne udrette noget t den Retning; men af et 

lignende Exempel med en anden Mand som jeg har skreven for i en lignende Begivenhed har jeg 

ikke været istand til at udrette noget, og jeg frygter at det vilde gaa ligedan her; imidlertid vil jeg 

gjerne om det alligevel ønskes gjøre et Forsøg derpaa men, jeg maa i saa Fald udbede mig Kortet 

tilsendt. 

Vadumtorp den 26
de

 Februar 1846, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Lieutenant og Landmaaler Lassen. 

  

 

Nr. 1551 

 

Til Brug ved attraaede Udstykninger tillader jeg mig allerærbødigst at anmode Den høikongelige 

Comitee om gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige Copier af Matriculs Korterne 

med paategnede Taxter for efterskrevne Eiendomme, nemlig i Hjørring Amt, Hvetbo Herred: 

Saltum Sogn Torpet By den fælleds Gadejord, Matr. N
o
 29 
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 Sønder Saltum By, Villerup Huse Matr. N
o
 71 og 72 

 Faarup Bye, den fælleds Gade Matr. N
o
 4c 

Jetsmark Sogn, Bundgaard, Jermin 

Sognets Mellemste Deel, Matr. N
o
 38a, Hartkorn 5 Td. 1 Skp. 1 Fk.          Gammelskat  

(Sognets) sydlige Deel, (Matr. N
o
) 60, (Hartkorn) ¾ alb.            59 rbd. 83 sk. 

(Sognets) Mellemste Deel, (Matr. N
o
) 43, (Hartkorn) 1 Skp. ¾ alb.  

(Sognets Mellemste Deel, Matr. N
o
) 36, (Hartkorn) 3 Td. 2 Skp. ¼ alb.      39 rbd. 18 sk. 

(Sognets) sydlige Deel, (Matr. N
o
) 103, (Hartkorn) ¾ alb. 

Aalborg Amt, Kjer Herred 

Østerhassing Sogn, Føltved, Niels Svendsen, Matr. N
o
 2a, Hartkorn 3-5-0-1½, Gammelskat 30 rbd. 

94 sk. 

Korterne ønskes sendt til Aalborg Amtstue det snarest mueligt, hvor de af mig strax skal vorde 

indløst. 

Vadumtorp den 11
te
 Marts 1846, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

(Sendt til Peter i Concept med Anmodning om strax at renskrive og besørge det) 

  

 

Nr. 1552 

 

Til Brug ved attraaede Udstykninger beder jeg ærbødigst at Deres Velædelhed vilde være uleiliget 

med det første som Deres Tid kan tillade det at meddele mig Hartkorns og Gammelskatsattester for 

efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

Hvetbo Herred, Jetsmark Sogn, Store Panderup, Niels Poulsen 

1, Sognets nordlige Deel, Matr. N
o
 24, Hartkorn 2-1-1-2¾,  

gl. Skat 25 rbd. 60 sk. 

(Sognets nordlige Deel, Matr. N
o
) 44b,     Niels Poulsen 

Hartkorn 0-1-0-¼            (Gl. Skat) 15 (rbd.) 16 (sk.) 

(Sognets) mellemste Deel, (Matr. N
o
) 44c,  

(Hartkorn) 0-2-0-1¾   

3, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn 

Boller Fjerding, Matr. N
o
 57a, Hartk. 1-3-0-2, Gammelskat 9 rbd. 94 sk., Peder Christian Poulsen 

Vesterhjermitslev Sogn, Stride Gaarde, Hans Pedersens Parcel 

Horns Herred, Aasted Sogn, Bude Gaarde, Matr. N
o
 6 og 7 med tilhørende Hedelod i Tores Hede. 

(ikke mere i dette dokument)   

  

 

Nr. 1553 

 

Deres Velædelhed ombedes behageligen at ville som Distriktsbestyrer paategne hosfølgende 

Anmeldelser til Assurance for det følgende Aar 

Vadumtorp den 12
te
 Marts 1846, Ærbødigst og Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Forvalter Lund. 

  

 

Nr. 1554 

 

Skrive til Comiteen om Kort over Matr. N
o
 38 under Faarup By, som er fælleds Matr. N

o
 3, 4, 5, 8, 

9, 12, 14, 15 og 16 og ansat for nyt Hartkorn 1¼  alb. – Intet Hartkorn er anmeldt. 
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Peder Sørensen i Faarup har dertil betale mig 1 rbd. 

Ligeledes skal jeg skrive om Korter til Bruun paa Birkumgaard over Matr. N
o
 135, 136, 137, 138, 

139, 140 og 142 i Gjøl Sogn, Hjørring Amt – men over N
o
 141 ønskes ikke Kort. 

  

 

Nr. 1555 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 28
de

 f.M. meldes at saa gjerne jeg 

end vilde er jeg dog ikke istand til at kunne meddele Dem noget aldeles utvivlsomt Middel for de 

omskrevne Interessantskabseier af Parcellen N
o
 86 af Søren Pedersens Gaard i Gjøttrup til at 

undgaae den dem paahvilende Forpligtelse at bebygge Lodden; imidlertid vil jeg dog troe at dersom 

Dens Jorder ligge nogenlunde beqvemt til Forening med Parcellen, saa er det jo nok mueligt at de 

efter Ansøgning derom til Rentekammeret, kunde faae Tilladelse til at lade den dele og henlægge til 

Stederne, under Forudsætning af at de kan bliver enige om at lade den dele i Figurer som Collegiet 

vil bifalde; men at faa Tilladelse til vedblivende at benytte den som hidtil som en fælleds Eiendom 

uden at den vorder bebygget, kan aldeles ikke ventes bevilget. 

Vadumtorp den 25
de

 Marts 1846, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Fuldmægtig Bredstrup. 

  

 

Nr. 1556 

 

For Deres Velærværdigheds ærede Skrivelse af 13
de

 d.M., og der meddelte Oplysninger takker jeg 

Dem forbindtligst; jeg er nu ved den mig tilsendte Attest sat i Stand til at fuldføre Udstykningen af 

Niels Pedersens Gaard i Ulstrup, men da jeg ikke endnu har modtaget Taxationsforretningen over 

Jens Jensen Rousings Gaard i Nørre Onsild som han skulde erhverve fra Retten og sende mig, saa er 

jeg ikke endnu istand til at fuldføre hans Forretning. Deres Velærværdighed erindrer vel at jeg 

under 12 Januar ogsaa bad Dem være uleiliget med at erindre ham derom, men desuagtet har han 

dog endnu ikke sendt mig den, og jeg kan følgelig ikke endnu fuldføre Forretningen; jeg beder Dem 

derfor at være af den Godhed at gjentage Erindringen til ham om at besørge mig 

Taxationsforretningen snarest mueligt tilsendt, for at jeg endelig kan faae Forretningen indsendt. 

Vadumtorp den 25
de

 Marts 1846, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

Velærværdige Hr. Pastor Friis. 

  

 

Nr. 1557 

 

Da jeg stod i den Formeening at Fæsterne i Vadskjær skulde betale Udskiftningen af disse Gaardes 

fælleds Græsningsjorder saa faldt det mig ikke ind at affatte mere end eet Kort over Jorderne, fordi 

jeg ikke kunde antage at det kunde interessere Fæsterne at der blev udfærdiget mere end eet Kort, 

og da min Dem tilstillede Regning er, efter den Regel, som er gjeldende for alle deslige smaa 
Forretninger affattet efter den Tid som det udførte Arbeide ifølge sin Natur havde modtaget, saa er 

det en Selvfølge at der ved min første Regnings affattelse, ikke var beregnet mere Tid end Forret-

ningens Udførelse, efter affattelse af eet Kort krævede, og da jeg nu efter Forlangende har udfærdi-

get Kortet in Duplo, saa er det en Selvfølge at jeg ogsaa tilbeder mig herved at fremsende en deref-

ter forandret Regning, som jeg ærbødigst beder mig udbetalt. – Hvad Deres Yttring i ærede Skri-

velse til mig angaaer at De troer at den Forpligtelse at udfærdige Kort in Duplo over de udskiftede 

fælleds Jorder i Hvorup, da maa jeg derom tillade mig ærbødigst at henvise Dem til Forordningen af 

23
de

 April 1781 § 33, hvoraf det behageligen vil erfares at det egentlig er Opmaaleren og ikke 
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Udskifteren, som det paaligger at copiere Kortet; og den Forpligtelse som der mueligen endnu kan 

paalægge mig i Henseende til Hvorup Fælled kan idet høieste strække sig til at jeg skal overføre 

Udskiftningen paa et Copie Kort naar et saadant forelægges mig, og dertil er jeg villig. Jeg er 

naturligviis ogsaa villig til at copiere Kortet om saadant forlanges; men dette er jeg ingenlunde 

pligtig at gjøre uden Betaling. 

Vadumtorp den 25
de

 Marts 1846. Med Agtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Forvalter Lund. 

  

 

Nr. 1558 

 

Skyldigst Tak for tilsendte Taxationsforretning. 

Hoslagt har jeg den Fornøielse at tilstille Deres Velædelhed en Attest ligelydende med den jeg 

tidligere har sendt og som mueligen ikke er kommen Dem tilhænde; men om den kan være Dem til 

nogen Nytte veed jeg ikke; thi jeg er ikke istand til at kunne meddele den Fuldstændigere uden at 

faae Udskiftningskortet at see, som i sin Tid blev afleveret til Kammerherred Mylius og hvoraf jeg 

ikke har nogen Gjenpart. 

Jeg skal om gandske Kort Tid foretage en liden Undersøgelse i Meilby Bye, Broerstrup Sogn, 

maaske jeg ved den Leilighed torde være saa frie at udbede mig Ophold for en Nat eller mueligen to 

paa Nørlund. 

Vadumtorp den 26
de

 Marts 1846. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Forvalter Ammitsbøll. 

  

 

Nr. 1559 

 

Fra S.T. Hr. Pastor Holm i Ræhr har jeg modtaget Leien af et Fortepiano fra 5
te
 Marts til 5

te
 Juni 

dette Aar, nemlig 3 rbd., hvorfor herved qvitteres. 

Vadumtorp den 25
de

 Marts 1846, P.L. Birk. 

 

Sendes til S.T. Hr. Consul J.B. Kaarsberg. 

  

 

Nr. 1560 

 

Gode Hr. Nyholm 

Tør jeg bede Dem atter at gjøre mig den Tjeneste at overlade mig en Otting Smør og at sende den 

som sædvanlig til min Datter Jomfru C.E. Birk Store Fiolstræde N
o
 212 & 213 anden Sal i Kjøben-

havn med Damskibsleilighed det allerførste som det maatte være Dem beleiligst. – Betalingen for 

samme skal strax blive Dem sendt med Posten saa hastig som De er saa god at underrette mig om 

sammes Beløb. 
Vadumtorp den 26

de
 Marts 1846, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Forpagter Nyholm.  

  

 

Nr. 1561 

 

Vadumtorp den 2
den

 April 1846 
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S.T. Hr. Gaardeier Drue. 

Da det er min Agt at komme til Pederstrup i Morgen Formiddag for at undersøge Deres Velædel-

heds Hr. Broders Prøvekort, saa vilde det være mig Kjert om jeg kunde være saa heldig at treffe 

Dem hjemme, ligesom jeg ogsaa ret meget beder Dem at De ville være af den Godhed at drage 

Omsorg for at der ved min Ankomst kunde være et Par Mænd som kunde assistere mig en 2 á 3 

Timer medens jeg udmaaler Prøvelinier paa Marken, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1562 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker. 

Da jeg sidst forlod Voergaard afleverede jeg alle de mig udlaant til Godsarchivet henhørende Korter 

til Hr. Forvalter Henrichsen, alene med Undtagelse af det gamle Kort over Donsted Bye, som jeg 

endnu har, og jeg er saaledes ude af Stand til at kunne besvare Amtets Spørgsmaal angaaende Veien 

gjennem Espersandene og tillader mig derfor allerærbødigst at tilbagesende Amtets Skrivelse med 

tilhørende Bilage. 

Vadumtorp den 2
den

 April 1846. Med sand Høiagtelse, Deres Høivelbaarenheds allerærbødigste P.L. 

Birk. 

  

 

Nr. 1563 

 

Om en gandske Kort Tid venter jeg at komme til Vreilev Sogn og jeg er da villig til at foretage den 

forlangte Forretning saafremt den er af den Beskaffenhed at den kan ventes approberet. 

Vadumtorp den 3
die

 April 1846, skyldigst P.L. Birk. 

 

Til Selveier gaardmand Morten Sørensen. 

  

 

Nr. 1564 

 

I Anledning af Deres Velædelheds behagelige Skrivelse af gaars Dato meldes at saa gjerne jeg end 

vilde er jeg dog ikke istand til at kunne meddele Dem nogen Oplysning om det nye Hartkorn paa 

Boelsgaard eller rettere Vestergaards Parceller, da dette formodentlig ikke er bleven udregnet i det 

Kongelige Rentekammer; men da Hr. Bruun sandsynligviis maa være i Besiddelse af det af mig 

forfærdigede Kort over Vestergaards Eiendomme som Parcellerne findes at afsatte paa, saa vil det 

nye Hartkorn kunne faaes deels i Rentekammeret naar benævnte Kort dertil indsendes tilligemed 

Fæstebrevene over de bortfæstede Parceller med førnøden Forklaring om hvilken Parcel enhver af 

brugerne har i Fæste. 

Vadumtorp den 10
de

 April 1846, Ærbødig. P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Forvalter Rosendahl. 

  

 

Nr. 1565 

 

I Overensstemmelse med det Høikongelige Rentekammers Skrivelse til mig af 4
de

 November forige 

Aar om at anvise Lieutenant H.N.J. Daue et Terrain til Prøveopmaaling har jeg, eftersom det ikke er 

mig bekjendt at her paa Egnen findes nogen endnu i Fælledskab henliggende Byes Jorder, efter hans 

derom yttrede Ønske anviist ham Gaarden Pederstrups Jorder i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, Aal-

borg Amt. Men da jeg var fraværende paa Forretninger da han under 8
de

 November forige Aar var 
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reist hertil for at tale med mig i den Anledning, kom jeg ikke den Gang til at tale med ham, og da 

han derhos havde tilkjendegivet at hans Permissions udløb om en halv Snes Dage og jeg formedelst 

underhændehavende Forretninger ikke var istand til at komme til ham strax, skrev jeg ham til at han 

for ikke at spilde Tiden kunde paabegynde Opmaalingen, og at jeg da om et Par Dage vilde komme 

for at tage hans Arbeide i Øiesyn. – Det vedholdende ustadige Veir som foranledigede at jeg et Par 

Gange forgjæves begav mig paa Reisen og maatte vende hjem igjen med uforrettet Sag uden at 

komme til Stedet var Skyld i at jeg først kom der nogle Dage sildigere end jeg havde bestemt; han 

havde da allerede opmaalt noget mere end den nordre Halvdeel af Eiendommen, og jeg fandt da at 

han havde misforstaaet den ham tillagte Ordre om at udføre sin Prøveopmaaling efter den i den 

oekonomiske Landmaaling sædvanlig Brugelige Methode efter afstukne Linier og udmaalte Sta-

tionspunkter, ligesom han ogsaa havde misforstaaet at den hele Eiendom skulde opmaales paa i det 

mindste 3 Blade, og derimod troet at det var tilstrækkeligt at han maalte den paa eet Blad. Han 

havde nemlig valgt et Punkt paa en Høi i den søndre Deel af Eiendommen og derfra taget Sigte hen 

til 3 andre Hovedpunkter som var forsynede med udsatte Signaler og dernæst bestemt Afstanden 

ved Maal mellem det førstnævnte og ethvert af de andre 3 Hovedpunkter. Fra disse Hovedpunkter 

er enhver for den speciele Opmaaling fornødne Station som er valgt vilkaarlig paa Marken og søgt 

paa Bordet alene ved Indskjæring med Sigtelinien uden Maal; men disse Stationer findes dog ikke 

antydede paa Kortet – Da Aarstiden imidlertid var saa langt fremrykket og hans Permission har 

nærved at udløbe at der ikke var Tid til at begynde Arbeidet for fra paaviste jeg ham et Combina-

tions Punkt gjennem hvilket han skulde combinere Borderne og fuldføre Resten af Opmaalingen 

paa den almindelige Maade ved udstukne og maalte Combinations-linier. Han har nu rigtig nok 

deelt Kortet i 3 Dele gjennem det opgivne Combinationspunkt, men han har ikke saaledes som jeg 

forlangte antegnet Operationslinier. Vel har han udmærket Combina-tionslinierne med røde skarpe 

Linier men ikke udmærket noget Stationspunkter eller tilføiet noget Længdemaal for samme – 

Kortet som han har fuldført i Kjøbenhavn og sendt mig derfra har jeg senere prøvet og befunden 

saaledes: 

Linierne Længden paa   Længden paa Differencen Uoverensstemmelserne 

 Marken   Kortet    pro Cento 

AB 1342   1340    -2   0,15 

CD 1429   1426    -3   0,21 

EF 1663   1659    -4   0,24 

Kortets Indkrympning   

er saaledes    4434   4425    -9   0,20 

Den største disproportion er imellem Linierne AB og EF muelig ikkun 0,09 eller omtrent 1/11 pro 

Cento og saaledes er Kortet efter Prøvelinierne udmærket godt og bærer Viden om at han forstaar at 

maale med Instrumenter, omendskjønt han har brugt en anden Methode end den almindelige; men 

da denne Methode /: der egentlig kun er at anbefale i den oekonomiske Landmaaling paa saadanne 

Steder hvor den nøiagtigere Methode formedelst Situationens Beskaffenhed ikke kan bruges :/ efter 

sin Notat faar det med sig at den er mindre nøiagtig i det Speciele Maal saaledes vil det ogsaa her 

befindes at den indbyrdes Afstand imellem en Deel af de Punkter som jeg har udmaalte i den ydre 

Grændse, findes paa flere Steder forholdsviis til mindre nøiagtig. – Hvad det speciele Maal angaar 

af Østermarken og af Stykket AB sydvestlig for Gaarden, da har han hverken paa Kortet eller i den i 

øvrigt tarvelig udstyrede Beregning anført de paa Marken fundne Bredemaal; thi de udmaalte og 

paa Kortet antegnede Agre ere ikke af lige Brede overalt og i Beregninger er der ikkun anført et 

Bredmaal for hver Ager som skal være Agerens Middelbrede. – Paa Kortet kan jeg hverken opdage 

Sigtelinier eller Beregningslinier og det bærer saaledes ingen tydelig eller umiskjendelig Spor af at 

være det samme originale Kort som jeg have – maaskee er det originale Kort under det vedholdende 

ustadige Veir bleven saa tilsmudsket under Arbeidet at han af den Aarsag har funden sig foranledi-

get til at copiere det. – Grændsen imellem Agerlandet og Eng eller Mosegør den er ikke udtrykt paa 

Kortet med fornøden tydelighed til at en nøiagtig Beregning over hver Deel for sig derefter kunde 

affattes: Jeg kan derfor ikke undersøge Rigtigheden af den anførte Størrelse for Eng og Moseland – 

Veie og Vandsteder som rigtigst burde have været ansadt for sig selv, hver for sig, er rimeligviis 
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indbefattet i Heden og Agerlandet hvorover de gaar – Generalberegningen har jeg prøvet summa-

risk og funden at den angiver Størrelsen af det hele Areal meget nøiagtig; men den burde efter 

almindelig Regel at have været anført i Qvadratalen tilligemed at den er anført i Tønder Land. – 

Den speciele Beregning har jeg ligeledes undersøgt og funden den meget nøiagtig alene med 

Undtagelse af en uagtsomhedsfeil af 10 kvadrat Alen i Opsummeringen for Marken AB; men det 

kan ikke sees af Beregningen om de i samme anført mindre Factorer ere Middelstørrelsen af de paa 

Marken udmaalte Bredemaal for hver enkelt Ager, derfor burde formeentlig disse speciele Maal at 

have været anført i Beregningen hver for sig. – Ved denne Prøve har det saaledes viist sig at 

Lieutenant H.N.J. Daue vel forstaar at maale med Instrumenter og kan affattet nøiagtige Beregnin-

ger og maa derfor tildeels ansees duelig til de til den practiske Landmaaling henhørende Forretnin-

ger; men det viser sig tillige, at han har erhvervet sig sin practiske Duelighed i en anden Retning 

end ved den almindelige oekonomiske Landmaaling og at han dermed ikke endnu har gjort sig 

tilstrækkelig bekjendt med den sædvanlige Fremgangsmaade ved denne med de dertil henhørende 

Forretninger eller i al Fald ikke anvendt disse Kundskaber ved den her aflagte Prøve. 

Skulde det Høie Collegium imidlertid befinde at den aflagte Prøve ikke kan ansees for tilstrækkelig 

da tillader jeg mig underdanigst at indstille om det ikke paa Grund af den sildige Aarstid i hvilken 

den blev bestemt (4
de

 November forige Aar) og det paa samme Tid vedholdende ustadige Veier 

endnu kunde tillades ham at aflægge en anden Prøve omendskjønt samme ikke kan vorde foretaget 

inden Udløbet at et Aar fra den aflagte theoretiske Prøve. – Kortet og Beregningen følger hermed. 

Vadumtorp den 15
de

 April 1846, underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

  

 

Nr. 1566 

 

Da nogle Beboere af Skagens Landsbye Sogn have anmodet mig om at udskifte deres Jorder af 

Fælledskabet og der ikke saavidt mig bekjendt existerer nogen Grændse imellem Landsbye Sognets 

og Skagens Kjøbstads Jorder eller nogen enten vedtagen eller ved Dom eller paa anden Maade 

fastsat Regel hvorefter samme kan udfindes, saa maa jeg ansee det fornødent forinden der kan 

foretages noget videre i denne Sag at der foranstaltes et Landvæsenscommissionsmøde hvortil alle 

Vedkommende indvarsles for derved saavidt mueligt at afhandle det Fornødne til Bestemmelse af 

Maalestokken for Eiendomsretten, hvilket Møde jeg ønsker at Deres Høivelbaarenhed vil behage at 

bestemme til en Dag i Løbet af den sidste Uge af Mai eller som jeg helst ønsker i begyndelsen af 

Juni Maaned dette Aar. - Sognefoged Jens Madsen i Skagens Landsbye Sogn er Reqvirent og som 

saadan pligtig til at besørge Indkaldelsen forkyndt for alle Vedkommende og ønsker jeg derfor at 

Deres Høivelbaarenhed vilde behage at sende Indkaldelsen til ham da jeg boer saa langt fra Stedet. -  

Men da det for mine andre Forretningers Skyld er mig af stor Vigtighed at faae Mødetidens 

Bestemmelse at vide saa tidlig som muelig, saa ønsker jeg at Deres Høivelbaarenhed gunstigst vilde 

behage at underrette mig derom saa snart som Dagen er bleven bestemt. 

Vadumtorp den 14
de

 April 1846, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten. 

  

 

Nr. 1567 

 

I skyldigst Svar paa Deres Skrivelse af de 4
de

 denne Maaned meldes: at jeg har under Dags Dato 

skreven til Amtmanden om at bestemme et Landvæsens Commissionsmøde i Anledning af den 

attraaede Udskiftning af Skagens Landsby Sogn  
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P.S. Dersom Amtmanden sender Indkaldelsen til Dem til Forkyndelse, som jeg har anmodet om 

fordi jeg er saa langt fra Stedet, da vilde De sørge for at faae den betimelig forkyndet for alle 

Vedkommende paa lovlig Maade. 

Vadumtorp den 14
de

 April 1846, skyldigst P.L. Birk. 

 

Til Sognefoged Jens Madsen. 

  

 

Nr. 1568 

 

Formedelst min Fraværelse ved Forretninger da Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse med de mig 

tilsendte Taxationsforretninger indtraf hertil, kommer Regningens Beløb noget senere end jeg havde 

ønsket hvilket bedes undskyldt. 

Vadumtorp den 14
de

 April 1846, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Herredsfoged Ammitsbøll. 

  

 

Nr. 1569 

 

Gode Hr. Kammerraad. 

Efter Deres Begjæring i ærede Skrivelse af 29
de

 f.M. tillader jeg mig herved ærbødigst at fremsende 

en Afskrift af Hartkornsfordelingen for Rugtved, Gadholt og Salbækhuse, imidlertid maa jeg dog 

bemærke at da jeg ikke har faaet nogen fuldstændig Hartkorns Attest  at lægge til Grund for Forde-

lingen og enkelte Smaa Dele af Hartkornet er taget efter løse Optegnelser, saa tænker jeg mig det 

muelige Tilfælde at en Ubetydelighed maaskee kunde blive at forandre ved Brøkerne hvilket jeg 

isaa Fald maae bede undskyldt. – Jeg skulle bestræbe mig for at kunne finde det Hele om gandske 

kort Tid. Hav den Godhed at hilse Hr. Baronen og sige ham, at jeg nok skal have de videre forlangte 

udskiftninger i Erindring. 

Vadumtorp den 14
de

 April 1846, Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk 

 

Velbyrdige Hr. Kammerraad Theilmann 

  

 

Nr. 1570 

 

Velærværdige Hr. Pastor Funck 

Da jeg i Gaar var i Aalborg kom jeg tilfældigviis til at tale med Hr. Proprietair Ammitsbøll fra 

Gjellerupgd. og fortalte ham at det var min Agt at komme til Ulsted paa førstkommende Torsdag; 

men da han yttrede at den ene af de udmeldte Taxeringsmænd er, ved at magelægge eller bytte 

Gaard med en anden Mand, bleven Medlodseier i Gaarden som skal udskiftes og at den anden 

Taxeringsmand tror jeg berettiget til Deel i Gaden, saa maa jeg under disse Omstændigheder bede 

Deres Velærværdighed være af den Godhed at drage Omsorg for at faa et Par andre Mænd udmeldte 
paa førstkommende Fredag og jeg vil da i stedet for at komme paa Torsdag opsætte min Reise end-

nu til Søndag Eftermiddag den 26, for at en ny Udmeldelse til den Tid kunne erhverves. Det er 

nødvendig at de Mænd som skal bruges ved Taxationen maae være nogle der ikke selv ere lodta-

gende. Dersom altsaa Sognefogden i Ulsted gjør som Hr. Ammitzbøll yttrede, Paastand paa at faa 

Deel i Gaden saa kan han ikke bruges som Taxeringsmand, men denne Qvæstion skal nødvendig-

viis være afgjort førend Udskiftning kan finde Sted; men har han frafalden sin Paastand da kan der 

ikke være noget i veien for at bruge ham fordi Udmeldelsen er noget gammel. 

Vadumtorp den 18
de

 April 1846, Ærbødigst P.L. Birk. 
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Nr. 1571 

 

Selveier Gaardmand Niels Andersen i Riisager i Jetsmark Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, har 

forlangt mig til paa sine Vegne at gjøre Indberetning om at under den i den ny Matricul for ham 

anførte Eiendom, Matr. N
o
 72 i Jetsmark Sogns mellemste Deel med nyt Hartkorn 3 Skp. 2 Fk.2½ 

alb. er indbefattet en Englod som ikke for Tiden er ham tilhørende. 

Bemeldte Eiendom Matr. N
o
 72 bestaar af 2

de
 hinanden langtfraliggende Englodder ved Ryeaae - af 

disse er den sydligste oprindelig Parcellen N
o
 med Hartkorn 2 Skp. 2 Fk. 2¼ alb. af Gaarden 

Holmsgaard Jetsmark Sogn, udstykket med det det Kongelige Rentekammers Tilladelse af 24
de

 

November 1805 og kjøbt til Gaarden ved Skjøde af 13
de

 Juni 1806. Denne Engparcel har Niels 

Andersen ved Skjøde af 10
de

 Juni 1843 tinglæst 16
de

 samme Maaned solgt til Ole Larsen i Hune 

Torp i Hune Sogn, af hvilket Skjøde jeg herved lader følge en af mig verificeret Gjenpart, samt et 

Afrids af Kortet over Lodden Matr. N
o
 72, i det jeg underdanigst tillader mig paa Niels Andersens 

Vegne at anmode om at det nye Hartkorn 3 Skp. 2 Fk. 2½ alb. maae blive deelt saaledes at den 

sydligste Lod som er den til Ole Larsen i Hune Torp solgte Parcel kan faae sin Part deraf, ligesom 

og at Parcellens Andeel til gammelt Hartkorn 2 Skp. 2 Fk. 2¼ alb. i den for Niels Andersens 

beregnede Gammelskat 31 rbd. 32 sk. ligeledes maatte blive fraskilt og Amtstuen derom tillagt 

fornøden Ordre. 

Vadumtorp den 21
de

 April 1806, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

  

 

Nr. 1572 

 

Hoslagte Andragende fra Niels Andersen i Riisager i Jetsmark Sogn tillader jeg mig allerærbødigst 

at tilstille Deres Høivelbaarenhed til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det 

Kongelige Rentekammer. 

Vadumtorp den 21
de

 April 1846, Allerærbødigst P.L. Birk 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherred Amtmand Baron Holsten. 
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Nr. 1573 

 

Ifølge den Høikongelige Comitees ærede Skrivelse til mig af 28
de

 December forige Aar har jeg nu 

været i Blære og Brorstrup Sogne og der forrettet den forlangte Undersøgelse af Kammerraad og 

Landinspecteur Møllers Udstykningskorter over Christen Jensen Kjeldsens Gaards Jorder i Blære 

Bye og Sogn, samt Peder Christensen Dalums og Peder Poulsens Gaards Jorder i Meilbye Bye 

Brorstrup Sogn med Hensyn til de ved Revisionen fundne uoverensstemmelser imellem disse 

Korter og Matriculskorterne. 

Blære Sogn og Bye Christen Jensen Kjeldsens Gaards Jorder. Da Udmaalingen af denne Gaards 

Jorder, som jeg har foretaget paa Marken har jeg antegnet paa det mig tilstillede Afrids af Matriculs 

Kortet, hvoraf det behageligen vil erfares at en ikke ubetydelig Afvigelse finder Sted imellem dette 

Kort og de Skjel som nu paavises paa Marke, især ved Græsningslodden; Men Skjellet staaer 

tydeligt paa Eiendommene og de nuværende Eiere erklære at de ikke er vidende om at det nogen-

sinde har været anderledes; men ved at sammenligne denne udmaaling med Kammerraad og 

Landinspecteur Møllers Kort har det vist sig at han har taget Feil i Udmaalingen af den Triangel der 

bestemmer den nordre Spids af Lodden hvorved Figuren i det Hele er bleven i høi Grad fortrukken. 

– Den rette Figur af denne Lod er saaledes som jeg nu har udmaalt og construeret den paa begge 

Korterne. – Gade eller Toftelodden i Byen fandtes ligeledes meget afvigende fra Matriculskortet; 

men her anmældes Aarsagen at kunne være den at de under Matriculeringsarbeidet i sin Tid 

paaviiste Skjel ikke er bleven vedligeholdt, og senere have Vedkommende for ikke ret mange Aar 

siden forenet sig om at sætte nye Skjel uden at saadant er skeet efter noget Kort, og det er saaledes 

let forklarligt, at de nuværende Skjel ikke stemmer med Matriculskortet. – At Møllers Kort ogsaa 

her var afvigende fra de Skjel som nu for nogle og Tyve Aar siden af ham selv forfattet Udstyk-

nings Kort der viste disse foranderlige Skjel i en endnu anderledes Skikkelse, og han har da ikke 

savnet at de i Mellemtiden atter var bleven forandrede. – Den nuværende Figur af denne Lod har jeg 

nu construeret paa begge Korterne saa godt som det har været mig mueligt; men dens Grændser er 

ikke meget bestemte paa Marken naar jeg undtager den nu indgrøftede Vei for nordre Ende. – Med 

Hensyn til den ved Revisionen gjort Bemærkning ved den lille Englod paa Holmen, da har jeg 

ogsaa udmaalt denne Lod og funden den større end den var tilforn paa Møllers Kort i stedet for at 

Revisionsbemærkning en paa Kortet tyder paa at den paa Matriculs Kortet er endnu mindre; men 

der er forskjelle fra Præstegaardens Lod ved en Hegnsgrøft, og har saaledes fortiden at den 

Tydelighed og Bestemthed som der kan forlanges. – Berigtigelserne har jeg optrukken paa begge 
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Korterne med Rødt og her følger en Erklæring fra Lodseierne om at de ansaa de nuværende Skjel 

for de rette gjeldende, og at de ikke kjender eller har kjendt andre. 

Brorstrup Sogn, Meilbye Bye, Peder Christensen Dalums og Peder Poulsens Gaardes Jorder. 

Da Udmaalingen paa disse Gaardes Jorder som jeg i Anledning af de fundne Uoverensstemmelser 

har foretaget paa Marken har jeg ligeledes antegnet med Rødt paa det mig tilstillede Afrids af 

Matriculs Kortet. Det vil deraf behageligen erfare at disse udmaalinger i det væsentlige stemmer 

overens med Udstyknings Korterne og at det er Skjellene paa Marken der i Tidens Løb er bleven 

forandrede uden at de nuværende Eiere have nogen egentlig Kundskab derom. - naar undtages 

Gaden som aldrig har være delt paa lovlig Maade og hvori de i sin Tid ved Matriculeringen 

paaviiste Skjel ikke er bleven vedligeholdt men derimod i den senere Tid oprettede paany efter 

mindelig Overenskomst, da ingen vidste Besked om de tidligere paaviiste Skjel. – Veien fra Byen 

til Kjemtrup er i den senere Tid bleven indgrøftet og er formodentlig ved den Leilighed bleven 

noget forandret ligesom den er bleven en Deel udvidet. – Den betydeligste Afvigelse som har viist 

sig imellem min Udmaaling og Møllers Udstykningskort er i søndre Side af Gadelodden til Peder 

Christensen Dalums Gaard; der hidrører især derfra et Møller har maalt efter nordre Side af den i 

øvrigt meget brede og ubestemte Vei som er udlagt langs med det gamle Dige ved nordre Side af 

Toftelodden Matr. N
o
 5 – i stedet for at det vel egentlig havde været rigtigere at have udmaalt det 

gamle Dige mellem Toften og Gaden og at (have) taget Veien med i Beregningen; men dette kan 

imidlertid dog ikke ansees for nogen egentlig Feil ved Udstykningens Kortet. – I øvrigt maa jeg 

bemærke at de Skjel som nu paavises i Gaden ikke endnu har nogen egentlig Varighed; men ere 

udsatte for at kunne lide nogen Forandring i Tidens Løb, ligesaavel som de tidligere paaviiste 

Skjellet for vestre Side af Peder Christensen Dalums Hedelod i Vester Heden staar gandske nøiagtig 

paa Marken saaledes som Udstyknings Kortet udviser, og det er ikke de nuværende Eiere bekjendt 

at det har været anderledes skjønt en i Sognet værende Copie fra 1830 af en Copie fra 1805 af 

Udstykningskortet fra 1796 stemmer overens med Matriculs Kortet i at vise dette Skjel i en lige 

Linie. 

Med denne Undersøgelses Forretning følger: 

a, de under 23
de

 December forige Aar mig tilstillede 3
de

 Udstyknings Korter og 2
de

 Afrids af 

Matriculs Korterne. 

b, den under 7
de

 Februar dette Aar mig tilstillede Erklæring fra en Deel sammengrændsende 

Lodseiere dateret Meilbye i Brorstrup Sogn den 9
de

 Marts 1845. 

c, En Erklæring fra en Deel Lodseiere som grændse sammen med Christen Jensen Kjeldsens Gaards 

Jorder i Blære Bye og Sogn dat. 8
de

 April 1846. 

Vadumtorp den 20
de

 April 1846, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

  

 

Nr. 1574 

 

Regning over mit Tilgodekommende for Undersøgelse i Blære og Brorstrup Sogne i Anledning af 

nogle ved Revisionen forefundne Uoverensstemmelser imellem Matriculs Korterne og nogle af 

Kammerraad og Landinspecteur Møller forfattede Udstyknings Korter. 

For Befordring fra Vadumtorp til Blære 6½ Mile  6 rbd.  48 sk. 

Do. fra Blære til Meilbye 3 Mile   3 rbd.   

Do. fra Meilbye til Vadumtorp 61 Mile   6 rbd. 48 sk. 

Til Forretningens Udførelse med Reisen til og fra Arbeids- 

stederne er brugt 7 Dage á 4 rbd.                      28 rbd.  

    Er i alt         44 rbd. 

Vadumtorp den 20
de

 April 1846, P.L. Birk. 
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Denne Regnings Beløb 44 rbd. beder jeg allerærbødigst at den Høikongelige Matriculs Comitee 

gunstbehageligen vilde foranstalte mig anviist til Udbetaling af Aalborg Amtstue, Allerærbødigst 

P.L. Birk.  

  

 

Nr. 1575 

 

Gode Hr. Kabell 

Hvor meget jeg end har pirret for snart at faae det under 19
de

 Februar dette Aar bestilte Kort over 

Peder Nielsens Gaard Matr. N
o
 6 i Nørre Vraae Bye, og uagtet det var mig lovet i den første Uge 

efter Paaske, saa har jeg dog endnu ikke faaet det; men jeg reiser hjem i Dag og venter sikker at det 

maa komme om nogle faa Dage og jeg skal da komme saasnart som jeg faar det. – De har en Fæste-

huusmand i Lønstrup eller Venneberg som hedder Anders Jensen Oddingen hans Lod grændser 

sammen med Niels Wrensted Nielsens Lod og da Skjellet mellem disse Lodder er lidet afvigende 

fra Matrikuls Kortet saa er det befalet af min Udstykningsforretning over Niels Wrensted Nielsens 

Gaard skal ledsages af en Attest fra Vedkommende Lodseier om, at de ansaa det Skjel som nu 

paaviises for at være det rette gjeldende Skjel, og forsaavidt som der vides nogen Aarsag til Afvi-

gelsen, da skal saadant anmeldes – Nu er Tilfældet for at den forefundne Afvigelse virkelig er 

indløben Feil i Matriculsopmaalingen idet at Skjellet har faaet et lidet Bugt mod Syd paa Matriculs-

kortet, hvis Berigtigelse i Matriculen mueligen kan foranledige at Dens Huusmand, om det berig-

tiges kan komme til at miste omtrent 1 alb. Hartkorn. Eiendommen forbliver alde(le)s uforandret og 

Huset kan ikke faa nogen Forøgelse i Hartkorn; men derimod afslag om Forandringen tages til 

Følge. Dersom Deres Velædelhed saaledes som jeg her har forklaret, da ønsker jeg De vilde behage 

at meddele mig Deres Underskrift paa indlagte Erklæring og sende mig den med Budet; men ønsker 

De forinden at tage Eiendommen i Øiesyn da beder jeg De vilde være saa god at gjøre dette det 

allersnarest som Deres Tid kan tillade det og da sende mig Attesten med Posten. – For saavidt 

mueligt at hæve enhver Betænkelighed har jeg ladet Fæsteren underskrive for sit Vedkommende. 

p.t. Wreilevcloster den 27
de

 April 1846, Med Høiagtelse og Forbindtlighed ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Proprietair Kabell. 

  

 

Nr. 1576 

 

Gode Hr. Jensen 

Med Hensyn til de Commissioner som jeg igaar tillod mig at bebyrde Dem med bemærkes: at jeg 

forglemte at (?) at den attraaede Attest om Hartkornet paa Jens Mortensens Gaard i Vrensted tillige 

ønskes at maatte indeholde Attest om Hartkorn og Gammelskat for de fælleds Lodder Matr. N
o
 127 

og 132 under Vrensted Bye. Matr. N
o
 127 staaer mueligen i Matriculen som tilhørende Christen 

Nielsens Enke, men da det er den oprindelige Gaardsplads hvorpaa Gaarden har staaet saa har de fra 

Matriculscontoret anført Gaarden som Deeltagende i denne Fælleds Lod. – I Henseende til den 

attraaede Oplysning for Lodder i Vester Vidstrup Klit til Matr. N
o
 58 og 59 Jens Nielsen Hollands 

og Niels Vrensteds Gaardes Jorder i Venneberg, da er det muelig at disse Lodder i Matriculen kan 

være inddragne under Venneberg Sogn og saaledes ikke nu findes under Maarup Sogn, men derom 

veed Justitsraad og Amtsforvalter Juel bedst Besked om han blot er tilstæde eftersom han selv har 

udstykket Vester Vidstrup Klit. 

De tidligere forlangte Hartkornsattester som jeg endnu savner om saavidt som jeg i Øieblikket kan 

mindes a, for Niels Poulsens Gaards i Store Panderup i Jetsmark Sogn, b, Peder Christian Poulsens 

Gaard Matr. N
o
 57a i Bolle Fjerding, Dronninglund Sogn, c, Hans Pedersens Parcel af Stride 

Gaarde i Vesterhjermitslev Sogn, d, Horns Herred, Aasted Sogn Bude Gaarde Matr. N
o
 6 og 7 med 

tilhørende Hedelod i Tørve Heden. 
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Om der er flere Attester som jeg har skreven om og endnu savner erindrer jeg ikke førend jeg 

kommer hjem; men de her anførte ønsker jeg ret meget at faa det snarest mueligt. 

Giv mig endelig Leilighed til at vise Dem Gjentjeneste for den megen Uleilighed jeg foraarsager 

Dem. 

p.t. Vreilev Closter den 27
de

 April 1846. Deres med sand Agtelse hengivne P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1577 

 

Gode Hr. Nyholm. 

Saa hastig som jeg havde modtaget Deres ærede Skrivelse af 8
de

 d.M. lod jeg min Datter vide at De 

under 8
de

 dennes havde sendt hende en Otting Smør; men hun har hver Tirsdag siden den Tid 

skreven mig til og meldt mig at hun endnu ikke har erholdt noget Smør; jeg har derfor søgt 

Oplysning derom hos Kjøbmand Pagh i Aalborg og har fra ham under 26
de

 d.M. modtaget et Brev 

saaledes lydende: 

S.T. Hr. Justitsraad Birk til Vadumtorp. 

Modtaget Deres ærede Brev af 22
de

 dennes, hvori De ønsker Oplysning om 1/8 Tønde Smør. Denne 

er ikke ankommen hertil med Liimfjorden og heller ikke afsendt med Iris den 9
de

 eller 16
de

 ds. 

hvilket jeg paa samme Conto er bleven underrettet om. – Paa Manifest fra Løgstør af 11
te
 April er 

anført en Krukke Smør og en Pakke mærket Grandjean, som den 16
de

 blev afsendt med Iris, det kan 

vel ikke være det som kunde være afsendt under en anden Adresse. 

Smørret maa saaledes rimeligviis ved en Feiltagelse være forbleven i Løgstør, hvorom jeg beder 

Deres Velædelhed Godhedsfuld vilde søge Oplysning, og tillader jeg mig endnu at tilføie at min 

Datter længes ret meget efter at faa det snart. 

Vadumtorp den 29
de

 April 1846. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Forpagter Nyholm. 

  

 

Nr. 1578 

 

Til Brug ved attraaede Udstykninger tillader jeg mig allerærbødigst at anmode den Høi Kongelige 

Matriculerings Comitee om, gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige Copier af 

Matriculskorterne over efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

Hjørring Amt, Børglum Herred. 

a, Vesterbrønderslev Sogn og By, Matr. N
o
 73, Hartk. 7 Skp. 1 Fk. 1¾ alb., Glskat. 4 rbd. 26 sk. 

b, Vreilev Sogn, Rønneberg By, Matr. N
o
 13, Christen Thomsen, Htk. 6-0-2-1½ 

c, Samme Sogn, Sønderbroen, Matr. N
o
 2, Morten Sørensen. 

d, Taars Sogn, Hvidsted og Borup, Anders Nielsen, Matr. N
o
 8c og 9 samt Taars og Houstrup Matr. 

N
o
 111. 

e, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn, Bolle Fjerding, Matr. N
o
 58 Htk. 2-4-2-¾, som er 

Jens Pedersen Dal. 

f, Aalborg Amt, Kjær Herred, Dronninglund Sogn, Melholt By, Matr. N
o
 22, Htk. 0-2-2-2 og Matr. 

N
o
 23d, Htk. 0-3-1-0, begge paa eet Kort 

g, Hals Sogn, Hou Bys fælleds Tørvemose som formodes at være Matr. N
o
 51.  

Korterne ønskes sendt til Aalborg Amtstue det allersnarest mueligt hvor de af mig strax skal vorde 

indløst. 

Vadumtorp den 17
de

 Juni 1846, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til den Høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse.  
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Nr. 1579 

 

Gode Hr. Jensen 

Da jeg endnu mangler Hartkornsattest for Jens Nielsen Hollands og Niels Vrensteds Jorder Matr. N
o
 

58 og 59 i Venneberg saa beder ret meget at De endnu vilde gjøre mig den Tjeneste at erhverve mig 

en saadan, og er det mueligt da ønskede jeg tillige at den maatte indeholde Oplysning om Hartkor-

net og Gammelskatten for de Lodder som de samme 2 Mænd er tillagte hver for sig i Vester Vid-

strup Klit. – De bedes ret meget at undskylde at jeg gjør Dem saamegen Uleilighed. 

Vadumtorp den 30
de

 April 1846, hengivenst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Examinatus juris Jensen. 

  

 

Nr. 1580 

 

Gode Hr. Forvalter. 

Her med følger det mig paa Børglumcloster lovede Kort som jeg haaber vel at mit Bud skulde 

komme tidlig nok med; det blev mig for seent at faae det sendt ud i Dag. – Det andet Kort har jeg 

allerede modtaget. 

Vadumtorp den 30
de

 April 1846, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Forvalter Heibrock. 

  

 

Nr. 1581 

 

Hoslagt følger en Fortegnelse over det Beløb som enhver Lodtagende i Hou Skov skal betale for 

Andeel i den nu foretagende Deling af de ved Skovudskiftningen udlagte Græsningsgrunde ligesom 

her ogsaa følger en særskilt Liste over den Betaling som endnu staar til Rest for Skovudskiftningen, 

og da jeg nu har fuldført Udskiftningen saaledes at jeg kan paavise enhver Mand sin Lod, mon jeg 

ikke vil gaa at traske i Vandet ved Loddernes Afsætning uden forud at være Vis paa at faa min 

Betaling ind med det samme saa opfordres Sognefogden alle Vedkommende til at møde hos sig i 

Hou i Morgen tidlig Kl. 6½ for at erlægge den mig efter begge Fortegnelser tilkommende Betaling, 

til hvilken Tid jeg ogsaa agter at indtræffe dertil for at forevise enhver sin Lod, og dersom Vedkom-

mende ikke tør betroe mig Pengene førend Lodderne ere afsatte saa forlanger jeg dem blot udbetalt 

til Sognefogden saalænge, medens jeg afsætter Lodderne. – For øvrigt er det en Selvfølge at dersom 

nogen er misfornøiet med sin Lod har han ligefuldt Ret til at klage og faae det undersøgt, og dersom 

jeg har forurettet ham da er Undersøgelsen for min Regning; men i andet Fald bliver det for hans 

egen Bekostning. – Saasnart som Betalingen bliver erlagt enten til mig eller til Sognefogden da skal 

jeg strax, den samme Dag afsætte Skjellene paa Eiendommene; men forinden Betalingen erlægges 

paa en af de anførte Maader vil jeg ikke foretage nogen Afsætning. 

Ved Skjellenes Afsætning behøves 8 Mand til Assistance som efter Ordre skal blive hos mig hele 

Dagen og ikke maa forlade Arbeidet uden min Tilladelse. – de skal være forsynet med en eller to 

Spader og hver en Øxe - fremdeles tilsiges de Lodtagende at følge med for at modtage enhver sin 

Lod og til disses Afsætning at medbringe de fornødne Pæle. 

Sognefogden anmodes om strax ved et Bud og et Par Ord at lade mig vide om de i Gaar Eftermid-

dag omskrevne udhugninger af dens østen og vesten Grændser for Græsningsgrundene i den søndre 

Deel af Skoven bliver udført i Dag og om de til Afsætningen fornødne 8 Mand kan faaes i morgen, 

da jeg ellers seer mig nødsaget til at leie Folk dertil for Vedkommendes Regning. – Endelig følger 

en Regning fra Hr. Als over Betalingen for mit Ophold her paa Stedet under den hele Forretning, 

som ogsaa ønskes afgjort med det samme. 
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Sønderkjær den 15
de

 Mai 1846, P.L. Birk. 

 

Til Sognefogden i Hou. 

  

 

Nr. 1582 

 

Til Brug ved underhændehavende Udstykninger beder jeg ærbødigst at Deres Velbaarenhed vilde 

være af den Godhed det allerførste som Deres Leilighed kan tillade det at meddele mig Hartkorns-

attester for efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

a, Hvetbo Herred, Jetsmark Sogn, Store Panderup, Niels Poulsen i Sognets nordlige Deel, Matr. N
o
 

24 og 44b, Mellemste Deel Matr. N
o
 44c, samt Fælledslodden Matr. N

o
 121 hvori Gaarden har 

Andeel. 

b, Samme Herred, Vesterhjermitslev Sogn, Stridegaard, Hans Pedersens Parcel 

c, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn, Bolle Fjerding, Matr. N
o
 57a, Peder Christian 

Poulsen. 

d, Horns Herred, Aasted Sogn, Bude Gaarde, Matr. N
o
 6 og 7 med tilhørende Hedelod i Taars Hede. 

e, Venneberg Herred Sogn og Bye, Matr. N
o
 58 og 59, Jens Nielsen Holland og Niels Vrensteds 

Gaards Jorder med tilhørende Lodder i Vester Widstrup Klit. 

Attesterne ønskes sendt med Post til Aalborg. 

Vadumtorp den 22
de

 Mai 1846. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel (afsendt den 23
de

 Mai) 

  

 

Nr. 1583 

 

Gode Hr. Kabell. 

De jeg agter at komme til Dem en dag i denne Uge for at udstykke en Gaard i N. Vraa ønsker jeg 

De vilde være af den Godhed om Deres Leilighed kan tillade det, at paa mine Vegne at indløse fra 

Hjørring Amtstue Kortet over bemeldte Gaarden Matr. N
o
 6 i Nørre Vraae, samt et Kort over 

Gaarden Matr. N
o
 3 og 4 i Holmsøe Bye, som ved en Feiltagelse af Comiteen er bleven sendt til 

Hjørring i stedet for til Aalborg Amtstue. De koster tilsammen 5 rbd. 54 sk. som jeg beder Dem 

være saa god at lægge ud for mig til jeg kommer, hvilket som sagt vil ske en Dag i denne Uge. 

Vadumtorp den 24
de

 Mai 1846, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1584 

 

I Anledning af Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 7
de

 d.M: skal jeg nok see til at komme saa 

betids til Beistrup, at jeg kan faa det nye Hartkorn udregnet for Nicolai Christensens Huus, Matr. N
o
 

41a inden forestaaende Juni Termin men at forskaffe Rentekammerets Approbation paa Delingen 

inden den Tid staar aldeles ikke i min Magt. 
Vadumtorp den 24

de
 Mai 1846, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Fuldmægtig Bredstrup. 

  

 

Nr. 1585 

 

S.T. Hr. Bogholder Schierup 
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Deres Velædelhed har ved ærede Skrivelse 4
de

 Marts dette Aar forlangt opgivet til hvilken Pris jeg 

vil sælge det hos Dem henstaaende Fortepiano som S.T. Hr. Major Koefoed i Kjøbenhavn har til 

Leie af min sal. Broder, og da jeg nu af en competent Dommer har erkyndiget mig om at Instrumen-

tet har en Værdie af 100 rbd. vil jeg da jeg fortiden trænger til Penge og under Forudsætning af jeg 

kan faa Kjøbesummen udbetalt strax i anstundende Juni Termin sælge det for 80 rbd. foruden den 

resterende Leie for sidst forløbne Aar 12 rbd. i alt 92 rbd., men dersom denne Summa ikke kan 

vorde mig udbetalt inden d. 25
de

 i næste Maaned da vil jeg ikke sælge det for den her anførte Pris: 

imidlertid udbeder jeg mig i ethvert Tilfælde den resterende Leie 12 rbd. for det sidst forløbne Aar 

udbetalt ved første Leilighed. 

Vadumtorp den 24
de

 Mai 1846, Ærbødigst P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1586 

 

For den under 8
de

 f.M. til min Datter i Kjøbenhavn sendte 1/8 Tønde Smør fremsendes herved det 

mig opgivne Beløb 7 rbd. 1 mk. som Betaling for samme.  

Vadumtorp den 24
de

 Mai 1846, Med Agtelse Deres meget forbundne P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Forpagter Nyholm 

  

 

Nr. 1587 

 

Vadumtorp den 24
de

 Mai 1846 

S.T. Madame Hollenius 

For Deres meget ærede Skrivelse af 4
de

 d.M. og især for den for mig havte Uleilighed takker jeg 

Dem paa det Forbindtligste. – Saafremt det som jeg haaber – ikke vil blive alt for bekostelig da er 

jeg villig til at lade den af Madamen nævnte Mangel ved det hos Dem værende Instrument afhjelpe 

for min Regning; men hvorvidt det kan nytte at jeg for den enkelte Gang paatager mig den Bekost-

ning at lade stemme andre af mine Instrumenter end netop den som min Broder har forpligtet sig til 

at holde ved lige med Stemning, kan jeg ikke saalige fatte; og denne Forpligtelse er det mig ikke 

bekjendt at han har paataget sig for andre Instrumenter, end for det som staar hos Capitain Bluhme 

– Dette Instrument ønsker jeg derfor at Madamen vilde være af den Godhed at besørge stemt for 

min Regning, imidlertid vil jeg dog her nævne Dem alle de Instrumenter jeg har udestaaende i 

Aalborg, nemlig hos: Madame Hollenius, Frøken Schwartz, Capitain Bluhme, Kammerraad Wege-

ner, Assessor Brinck, Frue Sattrup, Jomfru Tham, Kjøbmand Schierup.  

Disse 4 Instrumenter ønskes efterseet for min Regning. 

Om eller hvorvidt jeg ogsaa bør for min Regning bekoste Stemning paa disse 4 Instrumenter vil jeg 

bede Madamen godhedsfuld nærmere at opgive mig Deres Mening. 

Jeg er villig til at sende Dem de forlangte Strenge saafremt de findes her; men da jeg ikke kjender 

hvor meget der skal til en Længde ligesom jeg heller ikke er kjender af hvor tykke Strenge der skal 

til , til de forskjellige Octaver, saa vil jeg bede Madamen at være af den Godhed at sende mig en 

liden Prøve af enhver af de forskjellige Tykkelser, og derhos at opgive mig hvor mange Alen der 

ønskes at hvert Slags, og jeg skal da saavidt som det staar i min Magt opfylde Deres Forlangende. – 

Hav den Godhed ved Leilighed at opgive mig hvad De troer at ethvert især af mine til Leie udsatte 

Instrumenter er værd. – Jeg tiltræder en 14 dages 3 Ugers Reise paa Tirsdag Eftermiddag og ønsker 

derfor om mueligt et Par Ord med Budet. - Deres med sand Agtelse forbundne, P.L. Birk.  

  

 

Nr. 1588 
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Høistærede Hr. Ven.  

Ved sidst ærede Samtale i Kollerup Præstegaard blev det mig lovet at De vilde sende mig en 

Concept til en Fuldmagt fra Dem til paa mine Vegne at indkalde Hr. Jensen for en Forligscom-

mission og at inddrive min Fordring ved Tvangsmidler, ifald afgjørelse ikke paa anden maade 

kunde opnaaes; men da jeg ikke har modtaget nogen saadan Concepr formoder jeg at De har næret 

Haab om at see Sagen afgjort i Mindelighed; men da Terminen nærmer sig og trænger haardt til at 

faa mit Tilgodehavende saa vil jeg bede Dem være af den Godhed ved allerførste Post at lade mig 

vide hvorledes Sagen staar og dersom det er som jeg befrygter nødvendigt at tye til Rettens Middel 

og en Fuldmagt dertil behøves da beder jeg Dem være af den Godhed at sende mig en Concept 

dertil ved første Leilighed – Jeg skal til Landvæsenscommissionsmøde i Skagen den 3
die

 i næste 

Maaned og agter allerede i Morgen at tiltræde Reisen; men jeg kommer hjem igien nogle faa Dage 

efter Pintsen. 

Vadumtorp den 25 Mai 1846. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S.T. Procurator Toft. 

  

 

Nr. 1589 

 

Høistærede Hr. Forvalter 

I denne Uge agter jeg at tiltræde en Reise til Hæstrup, Ugilt og Skagen Sogne og paa denne Tour 

skal Forretningen ved Skeiberg blive fuldført, imidlertid behøver jeg forinden jeg kan indsende den 

til Rentekammeret, en Attest fra Dem om Hartkornet og Gammelskatten til at indsende med 

Forretningen, nemlig at Gaarden Skeiberg Matr. N
o
 3 i Ugilt Sogns sydøstlige Deel staar i den til 

Godsarchivet meddelte udskrift af den nye Matricul anført for Hartkorn 2 Td. 2 Fk. 2¼ alb. og 

Gammelskat 9 rbd. 4 sk. samt af den forhenværende fælleds Lod Matr. N
o
 13 den til Gaarden 

udlagte Andeel Matr. N
o
 13a med Hartkorn 2 Skp. 2 Fk. – og Gammelskat under Matr. N

o
 3 – En 

saadan Attest underskreven af Dem som Godsforvalter beder jeg mig behageligen sendt hertil eller 

rettere til Aalborg Postcontor ved første Leilighed. – I Torsdags Aften efter at Iris var afgaaet 

modtog jeg et Brev fra Hr. Rottbøllskreven fra Birkelse hvori han anmodede mig om aflevere de 

heri indlagte mig udlaante Beregninger m.m. /: fra Capitain Lorentzen, som jeg modtog paa 

Børglumcloster:/ til Hr. Expediteuren for Iris Hr. Kjerulf forinden Irises Afgang, da han vilde have 

havt dem med til Kjøbenhavn; men da jeg først fik Brevet efter at Dampskibet var afgaaet var det 

mig ikke mueligt at sende dem forinden, og da han ikke har opgivet mig sin Adresse kunde jeg ikke 

sende dem til ham med Posten – og da endvidere Deres Velædelhed behøver Hartkorns 

Beregningen for at kunne meddele mig den forlangte Attest sender jeg Documenterne til Dem for at 

De kunde efter Afbenyttelse sende dem til Hr. Rotbøll. 

Vadumtorp den 25
de

 Mai 1846, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Forvalter Heibrock 

  

 

Nr. 1590 

 

Vadumtorp den 25
de

 Mai 1846 

Hvor meget jeg end har stræbt dermed er jeg dog ikke endnu bleven gandske færdig med 

Hartkornsfordelingen for Slettegaard, som er meget vidtløftig; men den skal blive gjort færdig i 

denne Uge. Hvad angaar de omskrevne Fæstebreve da saae jeg dem nok paa Stedet i Fjor men jeg 

tog ingen af dem med mig. – Hartkornsfordelingen over Slettegaard saavelsom Korterne over 

Hjortdals Sogn kan afhentes her paa Fredag Formiddag men da Deres Brev er bleven mig sendt ved 

et lille Barn, som siger at en fremmed Kone har leveret hendes Moder Brevet saa er dette ikke en 

Leilighed hvormed jeg tør sende saa vigtige Documenter som Korter eller deslige. – Jeg skal, som 
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jeg sidst yttrede have en forklaring af de tilgrændsende Naboer om at de erkjender de for mig 

paaviiste Skjel, som de rette gjeldende, og at de ikke er vidende om at disse Skjel have været 

anderledes; men da jeg ikke med Vished veed hvem de rette Paagjeldende ere, saa vil jeg bede Dem 

at besørge hoslagte Erklæring underskreven af alle rette Vedkommende, nemlig først Slettegaards 

Eier og dernæst alle dem hvis Lodder grændser til Slettingaards Jorder i den hele Udstrækning fra 

Havet til Kirkeveien fra Svenstrup til Hjortedals Kirke. – og at sende mig den paa Fredag – Jeg 

ønsker at Budet maatte være her Fredag Formiddag da jeg ved Middagstid agter at tiltræde en Reise 

til Skagen – Er det mueligt at Budet kunde medbringe Restbeløbet af min Regning da skeer mig 

dermed en Tjeneste. Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Kjeldgaard. 

  

 

Nr. 1591 

 

Undertegnede Beboere af Vester Svenstrup By i Hjortdals Sogn hvis Eiendomme grændser sammen 

med Slettegaards Eiendomme erklære herved i Forening med Slettegaards Eier, at vi ansee de for 

Justitsraad og Stiftslandinspecteur Birk i sidst afvigte Efteraar paaviiste Skjel imellem vore sam-

mengrændsende Jorder, for at være de rette gjeldende Skjel, saaledes som de alle findes tydelig 

udmærkede paa Marken, og det er os ikke bevidst at disse Skjel nogensinde have været anderledes; 

hvilket herved bekræftes med vore Hænders Underskrifter. 

Slettegaard og Vester Svenstrup den 26
de

 Mai 1846. 

  

 

Nr. 1592 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af gaars Dato meldes at naar De er saa god 

selv at præstere den fornødne Befordring for mig til og fra mit Hjem under Forretningens udførelse 

i Marken, saavel for mig som for taxeringsmændene, og disses Befordring til Retten, saaledes at de 

Udgifter som jeg skal bestride indskrænker sig til det som skal betales i Rentekammeret for Korter-

ne saavelsom til stempel Papir og Postpenge ved udstyknings Documenternes Indsendelse og Ge-

byhret til Taxeringsmændene da er jeg villig til at foretage disse tvende Udstykninger og at bestride 

de nævnte Omkostninger naar der i alt udbetales mig 35 rbd. – Men forinden jeg kan foretage disse 

Forretninger skal jeg ifølge de seneste Bestemmelser have Korter over Jorderne fra Rentekammeret 

og disse kan jeg ikke skrive om førend De er saa god at opgive mig Huusenes Matriculsnummere; 

og da det vedtages en directe at faae disse Korter jeg netop skriver til Rentekammeret om bedre 

Korter i Morgen saa ønsker jeg de vilde behage om muelig i morgen Formiddag inden Kl. 9, at 

sende mig Matriculs Nummerne med tilføiende af det nye Hartkorn, samt i hvilken Deel af de i 

Matriculen anførte forskjellige Afdelinger af Sognene Eiendommene er beliggende, saasom i 

Jetsmark Sogn mellemste eller nordlige Deel, da jeg saa vil skrive om Korterne i Morgen, 

Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Forvalter Hoff. 

  

 

Nr. 1593 

 

Velbaarne Hr. Professor Rector Borgen 

Som Deres Velbaarenhed bekjendt af mit tidligere Andragende derom ønsker jeg særdeles meget at 

kunne faa min yngste Søn optaget som Discipel i Metropolitanskolen ved Begyndelsen af det nye 

Skoleaar til 1
st
 September dette Aar, og tillader mig i den Anledning ifølge Hr. Professorens 
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Avertissement af 29
de

 forige Maaned at fremsende hans Døbe- og Vaccinations Attest. – Han er i 

Efterslægts Selskabets Realskole i N.N. Klasse og da Deres Velbaarenhed efter min tidligere 

Anmodning har havt den Godhed at tale med Professor Friedenreick om Sagen, saa haaber jeg at 

hans Fremgang ved den hidtil nydte Underviisning deraf vil være Dem tilstrækkelig bekjendt. – I 

Henhold til Deres Velbaarenheds gode Yttring i Skrivelse til min Søn, Myntfuldmægtig Birk i 

Altona haaber jeg paa Opfyldelse af dette mit Ønske og overgiver saaledes tillidsfuld Sagen i Deres 

Hænder. 

p.t. Hjørring den 7
de

 Juni 1846. Med særdeles Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1594 

 

For den mig tilkommende Betaling 44 rbdl. for Undersøgelse af nogle Udstykningsforretninger i 

Blære og Brorstrup Sogne, som efter anviisning er bleven mig udbetalt af Aalborg Amtstue 

qvitteres herved. 

Vadumtorp den 10
de

 Juni 1846, P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1595 

 

Under 9
de

 December forige Aar har det Kongelige Rentekammer approberet udstykningen af Jens 

Jørgensens Gaard, Lille Tamstrup kaldet, Matr. N
o
 4 i Gydeie og Tamstrup i Torslev Sogn, men 

med den Indskrænkning at ”udskjellelsen af Parcellerne N
o
 4 og 5 har Kammeret ikke funden 

Anledning til at approbere da de danner en passende samlet Lod” – Da bemeldte Jens Jørgensen i 

Tillid til den af det høie Collegium i de sidste forløbne Aar for Udstyknings Tilladelser fulgte 

Regel, har solgt Parcellen N
o
 2 (Matr. N

o
 4b) til den i Udstykningsforretningen anførte Kjøber som 

efter de hidtil fulgte Regler med grundet Haab om approbation havde Bebyget og med Familie 

bosat sig paa Parcellen forinden det høie Collegium havde advaret Vedkommende om, at de maatte 

være forsigtige i uden foregaaende Tilladelse at bebygge Parcellen da der ved Approbationer for 

Eftertiden ikke kunde tages Hensyn til denne Omstændighed, saa har han anmodet mig om atter at 

andrage Sagen for Deres Høivelbaarenhed, bedende at De høigunstigst vilde forestille Sagen paa 

nye for det Kongelige Rentekammer med Tilføiende at dersom Approbation paa denne Parcels 

Afhændelse eller i al Fald Bevilling dertil ifølge allerhøieste Resolution af 5
te
 Juli 1815 ikke kan 

meddeles, da er Jens Jørgensen, som er en meget fattig Mand, bragt i den Nødvendighed at maatte 

søge at tilfredsstille sin Kjøber af Parcellen ved at meddele ham, et flere hundrede aarigt 

Arvefæstebrev til Erstatning af Skjøde. – Kortet over Eiendommen følger. 

p.t. Hæstrupgaard den 8
de

 Juni 1846, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten. 

  

 

Nr. 1596 

 
Det i Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 19

de
 d.M. ommeldte Kort over Hals Nørreskov 

ønsker jeg mig tilsendt ved Overbringeren heraf. 

Vadumtorp den 30
te
 Juni 1846, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Hoppe constitueret Stiftamtmand. 

  

 

Nr. 1597 
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For det paa S.T. Hr. Major Koefoeds Regning hos Hr. Kjøbmand Schiærup i Aalborg fra min afdø-

de Broder til Leie henstaaende Fortepiano, er Leien for et Aar fra April Maaneds Udgang 1845 til 

1
st
 Mai 1846 betalt af S.T. Hr. Hospitalsforstander Ottenfeldt med 12 rbd. siger Tolv Rigsbankdaler, 

hvorfor herved qvitteres. 

Vadumtorp den 30
de

 Juni 1846, P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1598 

 

Da jeg ikke har hørt noget fra Deres Velbyrdighed siden De i afvigte Efteraar behagede at lade 

Kortet over Øeland afhente her, saa tillader jeg mig herved ærbødigst at forespørge til hvilken Tid 

De helst ønsker at faa Knudegaards udskiftning udført og om De har noget imod at den i mit Sted 

udføres af min Søn, som nu er Kongelig Landmaaler? Et Par Ord herom udbedes ved første 

Postleilighed. 

Vadumtorp den 30
de

 Juni 1846. Med Høiagtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbyrdige Hr. Krigsraad Nielsen. 

  

 

Nr. 1599 

 

At jeg har kjendt Sproglærer Wesths Enke Caroline Adolphine Westh, født Luffe i et Tidsrum af 15 

Aar hvor af hun i 8 Aar har boet her paa Gaarden tæt ved Siden af min Bopæl, medens hendes nu 

afdøde Mand var Huuslærer for mine Børn, og at hun stedse har viist sig som en særdeles agtværdig 

dydig, flittig og sparsommelig Kone, der nu som Følge af hendes afdøde Mands langvarige Syg-

domstilfælde der endte med hans Død, lever i yderst trange Kaar. Dette kan jeg ei undlade efter 

hendes Forlangende Sandheden tro at bevidne, og jeg seer mig saaledes beføiet til at anbefale hende 

paa bedste Maade som en særdeles værdig Trængende til den Understøttelse der kan forundes 

hende. 

Vadumtorp den 1
st
 Juli 1846, P.L. Birk. Justitsraad og Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift. 

  

 

Nr. 1600 

 

S.T. Hr. Proprietair Schönow 

I Anledning af Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 19
de

 f.M. meldes at jeg er villig til at foretage 

den attraaede Udskiftning af Hovedgaarden gl. Wraae om en 14 Dage á 3 Uger; men da jeg staar i 

Begreb med at reise til Kjøbenhavn med Iris i Morgen og at blive borte i 13 Dag saa tillader jeg mig 

herved at forespørge: om De har nogle Matriculskort over Eiendommen da ellers et saadant kunde 

anskaffes imidlertid, da der ikke er nogen Sandsynlighed for at det gamle Kort kan bruges til 

udstykning. Et Par Ord derom udbedes med Budet. 

Vadumtorp den 1
st
 Juli 1846, Forbindtligst P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1601 

 

Til Brug ved atraaede udstykninger tillader jeg mig herved allerærbødigst at anmode den Høikon-

gelige Matriculerings Comitee om gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige Kopier 

af Matriculs Korterne over efterskrevne Eiendomme i Hjørring Amt, nemlig: 

Dronninglund Herred, Albek Sogn 
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Nørre Vaarsaae By, Matr. N
o
 17, Anders Pedersen Smed og Matr. N

o
 9 

Korterne ønskes sendte til Aalborg Amtstue det allersnarest mueligt hvor de af mig strax skal vorde 

indløst. 

p.t. Kjøbenhavn den 14
de

 Juli 1846, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til den Høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

 

(Tekst i margenen, som kan passe både med nr. 1601 og 1602:) 

Børglum Herred, Taars Sogn 

Hvidsted og Borup; Anders Nielsen Matr. N
o
 8c Htk. 0-2-0-1¾, gl. Skt. 2 (rd.) 90 (sk.) 

N
o
 9 (Htk.) 3-2-3-1¾ og Taars og Hvidsted N

o
 111 (Htk.) 0-1-3-2¼. (gl. Skt.) 25 rd. 91 sk. 

Samme Herred, Vreilev Sogn 

Rønneberg By, Matr. N
o
 13, Christen Thomsens Gaards Jorder. 

  

 

Nr. 1602 

 

Til Brug ved attraaede Udstykninger tillader jeg mig allerærbødigst at anmode den Høikongelige 

Comitee om gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige Copier af Matriculs Korterne 

med paategnede Taxter over efterskrevne Eiendomme i Hjørring Amt, nemlig: 

Dronninglund Herred, Albek Sogn 

Lyngsaae Bye, Matr. N
o
 25, Voergaards Gods, Fæster Ole Larsen. 

Nørre Vaarsaae By, Matr. N
o
 14a Fæster Christen Christensen. 

NB: De fælleds Tørvelodder Matr. N
o
 40 hvori disse 2

de
 Gaarde have Deel ønskes ikke med. 

Korterne ønskes sendt til Aalborg Amtstue hvor de af mig strax skal vorde indløst. 

Vadumtorp den 16
de

 Juli 1846, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til den Høikongelige Comitee i Anledning af den ny Matriculs Indførelse. 

  

 

Nr. 1603 

 

Deres Velædelhed ombedes ret meget at De godhedsfuld vilde behage at drage Omsorg for at de 4 

Korter som ere begjerte i hoslagte Skrivelse til Comiteen, kunde erholdes det allersnarest mueligt, 

nemlig samtidig med de 2
de

 Korter som jeg forlangte i Forgaars. Jeg seer i dette Øieblik at der er 

indløbet en lille ubetydelig Feil i den anførte Nota om at jeg ikke ønsker at faae de fælleds Tørve-

lodder Matr. N
o
 40, idet at jeg har sagt at begge de anførte Gaarder have Deel i samme; det er 

egentlig ikkun Gaarden Matr. N
o
 14a som har Deel i N

o
 40 og den anden Gaard som ogsaa har Deel 

i disse Lodder er Gaarden Matr. N
o
 9 over hvilken jeg bestilte Kort i Forgaards men for den 

forglemte jeg at bemærke at jeg ikke ønskede Kort over de fælleds Tørvelodder Matr. N
o
 40. Dog er 

det naturligviis af saare liden Betydenhed. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 16
de

 Juli 1846. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. 

Birk. 

 

S.T. Hr. Landmaaler Christensen 

  

 

Nr. 1604 

 

(Efterskrift paa mit Brev til Comiteen af 16
de

 Juli 1846)  

Endvidere ønskes Korter over efterskrevne Eiendomme i Hjørring Amt. 
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Børglum Herred, Vreilev Sogn. 

Sønderbroen Matr. N
o
 2, Morten Sørensen 

Samme Herred, Vesterbrønderslev Sogn og Bye, Matr. N
o
 73 af Nipstrup Gods, solgt til Niels Chr. 

Winther. 

Dronninglund Herred og Sogn, Bolle Fjerding, Matr, N
o
 58 Jens Pedersen Dal, Hartkorn 2-4-2-¾   

Aalborg Amt, Kjer Herred, Dronninglund Sogn, Melholt Bye, Matr. N
o
 22, Hartkorn 2 Skp. 2 Fk. 2 

alb. og N
o
 23d Hartk. 3 Skp. 1 Fk., allerærbødigst P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1605 

 

Da Eieren af Dalsgaard Hovedgaard i Aalborg Amt, Hindsted Herred, Vive Sogn, Proprietair Lund 

har anmodet mig om at dele bemeldte Hovedgaards Jorder i Henseende til en paa sammes vidtløf-

tige Areal opførte Parcelgaard og et par mindre Parceller som agtes oprettede til særskilte Jordbrug 

og jeg for Øieblikket har flere Forretninger end jeg er istand til selv at bestride saa tillader jeg mig 

underdanigst at anmode det Høikongelige Rentekammer om, at Høisamme vilde vise mig den 

Bevaagenhed at autorisere min Søn Landmaaler Peter Georg Toft Birk til at udføre denne Udstyk-

ningsforretning for mig for derved at give ham Leilighed til at gjøre sig bekjendt for det høie 

Collegium. 

Han har assisteret mig ved mine Forretninger i saa mange Aar og deeltaget med mig i udførelsen af  

enhver som helst Deel af samme, at jeg fuldkommen kan indestaae for hans Duelighed i enhver 

Henseende, til denne saavel som andre Forretningers Udførelse, efter de for samme foreskrevne 

Regler. 

Vadumtorp den 18
de

 Juli 1846, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

  

 

Nr. 1606 

 

S.T. Hr. Procurator Westerbye. 

Den I Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 17
de

 d.M. ommeldte Udstykning af Gaarden Søholms 

Jorder i Jelstrup Sogn er jeg villig til at foretage – Jeg venter at komme til Hjørring i en af de sidste 

Dage af denne Uge og skal da have den Fornøielse at hilse paa Dem, og ønsker jeg da at De vilde 

være af den Godhed at have Kortet over Søholm tilstæde. 

Vadumtorp den 19
de

 Juli 1846, Ærbødigst P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1607 

 

Gode Hr. Landmaaler Christensen 

Af de mig med sidste Post sendte Korter erfarer jeg at jeg allerede tidligere har forlangt og nu er-

holdt de fleste af de Korter tilsendt som min sidste Skrivelse til Comitteen angaar, og da det natur-
ligviis ikke er mit Ønske at faa dem to Gange saa beder jeg Deres Velædelhed være af den Godhed 

ifald det ikke allerede er forsildig at forhindre at jeg faar dem in Duplo; skulde min Skrivelse til 

Comiteen derom være fornøden da hav den Godhed derom at underrette mig ved et Par Ord. 

Vadumtorp den 24
de

 Juli 1846. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1608 
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(Løst brev indlagt i kladdebogen) 

P.M. 

Efter een til Sogneforstanderskabet fra Kasseren ved Aalborg Amts Landoekonomiske Selskab Hr. 

Niels Sødring i Aalborg indløben Fortegnelse over Medlemmer af bemt. Selskab som staaer til Ræst 

med Biedrag er Deres Velbhed. overført fra første Omgang Ræst 2 rbd. 48 sk. 

og for 2
den

 Omgang med    5 rbd.  

    I alt  7 rbd. 48 sk. 

som jeg herved tillader mig at affordre Hr. Justitsraaden. 

Woerberggaard d. 2. Aug. 1846, i Sogneforstanderskabet for Vadum Sogn og paa dets Vegne, P.L. 

Birk 

 

Velb. Hr. Justitsraad Birk Wadumtorp  

  

 

Nr. 1609 

 

I Anledning af Hr. Kammerraadens meget ærede Skrivelse af 22
de

 f.M. meldes, at jeg er villig til at 

komme saa hastig som det er mig mueligt for at foretage det omtalte Magelæg ved Padkjær, lige-

som jeg, ogsaa vil ved min Søn at udføre de fornødne Skjeldudvisninger. Sikkert skal jeg komme 

inden Midten af næste Maaned; men hvor meget tidligere det kan blive er jeg ikke istand til endnu 

at kunne bestemme, da jeg nødvendig allerførst skal en lille Tour nør i Landet. 

Vadumtorp den 28
de

 Juli 1846, Med sand Høiagtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Hr. Kammerraad Wulff (i Bjørnsholm) 

  

 

Nr. 1610 

 

Velærværdige Hr. Pastor Feld. 

Saa gjerne jeg end vilde saa staar det dog ikke i min Magt at kunde meddele den allermindste 

Oplysning i den Sag (???) som det hermed tilbagefølgende Andragende angaaer.  

Kortet og de originale Udskiftningsdocumenter som for en Tid have været i mit Værge, vil min 

Søn, som fortiden er i Holmsøe aflevere i Præstegaarden en af disse Dage. 

Vadumtorp den 29
de

 Juli 1846, Ærbødigst P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1611 

 

Hoslagt følger de af Deres Velædelhed hos mig affordrede 7 rd. 4 mk. som Bidrag for 1½ Aar til 

Aalborg Amts Landoekonomiske Selskab. Disse Penge vilde for længst have været betalt naar jeg 

blot havde vidst til hvem de skulde betales, men jeg har forgjæves erkyndiget mig derom hos Flere 

og in specie hos Sogneforstanderskabets Formand Skolelærer Henriksen i Vadum Sogn. – Jeg har 

ikke havt Leilighed til at overvære Selskabets Møder og har derfor ikke vidst hvem der var dets 
Casserer. 

Vadumtorp den 4
de

 August 1846, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Forvalter Lund. 

  

 

Nr. 1612 
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Gode Hr. Professor 

At jeg under 14
de

 f.M. paa en hurtig Gjennemreise igjennem Kjøbenhavn tog mine tvende Sønner 

med mig hjem uden at Skoleferierne var begyndt og uden at jeg var istand til for Tidens Kortheds 

Skyld at komme hen at hilse paa Her. Professoren dette beder jeg Dem ret meget at undskylde.  

Vadumtorp pr. Aalborg den 4
de

 August 1846, Med sand Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. 

Birk. 

 

Velbyrdige Hr. Professor Friedenrich (med Iris) 

  

 

Nr. 1613 

 

Under 28
de

 f.M. tillod jeg mig at tilskrive Deres Velbyrdighed, og lovede at komme til Magelægget 

ved Padkjer inden Midten af denne Maaned, jeg var den Gang noget upasselig men dog i Bedring 

som gav mig Haab om at kunne komme til den nævnte Tid; men jeg blev i det Sted fra den Tid af 

mere alvorlig Syg og har ikke været i Stand til at bestille noget siden den Tid; Den Tour som fore-

staar mig nør i Landet har jeg derfor nu opsat indtil jeg har været hos Dem; men som Reconvalsent 

tør jeg dog ikke endnu tænke at vove mig paa saa lang en Reise før om halv Snes Dage og jeg tør 

saaledes neppe vente at kunne komme førend den 28
de

 d.M. 

Vadumtorp den 17
de

 August (1846) Med sand Høiagtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Wulff. 

  

 

Nr. 1614 

 

Efter Begjæring af Proprietair Høyers Enke og Medeier af en Gaard i Broust Bye og Sogn, Østerhan 

Herred, Hjørring Amt, tillader jeg mig herved underdanigst directe at fremsendet Gebyhret 14½ 

Rbdlr. for den under 25
de

 forige Maaned for dem udfærdige(de) Bevilling ad mandatum til bemeldte 

Gaards Deling; og tillader jeg mig dernæst at yttre det Ønske at Bevillingen maatte vorde Dem 

tilstillet igjennem Amtet. 

Vadumtorp den 18
de

 August 1846, underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammers Danske Secretariat. 

  

 

Nr. 1615 

 

Under 18
de

 forige Maaned har jeg til det Kongelige Rentekammer igjennem Amtet indsendt udskift-

ningsforretningen over Gaarden Skaiberg og venter saaledes at den snart vil komme tilbage igjen. – 

Sygdoms Tilfælde var Skyld i at den ikke blev sendt endnu tidligere. 

Min Tilgodekommende for Forretningen efter indlagte Regning udbeder jeg mig behageligen sendt 

til Aalborg Postcontor ved første Leilighed. – Kortet over Skoven følger hermed. 
Vadumtorp den 8

de
 September 1846, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Heibrock 

  

 

Nr. 1616 
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Regning over mit Tilgodekommende for udstykning af Gaarden Skaiberg i Ugilt Sogn under 

Børglumcloster Gods. 

For den egentlige Udstykning er den sædvanlige Taxt  25 rbd. 

For Kortet har jeg betalt til Rentekammeret    2 rbd.  26 sk. 

For at befordre mig selv til og fra Stedet 6 Mile    3 rbd.   

Postpenge fra Aalborg til Hjørring                14 sk. 

              Er 30 rbd.  40 sk. 

Vadumtorp den 8
de

 September 1846, P.L. Birk.  

  

 

Nr. 1617 

 

Vadumtorp den 23
de

 September 1846 

Velbaarne Hr. Krigsraad Nielsen. 

Deres Velbheds. meget ærede Skrivelse af 21
de

 d.M. har jeg modtaget og jeg iiler med, saa meget 

som det staar i min Magt at opfylde Deres ærede Forlangende saa hastig som mueligt, hvilket jeg 

ingenlunde havde tabt af Sigte; men desto værre har mit Svage Helbred forsinket mig fra at komme 

saa hastig efter den 21
de

 d.M. som det ellers var mit faste Forsæt. – Jeg har endnu siden min Syg-

dom ikke bragt det videre end at jeg har været en eneste Dag paa Marken; og dette er Aarsagen 

hvorfor en Forretning ved Bjørnsholm, nemlig et Magelæg, som for længst skulde have været 

udført og som i begyndelsen absolut krævede min personlige Nærværelse fordi det var Magelæg 

(???) og paa hvis Tilendebringelse henved et halv Hundrede Arbeidere venter som en Beskjæfti-

gelse ved et betydeligt Engvandingsanlæg ved Hovedgaarden Padkjær for Kongelig Regning. – Min 

Søn er fortiden paa Bjørnsholm beskjæftiget med det nævnte Magelæg, og jeg haaber vel at han 

skulde faa det færdig i denne Uge; men for at være desto sikkere paa det det kan skee, er det mig 

Agt at begive mig paa Reisen dertil i Morgen for at hjelpe ham. – Jeg haaber saaledes at komme til 

Oxholm Søndag eller Manda eller i det allerseneste paa Tirsdag den 29
de

 d.M; Men da det er afhæn-

gig af Veirliget og flere indvirkende Omstændigheder er jeg ikke istand i Øieblikket at kunne be-

stemme Tiden nøiere; Med mindre jeg skulde udsætte den længere end eller fornødent, hvilket jo 

ingenlunde er ønskeligt. – Jeg skal nok medbringe alle de Forretningen vedgaaende Papirer som 

beror hos mig. 

Med Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1618 

 

Regning over mit formentlig Tilgodekommende for en Mageskifteforretning over en Engstrækning 

under Padkjær Hovedgaard og nogle i Forbindelse med samme beliggende Enge under 3
de

 Fæste-

gaarde i Eistrup Bye 

For denne Forretning regner jeg at kunne tilkomme i Forhold til den Tid som den efter sin Natur og 

Beskaffenhed har medtaget   35 rbd. 

For Befordring til Stedet 81 Mile á 4 mk. 8 sk. pr. Miil   6 rbd.  36 sk. 

Retour       4 rbd.  24 sk. 

             Er i alt  45 rbd.  60 sk. 

p.t. Bjørnsholm den 2
den

 October 1846, P.L. Birk. 

 

Under fornøden Reservation i Henseende til det Kongelige Rentekammers Approbation er denne 

Regnings Beløb 45 rbd. 60 sk., siger Fem og Fyrge Tyve Rigsbankdaler 60 sk., af S:T: Hr. 

Kammerraad Wulff mig betalt hvorfor herved qvitteres, P.L. Birk. 
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Nr. 1619 

 

(Dette brev er overstreget, men da jeg ikke ved hvad denne overstregning betyder, så har jeg valgt 

at gengive det her) 

Under udførelse af en Magelægsforretning ved Padkjær har jeg havt Kost og Pleie paa Bjørnsholm, 

nemlig for mig selv i 8 Dage og for min Søn i 11 Dage, hvilket herved tilstaaes. 

Bjørnsholm den 29
de

 September 1846, P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1620 

 

Da Sygdoms Tilfælde har saaledes forsat mig i mine Forretninger i denne Sommer at jeg ikke er 

istand til selv at udføre alle de udstykninger som jeg har paataget mig saa tillader jeg mig under-

danigst at anmode Det Høikongelige Rentekammer om at høisamme vilde vise mig den Bevaa-

genhed at udføre følgende tvende Gaardes Udstykninger i Hjørring Amt, nemlig Gaarden Matr. N
o
 

77 i Agersted Fjerding, Voer Sogn, Dronninglund Herred, og Gaarden Matr. N
o
 36 i Jetsmark Sogns 

mellemste Deel , Hvetbo Herred. 

Vadum Torp den 5
te
 October 1846, underdanigst P.L. Birk 

 

Til Det Kongelige Rentekammer. 

  

 

Nr. 1621 

 

Naar S:T: Hr. Kjøbmand Hjort fra Læsøe vil meddele mig et Par Ord for at han har modtaget det 

omskrevne Fortepiano i Leie for 1 rbd. Maanedlig enten sendes mig directe til Aalborg Postcontor, 

eller udbetales mig af en Mand i Aalborg, helst Qvartaliter, og han vil indestaa mig for at Instru-

mentet ikke beskadiges paa Reisen frem og tilbage, og at det i øvrigt vorder vel behandlet, da har 

jeg intet imod at det føres over til Læsøe; dog under den Betingelse, at det i ubeskadiget Stand 

afleveres i Aalborg igjen naar han ikke ønsker at beholde det længere.  

En qvitteret Regning for Leien i den forløbne Deel af dette Aar sendes med Budet. 

Vadumtorp den 5
te
 October 1846. Med Agtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Jomfru C. Tham 

  

 

Nr. 1622 

 

I skyldigst Svar paa det ærede Sogneforstanderskabs Skrivelse til mig af 23
de

 forige Maaned mel-

des: at de tidligere omskrevne Korter over Vesløs Sogn ligger og har længe ligget efter Forlangende 

sammenpakket paa mit Bord saaledes at de imod tilstaaelse for Modtagelsen saa erholdes udleveret 

til enhver Tid enten jeg er hjemme eller ei. At dette Svar ikke er bleven meddelt forlænge siden hid-

rører derfra at jeg var syg paa den Tid da Sogneforstanderskabets første Skrivelse indløb hertil og 
det er derfor undgaaet min Opmærksomhed eller bleven forglemt at der var forlangt Svar paa den. 

Vadumtorp den 6
te
 October 1846, P.L. Birk. 

 

Til Sogneforstanderskabet, Øsløs, Vesløs og Arup. 

   

 

Nr. 1623 
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S:T: Hr. Kjøbmand C. Hjort paa Læsøe. 

Leie af et Fortepiano fra dette Aars Begyndelse til September Maaneds Udgang, er 9 Maaneder á 1 

rbd. Maaneden, er  - Debet 9 rbd.   

Vadumtorp den 6
te
 October 1846. Betalt P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1624 

 

Gode Hr. Rasmussen 

Som De maaskee kan erindre troer jeg nok at jeg fortalte Dem i Sommer, at jeg ansøgte Bestyrelsen 

for de polytechniske Læreanstalt om at faa en Plads paa Læreanstaltens Værksteder for min næst 

yngste Søn, naar en saadan blev ledig. – Jeg har nu under 11
te
 forige Maaned modtaget et Brev fra 

Læreanstaltens Inspecteur, som min Datter vil vise Dem, hvori det meldes mig at en saadan Plads 

nu er ledig. Det som jeg i den Anledning vilde gjøre Dem uleilighed med er: 1. om De vilde vise 

mig den Tjeneste at følge med min Søn til Me(?)icus Poulsen som skal see ham og bedømme hans 

legemlige udvikling. 2. om de vilde af min Datter modtage og til Vedkommende erlægge Betalin-

gen 10 rbd. for det første Qvartal og derhos faa mig at vide til hvilken Tid de 40 rbd. skal deponeres 

som er omtalt i Betingelsernes 4
de

 Post og endelig, 3. hvorledes det kan gaa med Hensyn til Betin-

gelsernes 1
ste

 Post: ”at Eleven maa være confirmeret”; thi dette kan først blive til Paaske, hvilket jeg 

ogsaa yttrede i mit Brev til Bestyrelsen; det samme tilkjendegav jeg for Conferentsraad Ørsted da 

jeg første Gang talte med ham derom, og det forekommer mig at han yttrede, at jeg da vilde komme 

til at betale til Læreanstalten for den ledige Plads i den Tid den stod ledig indtil min Søn blev 

confirmeret, hvortil jeg er særdeles villig. 

I det Haab at De er saa god at paatage Dem denne Uleilighed for mig beder jeg at De vilde behage 

at sige min Datter til hvilken Tid min Søn skal komme til Dem for at følge med til Me(?)icus 

Poulsen. – Den fornødne Efterretning for mig beder jeg De vilde behage at meddele mig enten 

skriftlig, som min Datter kunde afhente eller mundtlig til min Datter som da strax underretter mig 

derom. 

De og gode Kone hilses venskabeligst fra os alle ved Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Myntfuldmægtig Rasmussen. 

  

 

Nr. 1625 

 

Gode Hr. Kammerraad 

Hoslagt har jeg den Fornøielse at fremsende Magelægs Beregningen for Padkjer med tilhørende 2
de

 

Korter. – Taxationsforretningen samt Fæsternes Tilstaaelse om at være fornøiede med Magelæg-

gene bedes behageligst vedlagt. 

Vadumtorp den 6
te
 October 1846. Med sand Høiagtelse og Hengivenhed, ærbødigste og 

forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Wulff. 

  

 

Nr. 1626 

 

Regning over udførte Landmaalingsforretninger ved Oxholm Hovedgaard og Gods i Aarene 1845 & 

46. 

For at udmaale paa Marken og at overføre paa Kortet Skjellene for Englodderne N
o
 13 og 14, 16, 

17, 18, 19, 20 og 21 samt 26 og 27 vestlig for Fredskoven  8 rbd. 
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Fremdeles for at udmaale og paa Kortet at overføre Skjellene for Englodder- 

ne N
o
 37, 38, 39, 40, 41 og 42 nordøstligst i Sognet   5 rbd. 

For at udmaale samt berigtige og paa Kortet at overføre Delingen af Baltzers 

Jord paa Østerbye Mark      6 rbd. 

For at opmaale, beregne og afsætte 2
de

 Bimarker i Bakkerne ved Oxholm 5 rbd. 

For at afsætte en Deel Skjelgrændser paa Søgaards Kort efter udmaaling paa 

Marken og at afsætte Beregning over samme   10 rbd. 

For Knudsgaardenes udskiftning som for 2
de

 Gaardes udstykning efter den 

sædvanlige Taxt á 25 rbd. paa Gaard er     40 rbd. 

(NB: Denne udskiftning har i Virkeligheden været langt vidtløftigere end to saadanne 

udstykningsforretninger) 

For Befordring til Stedet i 1845    2 rbd. 

For do. til og fra Stedet i 1846    4 rbd. 

     Er i alt 80 rbd. 

p.t. Oxholm den 10
de

 October 1846, P.L. Birk. - (Forandret formedelst Krigsraadens Indsigelsen) 

  

 

Nr. 1627 

 

Gode Hr. Nyholm 

Vil de gjøre mig den Tjeneste foruden den Fjerding Smør som De har været saa god at levere mig, 

at ville sende til min Datter i Kjøbenhavn endnu, desuden at overlade mig en Otting til min 

Huusholdning hjemme, den kunde behageligen afleveres til Hr. Kjøbmand Raffel i Aalborg med 

adresse til Vadumtorp. – Et Par Ord om at De er saa god at opfylde denne Begjæring udbeder jeg 

mig. 

p.t. Oxholm den 10
de

 October 1846, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Forpagter Nyholm. 

  

 

Nr. 1628 

 

Dersom Jens Christensen Dahl i Nørre Saltum, som det for mig er andraget, ønsker mig til at 

udstykke sin Gaard, da vilde han ved første Leilighed sende mig sin Skatteqvitteringsbog at jeg 

deraf kan erfare Gaardens Matriculs Nummer m.m., og 2 rbd. til at indløse et Kort med fra 

Rentekammeret. 

Vadumtorp den 12
te
 October 1846, P.L. Birk. 

 

Til Selveiergaardmand Jens Christensen Dahl i Nørre Saltum 

 

Med Løkkens Post – Aflevere i Saltum Præstegaard hvorhen det bedes godhedsfuld besørget ved 

første Leilighed. 

  

 

Nr. 1629 

 

Det Kongelige Rentekammer har efter min Anmodning autoriseret min Søn til at udføre den attraa-

ede Udstykning af Hovedgaarden Dalsgaard og da han nu er færdig til at reise derhen; men jeg ikke 

er istand til at give Befordring til Reisen, saa tillader jeg mig at forespørge: om Deres Velædelhed 

vil afgive Befordring in natur eller om De hellere vil betale for en Extrapost som han da maatte tage 

i Aalborg. Vælger De det Første da ønskers at Befordringen maatte være parat til at kjøre fra Aal-
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borg førstkommende Fredag den 16
de

 d.M. Formiddag Kl. 10 á 11. Deres ærede Svar udbedes med 

Budet samt opgivet paa hvilket Sted i Aalborg Befordringen møder dersom De, som jeg antager, 

vælger at sende Befordring. 

Vadumtorp den 13
de

 October 1846. Med Agtelse, ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Lund. 

  

 

Nr. 1630 

 

Af S:T: Hr. Proprietair Lund til Dalsgaard har jeg for henved 2 Aar siden modtaget for Udstykning 

af en Gaard i Østergaard By, som nu skal fuldføres 25 rbd. 

 

Derimod har jeg tilgode for en Forretning ved Hals Nørskov, som jeg til Overflødighed har beregnet 

to Gange, fordi Kortet var bleven forqvaklet ved Indsendelsen  25 rbd. 

For et nyt Kort over Dalsgaard har jeg udlagt   29 rbd.  26 sk. 

Dalsgaards Udstykning har jeg lovet at udføre for 125 rbd. hvoraf den halve 

Deel betales naar Markarbeidet er færdig og Resten, eller den anden Halvdel,  

naar den hele Forretning er færdig til Indsendelse. – Den halve Deel er 62 rbd.  48 sk. 

Altsaa bliver at udbetale til min Søn strax naar Markarbeidet bliver færdig          116 rbd.  74 sk. 

Vadumtorp den 15
de

 October 1846, P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1631 

 

Da jeg ikke har Leilighed til selv at komme til Aalborg i disse Dage fordi jeg i dette Øieblik skal 

tiltræde en Reise til Hjørring og omegn, saa beder jeg ret meget at Deres Velædelhed vilde vise mig 

den Tjeneste at formaa den constituerede Amtmand til at anbefale og indsende den hermed følgende 

Ansøgning fra min Svigermoder til Stiftsecretariatet for Naadessager. 

Vadumtorp den 20
de

 October 1846. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Stiftsfuldmægtig Jørgensen. 

  

 

Nr. 1632 

 

Under 9
de

 f.M. sendte jeg til Deres Velædelhed en Regning over mit Tilgodekommende for en 

Udstykningsforretning over Gaarden Skaiborg, som jeg havde fuldført og indsendt under 18
de

 

August dette Aar med ærbødigst Begjæring om at faae Beløbet 30 rbd. 40 sk. sendt med første Post; 

Da dette, formodentlig af Forglemmelse ikke endnu er sket, saa udbeder jeg mig Beløbet sendt med 

Overbringeren heraf, som til den Ende medbringer en qvitteret Regning, ligelydende med den 

tidligere sendte. 

p.t. Jelstrup den 22
de

 October 1846, Ærbødigst P.L. Birk 
 

S:T: Hr. Forvalter Heibroch. 

  

 

Nr. 1633 

 

Udbyttet af den mig tilhørende paa mit Navn lydende Banknota N
o
 24612 ønskes udbetalt til min 

Datter Catharine Elisabeth Birk som herved Befuldmægtiges til at qvittere for samme. 
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Vadumtorp pr. Aalborg den 28
de

 October 1846, P.L. Birk Justitsraad og Stiftslandinspecteur. 

  

 

Nr. 1634 

 

Til Brug ved attraaede Udstykninger tillader jeg mig allerærbødigst at anmode de Høikongelige 

Comittee om gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige Copier af Matriculskorterne 

over efterskrevne Eiendomme i Hjørring Amt, nemlig: 

Hvetbo Herred, Saltum Sogn, Christen Jensen Dalsgaard. 

Nørre Saltum Matr. N
o
 10, Hartkorn 2 Td. 2 Skp. 1 Fk. ¼ alb. 

Sønder Saltum, Matr. N
o
 131, Hartkorn 6 Skp. 

Jonstrup, Matr. N
o
 10, Hartkorn ¼ alb. 

(Er) 3 Td. 1 Fk. ½ alb. – Gammelskat 40 rbd. 14 sk. 

 

Østerhan Herred, Beistrup Sogn og Bye 

Kirkensgaard Matr. N
o
 2, Hartkorn 5 Td. 4 Skp. 3 Fk. 2 ¾ alb. Paa dette Kort ønskes tillige de 

fælleds Lodder hvori Gaarden har Andeel. 

Samme Sogn og Bye, Matr. N
o
 12, Jørgen Nielsen 

Hartkorn 1 Td. 6 Skp. 1¼ alb.. – For denne Gaard ønskes ingen af de fælleds Lodder. 

Haverslev Sogn og Bye, forhen Christen Brix nu Christen Lundsgaard, Matr. N
o
 9a, Hartkorn 2-1-

2-2½, Gammelskat 24 rbd. 71 sk. 

Kortene ønskes sendt til Aalborg Amtstue hvor de af mig strax skal vorde indløste. 

Vadumtorp den 30
te
 October 1846, allerunderdanigst P.L. Birk. 

 

Til Den Høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

  

 

Nr. 1635 

 

Til Brug ved attraaede udstykning tillader jeg mig herved allerærbødigst at anmode den 

Høikongelige Comitee om gunstbehageligen af ville for min Regning lade udfærdige en Copie af 

Matriculs Kortet over Thomas Pedersens Jordeiendom Matr. N
o
 ( ikke nævnt) paa Hjørring 

Købstads Grund. 

Kortet ønskes sendt til Aalborg Amtstue det allersnarest mueligt hvor det af mig strax skal vorde 

indløst. 

p.t. Hvidstedgaard den 3
die

 November 1846, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Den Høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

  

 

Nr. 1636 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 27
de

 f.M. meldes at jeg er villig til 
at foretage den forlangte Udstykning af Arvefæster Niels Nielsens Gaards Jorder i Nysumvad sidst i 

denne eller først i næste Maaned. – Jeg antager at der haves Matriculskort over Eiendommen. 

p.t. Hvidstedgaard pr. Hjørring den 5
te
 Mai 1846, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Ammitzbøll. 

  

 

Nr. 1637 
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Efter Begjæring af Selveiergaardmand Lars Christian Christensen i Abildgaard i Jerslev Sogn 

tillader jeg mig herved ærbødigst at anmode Deres Velbyrdighed om behageligen at ville for hans 

Regning paa første Retsdag udmelde Mænd til at taxere bemeldte hans Gaards Jorder til Udstyk-

ning. Saafremt Retten, som jeg haaber, ikke har noget der imod da ønskes til denne Forretning 

udmeldt Sognefogden Niels Thomsen af Sterup og Søren Christensen af Guldager. – Ved en 

Taxationsforretning som blev foretaget sidstafvigte Fredag mødte det Tilfælde at Sognefoged Niels 

Jensen af Hæstrup formedelst Sygdomstilfælde udeblev men sendte i sit Sted sin Medhjælper, 

Gaardmand Morten Pedersen; jeg tillader mig i den Anledning ærbødigst at anmode Deres 

Velbyrdighed om, godhedsfuld at ville tilføie udmeldelse, som endnu beror ved Retten, den 

fornødne Forandring. – Skulde dette imod Formodning ikke kunde lade sig gjøre, og Retten i øvrigt 

ikke har noget imod at udmeldte Morten Pedersen, da beder jeg om at faae ham udmeldt paa første 

Retsdag og jeg vilde da skrive Forretningen om, saa at den kunde blive afhjemlet næste Retsdag; thi 

at vi have taget Jorderne i Øiesyn nogle Dage tidligere kan jeg ikke foranledige nogen Forandring 

ifølge Taxationen og Forretningen maa jo blive i sin lovlige Form, naar den først beskrives efter at 

Udmeldelsen er foregaaet. 

p.t. Aas den 8
de

 November 1846, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Krigsraad Herredsfoged Spärck. 

  

 

Nr. 1638 

 

Gode Hr. Kammerraad. 

Saa gjerne jeg end vilde saa troer jeg dog neppe at det kan blive mig muelig at komme til Villestrup 

førend i næste Maaned; jeg har været syg den største Deel af Sommeren og er derved bleven saa 

aldeles forsat i mine Forretninger, at jeg for Øieblikket ikke kan see til Enden af de meest 

paatrængende. 

p.t. Aas den 8
de

 November 1846, Med Høiagtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Wegener. 

  

 

Nr. 1639 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 3
die

 denne Maaned tillader jeg mig 

allerærbødigst at melde: at omendskjønt det vel i den samme Tid flere Gange har været Tilfældet, at 

mine andre Embedsforretninger have hindret mig fra at kunne deltage i de afholdte Tiende Commis-

sionsforretninger, saa følger dog ikke deraf at saadanne Hindringer skulde indtreffe Bestandig, og 

det er aldeles vist at jeg aldeles til nogen har yttret Ønske om at udtræde af Commissionen; 

Ligesom jeg hverken nu eller nogensinde har næret et saadant Ønske; men enten jeg skal forblive i 

Commissionen eller træde ud af den, bør efter min mening ikke komme i betragtning ved en 

paatænkt Omdeling af Tiendecommissionsdistricterne. 

p.t. Jerslev Præstegaard den 9
de

 November 1846, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Heltved, consitueret Stiftsamtmand. 

  

 

Nr. 1640 
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Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 6
te
 denne Maaned ommeldte Overtaxationsforretning i 

Skoustrup i Gunderup Sogn, haaber jeg at kunde foretage eller rettere bestyre henimod Slutningen 

af denne Maaned. 

p.t. Jerslev Præstegaard den 9
de

 November 1846 (ingen underskrift) 

  

 

Nr. 1641 

 

Da min Søn Rasmus Frederik Birk som fortiden gaaer paa Efterslægts Selskabets Realskole ønskes 

optaget som Værksteds Elev paa den polytechniske Læreranstalt til førstkommende Foraar saasnart 

som han bliver confirmeret, saa tillader jeg mig herved ærbødigst at anmelde for den høitagtede 

Direction at han afgaar fra Skolen efter at den forestaaende Examen i Februar 1847 er tilendebragt. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 16
de

 November 1846, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til den høitagtede Direction Efterslægtsselskabets Realskole i Kjøbenhavn 

  

 

Nr. 1642 

 

Da der er funden uoverensstemmelser imellem Matriculs Kortet og Udstykningskortet over 

Jorderne til Gaarden Matr. N
o
 25 i Flade saa maa jeg i den Anledning med første Pakkepost til 

Aalborg og ærbødigst bede mig tilstillet de 2
de

 Korter over Flade Byes Jorder som findes ved 

Godsarchivet, nemlig det gamle af Landinspecteur Winther forfattede Kort og det Kort som jeg har 

forfattet for en Deel Aar siden ved Omdeling af en stor Deel af Byens Jorder. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 29
de

 November 1846, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Rosborg. - I S:T: Hr. Rosborgs muelige Fraværelse bedes dette aabnet af Hr. 

Casper eller hvem anden der maatte være tilstæde som kan besørge det Omskrevne. 

  

 

Nr. 1643 

 

Deres Høivelbaarenhed har ved ærede Skrivelse af 24
de

 forige Maaned forlangt min Erklæring med 

Hensyn til hvorvidt jeg maatte have noget imod at udtræde af Tiendecommissionen for Aalborg 

Amts vestre District og igjen beskikker til Tiendecommissair i det østre District. I Anledning heraf 

tillader jeg mig allerærbødigst at erklære: at dersom det Kongelige Rentekammer ønsker at jeg skal 

udtræde af Tiendecommissionen for Aalborg Amt, da vil jeg ikke have noget derimod; men at ud-

træde af Tiendecommissionen for det vestre District for igjen at beskikkes til Tiendecommissionair 

i det østre District, dertil finder jeg, paa Grund af Omstændighederne aldeles ingen Tilbøielighed. 

Vadumtorp den 3
die

 December 1846, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker const. Stiftamtmand Helzen.  

  

 

Nr. 1644 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 24
de

 forige Maaned tillader jeg mig 

allerærbødigst at melde: at formedelst en Mængde uopsættelige andre Embedsforretninger, som 

skulde have været udført i Sommerens Løb men som var bleven forsinkede formedelst en mig 

paakommende Langvariig Sygdom, er jeg først nu kommen saa vidt at jeg kan foretage den for 

længere Tid siden forlangte Overtaxation i Skoustrup betreffende den Erstatning som Gaardmand 
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Niels Andersen tilkommer for tilføiet Tab i Anledning af Landeveisarbeide. I Haab om at Deres 

Høivelbaarenhed høigunstigst ville være uleiliget med fra Amtscontoret foranstalte alle Vedkom-

mende indvarslede til at møde paa Aastedet tillader jeg mig at sende den mig i den Anledning 

tilstillede Udmeldelse, samt den under Amtsveibetient Møllers Bestyrelse under 21
de

 Marts dette 

Aar afholdte Taxationsforretning, i det jeg gandske overlader til Dem at bestemme Dagen til 

Forretningens afholdelse. Mødetiden kunde formentlig passende ansættes til Kl. 11; men da 

Aarstiden nu er rykket saa langt frem at det let kunde indtræffe at det ikke blev muelig at udføre 

Forretningen paa den Dag som dertil blev bestemt, eftersom der nødvendig udkræves til Skadens 

Bedømmelse at Jorden maa være nogenlunde bar og saa fri for Frost at der kan graves i den, saa 

tillader jeg mig allerærbødigst at henstille til Deres Høivelbaarenheds Bedømmelse om det ikke 

maatte være hensigtsmæssigst nu at udsætte Forretningen til Foraaret. 

Vadumtorp den 3
die

 December 1846, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker constit. Stiftamtmand Heltzen. 

  

 

Nr. 1645 

 

Gode Hr. Kammerraad. 

da jeg i Anledning af en underhændehavende Udstykning af Hovedgaarden Dalsgaards Jorder 

trænger til en Attest om Hartkornet og Gammelskatten for bemeldte Gaards Jorder Matr. N
o
 1 A B 

C D E F G H J K L og M saa beder jeg ærbødigst at Deres Velbyrdighed vilde være af den Godhed 

det allerførste som Deres Leilighed kan tillade det at meddele mig en saadan Attest. 

Vadumtorp den 4
de

 December 1846, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Kammerraad Amtsforvalter Lange. 

  

 

Nr. 1646 

 

Den Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Lasse Danielsens Gaards Jorder Matr. N
o
 2 i 

Grindsted Bye og N
o
 31 i Fjordengen, som Deres Velædelhed var saa god i Gaar at love at faa sendt 

med Overbringeren heraf. 

Vadumtorp den 4
de

 December 1846, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Amtsfuldmægtig  Wessenberg. 

  

 

Nr. 1647 

 

Da jeg i Gaar havde den Ære at tale med Deres Høivelbaarenhed forglemte jeg for min Søn 

Landmaaler Birk som fortiden har Dalsgaards Hovedgaards Jorder under Udstykningsbehandling , 

allerærbødigst at forespørge: om den Vei fra Hobro til Hadsund tæt norden om Dalsgaard er paa 
Regulativet optaget som mindre Landevei, og i saa Fald med hvilken Brede den som saadan bør 

fradrages ved Hartkornsfordelingen. – Efter Veiforordningen af 1793 § 8 og 9 bliver de mindre 

Landeveie beregnede til en Brede af 20 á 22 Alen, men om der i Henhold til Forordningen af 29
de

 

September 1841 § 1 og 21 er for denne Vei bestemt nogen mindre Brede derom ønsker og beder jeg 

mig gunstbehageligen underrettet, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker const. Stiftsamtmand Heltzer 
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Nr. 1648 

 

Til Brug ved underhændehavende Udstykninger beder jeg ærbødigst at Deres Velbaarenhed vilde 

være af den Godhed det allerførste som Deres Leilighed kan tillade det at meddele mig Attester 

over Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme, nemlig:  

I Albech Sogn. Forpagter Overbecks Gaard Matr. N
o
 3a i Donsted Bye og Græsningslodden Matr. 

N
o
 63a I Sognets vestlige Deel. 

De samme Eier tilhørende Huse Matr. N
o
 5, 6 og 7 i bemeldte Donsted By med dertilhørende 

Græsningslodder Matr. N
o
 64, 65 og 66 i Sognets vestlige Deel. 

Samme Sogn Lyngsaae By Matr. N
o
 25 forhenværende Ole Larsens Fæstegaard af Voergaards 

Gods, som nu eies af Jens Jørgensen Kold. 

Voer Sogn, Agersted Fjerding Matr. 77 Store Enodden kaldet som nu eies af Mads Albertsen. 

Vadumtorp den 4
de

 December 1846, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Herr. Justitsraad Amtsforvalter Juel. 

  

 

Nr. 1649 

 

Til Hr. Forpagter Nyholm paa Bjørnsholm er jeg til 11
te
 October 1846 bleven skyldig for ¼ Tønde 

Smør     16 rd. 

4 pund Overvægt       1 rd.  1 mk. 

Endvidere den 26
de

 s.M. for 1/8 Tønde Smør     8 rd.  3 mk. 

    Er i alt   25 rb.  4 mk. 

som han har anmodet mig om at betale til Hr. Kjøbmand Schiøning i Aalborg og som herved 

fremsendes. 

Vadumtorp den 7
de

 December 1846, Ærbødigst P.L. Birk 

  

 

Nr. 1650 

 

Deres Velædelhed ombedes godhedsfuld at ville om mueligt ved Overbringeren her af forskaffe 

mig Oplysning om den Vei forbi Dalsgaards Eiendom som jeg under 4
de

 d.M. allerærbødigst tillod 

mig at gjøre Forespørgsel til Amtet om, nemlig om den er antaget som mindre Landevei og om 

(der) existerer nogen speciel Bestemmelse om dens Brede. 

Vadumtorp den 9
de

 December 1846, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Stiftsfuldmægtig Jørgensen. 

  

 

Nr. 1651 

 
Gode Hr. Forvalter 

Forvalter Overbecks Skjøde er efter Aftale i Dag indleveret paa Aalborg Postcontor under Adresse 

til Deres Velædelhed, paategnet den Bemærkning: at det efter Deres Anmodning ombedes at maatte 

henligge paa Contoret indtil enten De eller Hr. Overbeck lader det afhente. 

Vadumtorp den 11 December 1846, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Forvalter Henrichsen. 
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Nr. 1652 

 

Deres Velædelhed ombedes godhedsfuld at ville om mueligt med Overbringeren heraf meddele mig 

den attraaede Oplysning, betræffende om Veien tæt norden om Dalsgaard til Hobro er antaget som 

mindre Landevei. – Min Paatrængenhed bedes undskylde. 

Vadumtorp den 11
te
 December 1846, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Stiftsfuldmægtig Jørgensen. 

  

 

Nr. 1653 

 

At jeg først nu er bleven endelig færdig med og først nu fremsender Udstykningsforretninger over 

Gaarden Søeholm maae jeg ret meget bede Deres Velædelhed godhedsfuld at undskylde det gode 

Efteraarsveir, der gjorde det muelig for mig uopholdelig at vedblive med udførelsen af en Deel 

Markarbeider som var bleven forsømt ved min langvarige Sygdom i Sommerens Løb, har forhindret 

mig fra at udføre Contorforretninger saa længe Vinteren tillod mig at fremme Markarbeidet; jeg har 

nemlig udført Taxation og Udmaaling af Parceller ved 18 Gaarde siden jeg var paa Søeholm og har 

saaledes været i en uafbrudt restløs Virksomhed paa Marken indtil Frosten standsede mig; dog kom 

den mig alligevel noget for tidlig. Den paatænkte udstykning for Thomas Pedersen Smed i Hjørring 

beroede paa et Kort fra Rentekammeret som jeg ikke endnu har faaet og da jeg af den Aarsag ikke 

kom til Hjørring saa hastig som jeg havde ventet saa tillader jeg mig at forespørge om De vil 

undvære den Bog af Rothe som De var saa god at laane mig til Hjemmelæsning indtil jeg kommer 

til Hjørring; thi ellers vil jeg strax sende den med Pakkeposten; men dersom De ikke har noget 

derimod da ønskede jeg, nok at lade min Søn læse den først; thi ellers havde jeg sendt den med i 

Dag – ønsker De at jeg skal sende den da have den Godhed at underrette mig derom ved et Par Ord 

med Posten. 

I Henseende til Ansøgningen der skal følge med Søeholms Udstykningsdocumenter da tillader jeg 

mig at bemærke, at der formeentlig maatte, fordi Hovedparcellen ikkun har 17½ Tønde Land 

boniteret Jord til Taxten 24 paaberaabes den Omstændighed, at der tæt ved Gaarden ligger et Areal 

af over 9 Tønder Land af raae Jord fortrinlig skikket til Opdyrkning og at naar dette Areal paa en 

nogenlunde Hensigtsmæssig Maade vorder Opdyrket da vil den boniterede Størrelse let opnaa jeg 

vil endog gaa over 20 Tønder, og at der følgelig maa søges om Approbation i Henhold til Forord-

ningen af 3
die

 December 1819. – Jeg har derom skreven en anbefalende Anmærkning ved Slutnin-

gen af Beregningen. I øvrigt maatte der formeentlig fremhæves at den største Deel af de Parceller 

som agtes afhændede ere skilte fra Hovedparcellen ved den gamle Landevei der vedbliver som en 

nødvendig Byevei, der ikke kan aflægges, og som overalt er indgrøftet. For Parcellen N
o
 1f, som jeg 

tror det vil være vanskeligt at faa Tilladelse til at afhænde, kunde det maaske være gavnligst at 

bemærke i Ansøgningen at den er og har været bestilt og skulle fra (??) end (?) i over 2 Aar. 

Vadumtorp den 13
de

 December 1846, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Westerbye 

  

 

Nr. 1654 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 4
de

 d.M. meldes, at Gjøttrup Sogns 

udskiftningskort som beroer hos mig er i den yderst miserabel Tilstand som Kort betragtet da det 

bestaar af en mængde sammenbundne Lodder i en aldeles ubrugbar Stand som Kort; jeg har hver-

ken brugt eller kunnet bruge det, jeg har alene modtaget det for ved Leilighed at reparere det; men 

da jeg ikke hidindtil har havt Tid dertil og jeg desuden ikke veed om Sognets Beboere vil koste en 
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halv Snes Rigsbankdaler paa at faa det gjort i Brugbar Stand saa har jeg ladet det henligge indtil jeg 

leilighedsviis kan faa Underretning derom; ønske De imidlertid at faae det tilbage igjen i samme 

ubrugelige Tilstand som jeg har modtaget det da ønsker jeg mig foreløbig derom underrettet og det 

kan da afhentes her til hvad Tid de selv ville og ønske de at jeg skal gjøre det i Stand saa godt som 

jeg kan uden Eftermaaling pa Stedet, da er jeg ogsaa dertil villig naar de derfor vil betale mig 10 

rbd.; men for mindre vil jeg slet ikke have med det at gjøre. 

Vadumtorp den 13
de

 December 1846, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Fuldmægtig Boldstrup. 

  

 

Nr. 1655 

 

Ved udstykningen af Niels Michael Schiønings Gaard i Agersted som er solgt til Gaardeier Niels 

Larsen i Skjellet i Dronninglund Sogn er Hartkornet og Gammelskatten fordeelt saaledes: 

a, Gaardspladsen og Haven samt Toftelodden, Hartkorn 4 Skp. 2 Fk. 1½ alb. Gammelskat 3 rbd. 49 

sk. 

b, Hovedlodden og den Deel af Englodden som er østen for Bækken (Hartkorn) 7 Skp. 1½ alb. 

(Gammelskat) 5 rbd. 39½ sk. 

c, Englodden vesten for Bækken (Hartkorn) 5 Skp. 2 Fk. 2 alb. (Gammelskat) 4 rbd. 28½ sk. 

d, Kjærlodden (Hartkorn) 2 Skp. 1 Fk. 1¾ alb. (Gammelskat) 1 rbd. 79 sk. 

Er i alt (Hartkorn) 2 Td. 3 Skp. 3 Fk. ¾ alb. (Gammelskat) 15 rbd. 4 sk. 

Det vil blive temmelig vanskelig at erholde Approbation paa eller Bevilling til denne Udstykning 

fordi nogen af Parcellerne faaer en Tønde Hartkorn og den bedste Deel af Engen gaaer bort fra 

Gaarden, det er derfor nødvendigt at der det snarest muelig meddeles mig fuldstændig underretning 

om hvorledes Parcellerne er anvendte; thi hvori en hver af dem er bortarvefæstede og for hvilke 

Tidsrum  - om Parcellerne ere bebyggede hvor omtrent da Bygningerne ere opførte; om Niels 

Larsen har faaet Skjøde paa Gaarden da maatte det opgives mig under hvilken Datum og under 

hvilken Datum det er tinglæst. – Dersom Arvefæstebrevene ere tinglæst da maatte dette ogsaa 

opgives mig samt under hvilken Datum, eller om de blot ere indleverede til Tinglæsning. – Disse 

Oplysninger ønskes meddelt det allersnarest mueligt. – Da som anført ingen af Parcellerne faar en 

Tønde Hartkorn skal der nødvendigviis erhverves Kongelig Bevilling til Gaardens Nedlæggelse, 

ligesom udstykningen kan ventes approberet. 

Vadumtorp den 15
de

 December 1846, forbindtligst, P.L. Birk. 

 

Velædl. Gaardeier Niels Larsen Skjellet. 

  

 

Nr. 1656 

 

Gode Hr. Kammerraad. 

De modtage herved min pligtskyldigste og forbindtligste Tak for Deres meget ærede Skrivelse af 8 

d.M. som jeg modtog den 11
te
 om Formiddagen; jeg sendte strax en Expresse til Beistrup for at 

meddele Nicolai Christensen underretning om Hartkornets Deling, som han endog samme Dags 

Aften og blev derved istand til at opfylde den af ham uforsigtig indgaaede Forpligtelse. 

Vadumtorp den 18
de

 December 1846. Med sand Høiagtelse, ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Balslev. 

  

 

Nr. 1657 
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S:T: Hr. Proprietair Rosberg. 

Det er mig høist ubegribeligt hvorledes mit Brev til Deres Velædelhed af 29 f:m. kan have været 11 

Dage undervejs fra Voergaard til Knivholt. Forvalter Henriksen var i Sæbye den 30
te
 f.M. og han 

lovede at levere det paa Sæbye Postcontor samme Dag. – Om den ved Deres Velædelheds ærede 

Skrivelse af 16
de

 Dennes mig i Gjenpart tilstillede Attest kan være fyldestgjørende for Rentekam-

meret kan jeg ikke have nogen bestemt Mening om uden at eftersee den i Forbindelse med Kortet 

som jeg ikke har nogen Gjenpart af; og da jeg ikke kan meddele Rentekammeret den forlangte 

Oplysning uden ved Hjelp af de af mig forlangte Korter eller ved at foretage Undersøgelse paa selve 

Stedet naar Jorden atter bliver bar; og jeg ikke kan tilbagesende de fra Rentekammeret igjennem 

Amtet mig tilstillede Udstykningsdocumenter over Gaarden  Matr. N
o
 25 i Flade forinden jeg paa en 

nogenlunde tilfredsstillende Maade kan besvare de medfølgende Revisionsbemærkninger, saa 

haaber jeg at Deres Velædelhed nu vil indsee Nødvendigheden af at Korterne over Flade By sendes 

mig det snarest muelig, for at jeg om muelig ved disses Hjelp, og den mig i Gjenpart meddelte 

Attest, kunde blive forskaanet for at gjøre en Reise til Knivholt, hvilket sidste der nu ikke kan skee 

til nogen Nytte forinden Jorden atter bliver frie for Sne. Jeg haaber nok at de 2
de

 Korter over Flade 

Bye er tilstæde saaledes at Hr. Casper eller hvem anden der har Opsyn paa Knivholt for Deres 

Velædelhed, kan sende mig dem i Deres muelige Fraværelse da disse Linier neppe kan komme 

tidlig nok til at træffe Dem inden De reiser til Kjøbenhavn naar De muelig som yttret agter at være 

der inden Juul. 

Vadumtorp den 19
de

 Decbr. 1846. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Proprietair Rosborg. 

  

 

Nr. 1658 

 

I Anledning af Deres Velærværdigheds meget ærede Skrivelse af 11
te
 d.M. bemærkes, at jeg er 

villig til skrive og at udvirke for Gunder Christensen hvad jeg formaar, for om mueligt at faa hans 

Udstykning approberet; imidlertid kan jeg just ikke sige at det er kommen mig uventet, efter det 

Princip som Collegiet har fulgt i den senere Tid, at de ikke vil tillade at Hovedlodden deles /: hvor-

om jeg ogsaa fra først af har underrettet Gunder Christensen, saa at han ikke med (?) kan bebreide 

mig at jeg har forvoldt ham Papirspild; men da der er saa stort et Areal af raa Jord til Gaarden er det 

mig paafaldende at Kammeret ikke engang vil meddele Approbation paa Delingen i hele Lodder 

hvortil da dog ligefrem er bemyndiget ved Fr. 3
die

 December 1817 § 17, uden at der til en saadan 

deling og skulde behøves Kongelig Bevilling. – Men dersom jeg skal tænke at kunne udrette Noget 

til Forandring af den af Rentekammeret tagne Beslutning om Parcellerne N
o
 1, 2 og 3 da er det 

nødvendigt at jeg faar alle de gamle Skjøder tilsendt for deraf ar kunne udfinde, og meddele de 

Oplysninger som Kammeret har forlangt og hvad der ellers kunde udfindes  at anføre til Fordel for 

Sagen, især for at kunne komme til Kundskab om Udstykningsapprobationens Datum. - Dernæst 

beder jeg mig ærbødigst at bemærke at jeg ingenlunde kan være enig med Deres Velærværdighed 

om at Hovedlodden ikke skulle kunde drives med Fordel uden Eng; thi var dette virkelig Tilfældet 

da maatte man ogsaa finde det betænkeligt at en af Parcellerne skulle kunde ernære en Huusmands 

Familie, hvilket jeg for resten ikke nærer nogen Tvivl om at den jo kan, og Deres Velærværdighed 

Vistnok heller ikke – Men at det er en Herlighed og til stor Fordel at have Eng naar den er 

nogenlunde fordeelagtig beliggende, og af nogenledes god qvalitet, derom er vi vistnok meget 

enige. 

Vadumtorp den 21
de

 Dec. 1846, Med Høiagtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1659 
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I Anledning af Deres Velædelheds behagelige Skrivelse af 3
die

 d.M. bemærkes: at da De i sidst 

afvigte Foraar anmodede mig om at foretage en Udstykning over Gaarden Hellumlund for at faa 

dens Lod i Allerup Bakker fraskilt, lovede jeg Dem, at foretage denne udstykning og at befordre 

mig selv til og fra Stedet, samt selv at sørge for Logi under Forretningen og at skrive Ansøgning om 

den attraaede udstyknings Tilladelse for i alt 35 rdl.; men det blev Dem derhos tilkjendegivet at min 

Stilling var saaledes at jeg var nødsaget til at fremme de Forretninger først som bleve betalt forud 

og at de derfor maatte ligesom andre i Almindelighed betale Forretningen ved Arbeidets Begyndel-

se, da jeg som sagt skylder den som betaler først at fremme dens Arbeide først, og i Betragtning 

deraf var det at jeg forlangte at faa de betingede 35 rbd. sendt med Kortet og Taxationsudmeldelsen 

hvortil De dengang erklærede Dem villig, og havde de gjort dette da vilde Deres Forretning ogsaa 

nu for længst have været udført; men da der ikke fulgte Penge med Kortet og (?) ikke kan  begyn-

des uden Udgifter, saa er der af den Aarsag ikke endnu begyndt paa den; og da jeg bestandig har 

fuldt op af Forretninger saa er det en Selvfølge at jeg maa vedblive først at fremme de Forretninger 

som blev først betalte. 

Vadumtorp den 22
de

 Dec. 1846. Deres ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. C. Schjøtt i Hals 

  

 

Nr. 1660 

 

Til Brug ved attraaede Udstykninger tillader jeg mig herved allerærbødigst at anmode den 

Høikongelige Comitee om gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige Copier af 

Matriculskorterne med paategnede Taxter over efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

I Aalborg Amt. 

Aars Herred, Eidrup Sogn 

1, Christen Dahls Gaards Jorder er udflytter Gaard fra Eidrup Bye, sønden for Byen. Den forige 

Eier hedder Poul Villadsen. 

2. Samme Sogn, Christen Pedersens Gaards Jorder i Kjeldal 

Hindsted Herred, Visborg Sogn. 

 Jorden Matr. N
o
 74 med Hartkorn 2 Td. 3 Skp. 1 Fk. – tilhørende Proprietair Lind paa 

Dalsgaard. Det er anmeldt at være en Englod paa omtrent 70 Tønder Land. 

I Hjørring Amt 

Børglum Herred, Serritslev Sogn 

 Hjelmsted Bye Matr. N
o
 4, Morten Christensens Gaards Jorder, Hartkorn 2 Td. 6 Skp. 2 alb. 

Gammelskat 20 rbd. 72 sk. 

Korterne ønskes sendt til Aalborg Amtstue det snareste mueligt, hvor de af mig strax skal vorde  

indløst. 

Vadumtorp den 1
ste

 Januar 1847, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

  

 

Nr. 1661 

 

Regning over mit Tilgodehavende for Landmaalingsforretninger for S:T: Hr. Forpagter Overbeck 

paa Voergaard. 

For videre udstykning af en Gaard i Donsted, efter den for dette Slags Forretninger sædvanlige Taxt 

med 2
de

 nye Korter    18 rbd. 

For nye udstykning af 3 Huuslodder hver bestaaende af 2
de

  

Matriculsnummere, efter den sædvanlige Taxt for flere samlede 

Huuslodder 12 rbd. pr. Huus er   36 rbd. 
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For Befordring til og fra Voergaard     3 rbd. 

    Er i alt 57 rbd. 

Vadumtorp den 11
te
 Januar 1847, P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1662 

 

Efter Aftale tillader jeg mig herved at fremsende Magelægs og Udstyknings Forretningen over 

Vester Estrup Gaards Jorder i fuldkommen Stand til atter at indsendes til Amtet i overensstemmelse 

med Rentekammerets Skrivelse af 13 Oct. f.A. Den manglende Taxationsforretning som skal følge 

med bedes erhvervet fra Retten og i Henseende til Taxterne beder jeg den confereret med det heri 

indlagte Blad, forinden den indsendes. – De 2
de

 nye Korter over Vester Estrup m.m., saavelsom det 

gamle Kort over Hovedgaarden Havens Jorder bliver at indsende; men ikke det gamle Kort over 

Estrup Fælled. 

Vadumtorp den 5
te
 Januar 1847. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Undal. 

  

 

Nr. 1663 

 

Paa min Svigermoder, Fru Rasmussens, og Jomfru Caroline Hostrups Vegne som Fæster af Ve-

strupgaard i Biersted Sogn erklæres herved, at de i Henseende til Opfyldelse af de Vilkaar paa 

hvilke de have overdraget Brugen af Vestrupgaards Hovedlod til Søren Præst, alene vil have med 

ham at gjøre; men de have forresten intet imod at han overdrager Eiendommens Afbenyttelse til 2
de

 

af hans Stedbørn, naar disse forpligtes til at svare den belagde Afgift og Søren præst vedbliver som 

Selvskyldner at indestaae Fæsterne for Afgifters Erlæggelse til rette Tid. 

Vadumtorp den 5
te
 Januar 1847, P.L. Birk.  

  

 

Nr. 1664 

 

Deres Velbyrdighed ombedes godhedsfuld at ville det det allerførste som Deres Leilighed kan 

tillade det, meddele mig en Hartkorns Attest for Jorderne Matr. N
o
 9 under Hjortdal By i Hjortdal 

Sogn, Vesterhan Herred, tilsendt Enkemadame Kjeldgaard paa Slettegaard. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 7
de

 Januar 1847. Med Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Kammerraad og Amtsforvalter Aagaard. 

  

 

Nr. 1665 

 

God Hr. Forvalter 

Hoslagt tillader jeg mig at fremsende Udstykningsforretningen over Gaarden Store Enodden, som 

min Søn nu har fuldført; der mangler nu blot Taxationsforretningen fra Retten som Deres Velædel-

hed vel er saa god at vedlægge efter først at have confereret den i Henseende til Taxter og Litraer 

med den heri indlagt Extract af Concepten. - Ansøgningen er De vel saa god at skrive i Eierens 

Navn paa behørig stemplet Papir. – Jeg troer ikke at det kan have nogen  Vandskelighed at faae 

Udstykningen approberet i Henhold til Forordning af 3
die

 December 1819 § 17, da Delingen er alene 

i hele Lodder. Jeg ønsker ret meget at den maatte blive indsendt snarest mueligt, ogsaa beder jeg De 

vilde være af den Godhed at conferere Taxter og Litraer i Taxationsforretningen over Forpagter 
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Overbecks Huuslodder og sørge for at den derefter bliver vedlagt Forretningen inden den indsendes. 

endelig beder jeg De ville være uleiliget med i Efterskriften paa Enoddens Beregning og ligeledes i 

Beregningerne over Forpagter Overbeks Huuslodder at tilføie den datum paa hvilken Forretninger-

ne er bleven afhjemlede. – Det staar nemlig blank fordi vi ikke vidste det med Vished.  – 

Regningens Beløb beder jeg Godhedsfuld sendt til Aalborg Postcontor ved allerførste Leilighed, da 

det er mig en meget knap Tid for Penge i denne Vinter fordi jeg var syg i saa lang Tid i afvigte 

Sommer hvorved jeg blev sat saare meget tilbage. 

Vadumtorp den 11
te
 Januar 1847, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Henricksen 

  

 

Nr. 1666 

 

S:T: Hr. Forpagter Overbeck 

Efter Aftale tilstilles Deres Velædelhed herved de for Dem udførte Forretninger færdige til Indsen-

delse; dog maae jeg bede Dem om forinden de indsendes, at faae Taxationsforretningen fra Retten 

vedlagt, og da jeg har bedt Hr. Forvalter Henricksen om at tilføie Taxations Afhjemlingens Dato i 

Slutningen af min Beregning over Husene, som staar blank fordi jeg ikke vidste med Vished hvad 

Dag at afhjemlingen fandt Sted, saa er De ved saa god at levere ham Beregningen i den Anledning. 

– Jeg sender Dem herved tillige en Concept til Ansøgningen saaledes som jeg mener at den omtrent 

kunde være; men dersom nogen af Parcellerne ere solgte, andre end netop den til Jens Olesen, da 

kunde Kjøberens Navne som jeg ikke har faaet at vide fremføres i Ansøgningen. At jeg har anført i 

Ansøgningen at Parcellerne agtes solgt ved Auction er fordi, der ikke meddeles Approbation til 

Afhændelse af andre Parceller end dem der haves Kjøbere til og disses Navne opgives for Rente-

kammeret, eller og det siges at Parcellerne er bestemte til at afhændes ved Auction; men derfor kan 

Parcellerne ligefuldt sælges underhaanden naar Parcellisternes Navne blot opgives for Kammeret. – 

Men Regnings Beløb beder jeg ret meget De vilde være af den Godhed at sende til Aalborg 

Postcontor det allerførste mueligt. 

Vadumtorp den 11
te
 Januar 1847. Med megen Agtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forpagter Overbeck 

  

 

Nr. 1667 

 

Regning over mit Tilgodekommende for udstykning en af Gaarden Store Eenodden i Voer Sogn 

For at copiere Kortet fra Hovedkortet i stedet for en Copie fra Rentekammeret  

123 Td. Land á 2 sk. er    2 rbd.  54 sk. 

For den egentlige udstykning efter sædvanlig Taxt                     25 rbd. 

For Befordring til Stedet    1 rbd.   

    Er i alt         28 rbd. 54 sk. 

Vadumtorp den 11
te
 Januar 1847, P.G.T. Birk 

  

 

Nr. 1668 

 

Efter Begjæring af Selveier Thomas Andersen Vium af Sønderbye i Jetsmark Sogn, Hvetboe 

Herred, Hjørring Amt, tillader jeg mig herved underdanigst directe at indsende Gebyhret 14½ Rbdl. 

rede Sølv for den under 14
de

 November forige Aar for han udfærdigede allernaadigste Bevilling til 

at nedlægge hans Gaard Matr. N
o
 10 og 74 af Hartkorn 1 Td. 1 Fk. 2¼ alb. i Jetsmark Sogn, og 
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tillader jeg mig dernæst at yttre det Ønske at Bevillingen maatte vorde ham tilstillet igjennem 

Amtet. 

Vadumtorp den 11
te
 Januar 1847, Underdanigst P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammers Danske Secretariat 

  

 

Nr. 1669 

 

(Dette brev er overstreget, men da jeg ikke ved hvad denne overstregning betyder, så har jeg valgt 

at gengive det her) 

Det er mig fast ubegribeligt hvorledes den høitagte Revision som har revideret min Udstykningsfor-

retning over Gaarden Matr. N
o
 25 i Flade under Knivholt Gods har kunnet antage det for mueligt at 

jeg skulde have behandlet en Udstykningsforretning med den Skjødesløshed som her forudsættes i 

det man antager at jeg skulde have medtaget over 200 Alens Brede ved vestre Side af den Nordre 

Englod og derimod undladt at medtage over 200 Alens Brede paa østre Side af samme Lod da jeg 

dog har skreven Maalene paa Kortet som jeg selv med egen Haand har udmaalt paa Marken – Jeg 

har betegnet at Havet er tilgrændsende, og gaaet denne Grændse saa nær som jeg kunde, og det som 

man har tilføiet Kortet og forlangt at jeg skulde undersøge paa nye ligger over 200 Alen ud i Havet 

hvor jeg ikke kan gaa. I øvrigt er Grændsen paa dette Sted meget ubestemt og omtrent der hvor man 

med Blyant har bemærket Grændsen imellem Matr. N
o
 24 og 25 var Havgrændsen da 

Landinspecteur Gregers Winther opmaalt Eiendommen til Udskiftning for 48 Aar siden (ikke mere 

skrevet) 

  

 

Nr. 1670 

 

Ved Revisionen i det Kongelige Rentekammer af min udstykningsforretning over Gaarden Matr. N
o
 

25 i Øster Flade under Knivholts Gods er gjort følgende Bemærkning: 

Parcellen N
o
 2 stemmer ikke med Matriculskortet, idet den vestlige Deel deraf hører under Matr. 

”N
o
 24 og der ved den østlige Side mangler et Stykke som nu er paaført det ene Udstykningskort 

med Blyant. – Sagen vil derfor blive at tilbagesende Stiftslandinspecteur Birk til nærmere Undersø-

gelse i Marken, overensstemmende med det Kongelige Rentekammers Circulaire af 29
de 

Juni 1844 

Litr. g infine” 

I Anledning heraf tillader jeg mig underdanigst at bemærke, at efter alt hvad jeg kan skjønne om 

den Sag, maae der paa dette Sted være en Feil i Matriculskortet, som formodentlig hidrører derfra at 

en ombytning af disse Lodder har funden Sted siden udskiftningen foregik i Aaret 1799 og at Ud-

skiftningen er bleven indført i Matriculen i samme Orden som Lodderne findes paa Udskiftnings 

Kortet, uden at Ombytningen er bleven bemærket. – Enten maa en saadan Ombytning af Lodderne 

have funden Sted, skjønt ingen Oplysning derom nu kan erholdes, eller maa udskifteren have givet 

Lodderne feilagtige Nummer paa Udskiftnings Kortet; men hvorledes disse feilagtige Nummere kan 

være bleven indførte i Matriculen uden at være bleven observerede, det indseer jeg ikke – af den 

hermed følgende Attest /: som Eieren har sendt mig i Gjenpart under Foregivende selv at ville 

indlevede den originale Attest i Det Kongelige Rentekammer :/ vil let ved Sammenligning med det 

af mig forfattede hermed følgende Afrids af det originale Udskiftningskort kunne erfares i at den 

Lod som paa Udskiftningskortet er betegnet med N
o
 24 er de som grændser til Havet og som 

bestandig har været brugt under Gaarden Matr. N
o
 25; og ved at sammenligne mit Udstykningskort 

med Udskiftningskortet vil det befindes at den af Revisionen med Blyant udmærkede Grændse 

imellem Matr. N
o
 24 og 25 er den gamle Havgrændse fra 1798 saa at hele Taxationsstykket V og en 

Deel af Taxationsstykket u er Tilvoxet fra Havet som er tilvoxet siden 1798 da Winther opmaalte 

Eiendomme. – Jeg har selv med egen Haand udmaalt de Maal som findes antegnede paa mine 

Udstyknings Korter og jeg har gaaet Havgrændsen saa nær som jeg kunde, som at det ikke er mig 
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muelig at maale det Stykke som af Revisor er bemærket at skulle mangle der østen for, da det falder 

et Par Hundrede Alen ud i Havet. – Dersom det høie Collegium efter at have modtaget disse 

Oplysninger endnu maatte finde det fornødent at der foretages yderligere Undersøgelse paa Stedet, 

da maa jeg nødvendigviis forinden underdanigst udbede mig meddelt et Afrids af Matriculs Kortet i 

en lignende Udstrækning, som det Afrids jeg her har meddelt af Udskiftnings Kortet; thi ellers er 

jeg ikke istand til at kunne meddele nogen fuldstændig Oplysning end den jeg her har fremstillet. 

Efter den Oplysning som Eieren har meddelt mig over Gaardene N
o
 23, 24 og 25 oprindelig lige paa 

gammelt Hartkorn nemlig hver 2 Tdr., og at den Parcel som /: saavidt vides :/ i Aaret 1802 blev af 

hans Fader solgt til Havneanlæg ved Frederikshavn er afgaaet fra Gaarden N
o
 23 som da havde den 

i brug, hvilket vidner om at Landinspecteur G. Winther som skal have foretaget Udstykningen, har 

henregnet Strandengen N
o
 25 til Gaarden N

o
 23, som den da brugtes under, uden at rette sig efter de 

Nummere som fandtes paa hans Udskiftnings Kort; men yderligere Oplysning herom kan ikke 

tilveiebringes, eftersom Udstykningen er udført førend det blev befalet at levere Udstykningskorter, 

og at saadant følgelig ikke har existeret.   

Med denne Erklæring følger: 

a, De mig tilstillede Revisionsbemærkninger med Bilage nemlig 2 Udstykningskorter og en 

Beregning samt 3 andre Bilage alt betreffende Gaarden Matr. N
o
 25 i Flade. 

b, Et Afrids af Udskiftningskortet fra 1798 & 99 betreffende Englodderne N
o
 23, 24 og 25 under 

Flade Bye. 

c, En Attest fra 3 gamle Mænd i Flade meddelt af Eieren Proprietair Rosborg. 

Vadumtorp den 30
de

 Januar 1847, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det høikongelige Rentekammer. 

  

 

Nr. 1671 

 

I Anledning af det Kongelige Rentekammers Skrivelse til Amtet af 24
de

 Februar forige Aar erklæres 

herved: 

1. At jeg underskrevne Peder Christian Hansen har for Justitsraad og Stiftslandinspecteur Birk givet 

mit Samtykke til Delingen af den til Gaarden Vanderskrog udlagte Hedelod Matr. N
o
 30 i Hellum 

Sogns nordlige Deel. 

2. At bemeldte Hedelod først er bleven Gaarden tillagt ved udskiftningen af Hellum Hede i Aarene 

1836 og 37 og derfor ikke kunde være medregnet til Gaarden ved dens udstykning i Aaret 1835. 

Hellum Sogn den 14
de

 Januar 1847. 

  

 

Nr. 1672 

 

Deres Velædelhed maa formodentlig i Tanken have forvexlet Taxationsudmelderen med 

Taxationsforretningerne; thi jeg har ikke faaet tilsendt andre Documenter fra Dem end de 2
de

 

Udmældelser som De sendte mig i Terminsdagene, da De var saa god at lade mig vide hvad Dag De 

kom til Aalborg. – Egentlig skulde Taxationsmændene have taget Udmeldelserne med til Retten; 

men da dette ikke skeete, anseer jeg det for aldeles ligegyldigt om de fulgte med Forretningerne til 

Rentekammeret eller ei, og derfor blev Udmeldelsen til Taxationen over Gaarden Enoddens Jorder 

holdt tilbage for det vil saaledes gandske Beroe paa Dem selv om De vil indsende den med 

Forretningen, eller holde den tilbage, hvilket jeg anseer for aldeles ligegyldigt. – Udmeldelsen 

angaaende Husene i Donsted har jeg vistnok sendt med Forpagter Overbecks Documenter, da jeg 

ikke finder den her; men Taxationsforretningerne har ikke været her, og jeg formoder derfor at de 

endnu maa beroe paa Herreds Contoret. – Tak for de tilsendte Penge! Regningen følger hermed 

qvitteret. 

Vadumtorp den 16
de

 Januar 1847, Ærbødigst P.L. Birk 
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S:T: Hr. Forvalter Henricksen.  

  

 

Nr. 1673 

 

De 15 Fæstere af Lundergaards Gods i Kaas Bye Jetsmark Sogn, have anmodet mig om at udskifte 

en fælleds Kærlod hvori der i alt skal være 18 Lodtagne saa har jeg lovet at ville udføre denne 

Forretning i anstund(ende) Foraar, under Forudsætning af at Eierinden Madame Hastrup vil give sit 

Samtykke til at det maa skee; men da jeg til den Ende behøves et Kort fra Matriculscontoret, som 

tilkendegiver det herved at jeg er villig til at skrive om et Kort saa hastig som Matriculs Nummeret 

paa den fælleds Lod vorder mig opgivet. 

Vadumtorp den 18
de

 Januar 1844, P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1674 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det meddele mig en Hartkorns og Gammelskats Attest for Fælleds Lodden Matr. N
o
 89 i Jetsmark 

Sogns mellemste Deel 

Vadumtorp den 18
de

 Januar 1847. Med Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr Justitsraad Amtsforvalter Juel. 

  

 

Nr. 1675 

 

Til Brug ved en attraaet Udstykning tillader jeg mig herved allerærbødigst at anmode den høikonge-

lige Comitee om gunstbehageligen  at ville for min Regning lade udfærdige en Copie af Matriculs 

Kortet over Jorderne til Gaarden Matr. N
o
 17 under Sterup Bye i Jerslev Sogn, Børglum Herred, 

Hjørring Amt, som vistnok i Matriculen staar anført som tilhørende Otto Knudsen. – Kortet ønskes 

sendt til Aalborg Amtstue det allersnarest mueligt, hvor det af mig strax skal vorde indløst. 

Vadumtorp den 21
de

 Januar 1847, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

  

 

Nr. 1676 

 

Vadumtorp pr. Aalborg den 24
de

 Januar 1847 

I skyldigst Svar paa Deres Velærværdigheds meget ærede Skrivelse af 12
te
 d.M. meldes: at jeg ikke 

kan nedsætte Leien for det hos Dem værende mig tilhørende Fortepiano saameget mindre som jeg 

trænger til at faaet et af mine Instrumenter hjem, og er derfor villig til at modtage det i Aalborg, til 

hvilken Tid De ønsker at blive skilt ved det, naar De behager at opgive mig Tiden og Stedet naar og 

hvor det kan modtages. – I øvrigt har jeg intet imod i Fald De ønsker det at Instrumentet henstaar 

hos Dem paa de samme Vilkaar som hidtil. – For den mig tilsendte Leie 9 rbd. for de 9 Maaneder 

fra 5
te
 Marts til 5

te
 December 1846 qvitteres herved, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velærværdige Hr. Pastor Holm i Ræhr. 
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Nr. 1677 

 

Gode Hr. Kammerraad. 

Endelig og endelig er jeg da nu bleven færdig med Delingsberegningen over Doctorgaardens 

Parceller – at faae dette Product af Jens Gravens planløse Virvar paa en nogenlunde rimelig Maade 

passet ind i Matriculskortet har Kostet mig meget mere Arbeide end De kan forestille Dem og end 

jeg nogensinde forud kunde ahne – Jeg har meddelt en Concept til Ansøgningen saaledes som jeg 

har antaget at den omtrent kunde affattes, og jeg har ladet følge en Attest som jeg beder Hr. 

Kammerraaden vilde være af den Godhed at faa Hr. Møller og hans 4 Fæstere saavelsom Kjøber 

Jens Severin Jensen til at underskrive og at lade den følge med som Bilag til Forretningen. 

Ansøgningen med Forretningen bliver da at overlevere Amtmanden til Indsendelse paa sædvanlig 

Maade. 

For de efter Hr. Kammerraadens Anmodning udførte Forretninger bliver mit Tilgodekommende at 

beregne saaledes: 

For Peder Christensen Kragdrups Gaards Udstykning efter den sædvanlige Taxt, med Ansøgningen 

indbegreben     27 rbd. 

For Kortet i Rentekammeret     4 (rbd.) 1 (mk.) 8 (sk.) 

Er for Peder Christensens Forretning   31 rbd.    1 (mk.) 8 (sk.) 

Deraf har Peder Christensen selv betalt mig 20 rbd. 

og Hr. Kammerraaden har den 24
de

 April  

1846 betalt mig mit Udlæg for Kortet        4 rbd. 1 mk. 8 sk. er    24 rbd.    1 (mk.) 8 (sk.) 

    Rest   7 rbd. 

 

Under 21
de

 April 1845 har Hr. Kammerraaden betalt mig i  

Forskud     30 rbd. 

Deraf er altsaa betalt som Forskud paa Doctorgaardens 

Forretning     23 rbd. 

For Doctorgaardens Forretning bliver mit Tilgodekommende 

at beregne saaledes: 

For den egentlige Forretning, nemlig Englodden  25 rbd. 

at dele og det Hele at opmaale og beregne i Hartkorn, 

For Kortet fra Rentekammeret     1 rbd.               6 sk. 

For at befordre mig selv frem og tilbage fra og til mit Hjem  

2
de

 Gange, den ene Gang til (?) og den anden Gang  

til Taxationen og Opmaalingen til Skjellenes Afsætning efter  

endt Delingsberegning samt for ved Skjelafsætning at befordre  

mig selv i Marken, i alt      3 rbd.             . 

  Er i alt for Doctorgaardens Forretning 29 rbd.              6 sk. 

  Fragaaer ovenanførte Forskud 23 rbd.             . 

  Altsaa Rest mig tilgode    6 rbd.              6 sk. 

 

Dette Restbeløb beder jeg mig godhedsfuld tilstillet med Posten til Aalborg Postcontor. 

Vadumtorp den 23
de

 Januar 1847. Med Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad v. Støcken. 

  

 

Nr. 1678 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det første som Deres Leilighed kan tillade det 

meddele mig Attesten for Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

 



636 

 

a, Saltum Sogn, Nørre Saltum Bye, Poul Christensen Kraghs Enkes Gaard Matr. N
o
 8, Hartk. 2-3-2-

2½, glskt. 40 rbd. 14 sk. 

Samme Eier Matr. N
o
 17 i Joenstrup, (Hartkorn) ¼ alb.       under N

o
 8 i  

og Matr. N
o
 136 i Sønder Saltum (Hartkorn) 2 Skp. 2 Fk. ¼ alb.            Nørre Saltum 

b, Samme Sogn, Sønder Saltum Bye. Den fælleds Englod Matr N
o
 139, med Htk. 5 Skp. 1 Fk. 1¾ 

alb. og Kjærlodden Matr. N
o
 142 med Htk. 5 Skp. 2 Fk. 2¾ alb. begge helst paa een Attest. 

c, Tranum Sogn og Bye, Matr. N
o
 19 – Byens fælleds Gadejord. 

d, Serritslev Sogn, Versteraaegaarde, Thomas Christian Jacobsens Gaard. 

e, Samme Sogn og Bye eller Gaarde, Jacob Simonsens Enkes Gaard. 

f, Albek Sogn, Nørre Voersaae Bye, Gaarden Matr. N
o
 17 med tilhørende Englod Matr. N

o
 53 under 

Sønder Vaarsaae By. 

g, Samme Sogn og Bye, Gaarden Matr. N
o
 16 som ligeledes har en Lod i Skovengen under Sønder 

Vaarsaae  Bye 

h, Samme Sogn og Bye, Gaarden Matr. N
o
 14a 

i, Samme Sogn og Bye, Gaarden Matr. N
o
 9 

k, Samme Sogn Sønder Vaarsaae Bye, Gaarden Matr. N
o
 13, 14 & 15, 15 og 17. – Disse 5 Gaardes 

Jorder behandles i een Forretning som Magelæg og Omdeling og Attesten for sammes Hartkorn og 

Gammelskat kan derfor godt bruges paa eet Blad. 

l, Samme Sogns Mellemste Deel, Gaarden Matr. N
o
 19. 

m, Jerslev Sogn, Abildgaard Matr. N
o
 1a 

n, Samme Sogns nordøstlige Deel – Gaarden Myelund Matr. N
o
 12a og 12b samt den under 

Gammelskattens henhørende Lod Matr. N
o
 38 i Sterup Bye norden og østen Fælled. 

Vadumtorp den 25
de

 Januar 1847. Med Høiagtelse P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel. 

  

 

Nr. 1679 

 

Da det er min Agt at faa min Søn Claus Lykke Birk optaget paa Latinskolen til førstkommende 

Efteraar og at faa ham forberedt dertil ved privat Undervisning udenfor Skolen, saa tillader jeg mig 

herved allerærbødigst at anmelde for den høitagtede Direction, at det er min Agt at tage ham ud af 

Efterslægtsselskabets Realskole til 1
st
 Mai dette Aar 

Vadumtorp pr. Aalborg den 28
de

 Januar 1847, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den høitagtede Direction for Efterslægsselskabets Realskole i Kjøbenhavn. 

  

 

Nr. 1680 

 

Høistærede. 

Da min Kasse er i en maadelig Forfatning i denne Tid saa beder jeg Den ret meget om godhedsfuld 

ville til Aalborg Postcontor med første Post sende mig Beløbet af mit Tilgodekommende for de for 

Dem udførte Udstykninger af en Gaard og 3 Huse i Donsted, som efter min under 11
te
 d.M. Dem 

tilstillede Regning udgjør 57 rbd. 

Vadumtorp den 30
te
 Januar 1847, Ærbødigst og Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forpagter Overbeck paa Voergaard. 

  

 

Nr. 1681 
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For Udstykning af Gaarden Matr. N
o
 36 og den i Forbindelse dermed udførte Udskiftning og 

Udstykning af den med Knud Eriksen i Fælledskab værende Lod Matr. N
o
 89 under Bundgaard i 

Jetsmark Sogn bliver Betalingen efter den sædvanlige Taxt at beregne saaledes. 

For den egentlige Udstykning af Gaarden N
o
 36  25 rbd. 

For Udskiftnings og Udstykningsberegn. over den  

fælleds Lod Matr. N
o
 89      5 rbd. 

For stemplet Papir til Ansøgningen                 2 mk.  10 sk. 

Postpenge til Hjørring af Forretningen                 1 mk.    1 sk. 

For en Expresse til Blokhuus om Mænds Udmældelse                1 mk.  12 sk. 

    Er i alt 30 rbd.  5 mk.   7 sk. 

Vadumtorp den 31
de

 Januar 1847. 

  

 

Nr. 1682 

 

Hoslagt tillader jeg mig med en oplysende Erklæring allerærbødigst at tilbagesende de ved Deres 

Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 19
de

 October forige Aar mig tilstillede Revisionsbemærk-

ninger med Bilage betreffende min Udstykningsforretning over Gaarden Matr. N
o
 25 i Øster Flade. 

Vadumtorp den 31
de

 Januar 1847, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kommissair Amtmand Baron Holsten. 

  

 

Nr. 1683 

 

I Anledning af det Høikongelige Rentekammers Skrivelse til Thisted Amt af 7
de

 November forige 

Aar angaaende en attraaet Udstykning af Gunder Christensens Gaards Jorder i Kollerup Bye og 

Sogn, hvor der er yttret Betænkeligheder ved at indrømme den attraaede Deling af Gaardens 

Hovedlod og det derhos er forlangt nærmere oplyst hvorledes det forholder sig med den i 

Ansøgningen paaberaabte Omstændighed at Gaardens Hovedlod bestaar af 3 sammenkjøbte 

Parceller, tillader jeg mig herved, som den der har conciperet Ansøgningen underdanigst at meddele 

følgende oplysende Bemærkninger: 

Gunder Christensens Gaard bestaar oprindelig af følgende særskilte Eiendomme:  

A. en Parcel af forige Christen Skrædders Gaard i Kollerup af gammelt Hartkorn 2 Td. 2 Fk. 1½ 

alb. /: i det ældre Skjøde staar Hartkornet anført for 2 Td. 3 Fk. 5/6 alb., men hvorfra denne forskjel 

hidrører kan jeg ikke oplyse :/ som med det Kongelige Rentekammers Udstyknings Tilladelse af 1
ste

 

Juni 1799 er af Sognepræsten Heide i Kollerup solgt til Franz Christensen Bjerget ved Skjøde af 

18
de

 Juni 1799, tinglæst 23 Juli 1803, og som senere efter Auctionsskjøde har tilhørt Forligelses- 

commissair Ravn paa Selleberggaard, som ved Skjøde af 19
de

 December 1827 har solgt denne 

Parcel og til Gunder Christensens Formand Peder Christian Jensen hvilken sidstnævnte har solgt 

den til Gunder Christensen ved Skjøde af 17
de

 Juni 1836 tinglæst 23
de

 Juli samme Aar. 

B. Et Huus med en umatriculeret Toft af omtrent en Tønde Lands Størrelse med en saakaldet 

Smedeplads ved Præstegaardens Havedige – Denne umatriculerede Eiendom har Frands 

Christensen Muurmester /: ogsaa kaldet Berg :/ tilkjøbt sig ved Skjøde af 28
de

 Februar 1792 tinglæst 

17
de

 Marts samme Aar – og den er senere af hans Enke under 12
te
 Juni 1827 solgt ved offentlig 

Auction til Forligelses Commissair Raun samtidig med den her foran under Litr. a anførte Parcel af 

forhenværende Christen Skrædders Gaard, og af ham ligeledes samtidig med den nævnte Parcel 

solgt til Gunder Christensens Formand Peder Christian Jensen tilligemed den Huset ved Byens 

Udskiftning i Aaret 1823 tillagte Fælledslod. 

C. En Hovedlod af forhenværende Niels Bisgaards Gaard i Kollerup af Hartkorn 2 Td. 2 Alb. som 

titnævnte Frands Christensen Berg har tilkjøbt sig ved Skjøde af 15
de

 Juni 1810 tinglæst 7
de

 Juli 
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samme Aar, og som hans Enke ved offentlig Auction den 24
de

 August 1829 har ladet bortsælge og 

hvorpaa Gunder Christensens Formand Peder Christian Jensen blev høistbydende og erholdt 

Auctionsskjøde Datr. 21
de

 Januar 1831 tinglæst 29
de

 samme Maaned. – Peder Christian Jensen har 

samtidig med foranførte 2
de

 Eiendomme solgt denne Hovedparcel til Gunder Christensen ved 

Skjøde af 17
de

 Juni 1836 tinglæst 23
de

 Juli samme Aar. 

Frands Christensen Berg som først har sammenkjøbt disse Eiendomme, kjøbte først det under Litr. 

B anførte Huus med umatriculerede Toft, nemlig i Aaret 1792 efter Skjøde som hermed følger; 7 

Aar derefter, nemlig i Aaret 1799 kjøbte han den under Litr. a anførte Parcel med Hartkorn 2 Td. 2 

Fr. 5/6 alb. efter Skjøde fra Pastor Heide som ogsaa følger hermed. Det er foran bemærket at dette 

Hartkorn er i de samme Skjøder anført for 2 Td. 2 Fk. 1½ alb. Denne Parcel er ikke ved Skjødet 

paalagt nogen Bebygningsforpligtelse og den har heller ikke været bebygget siden den Tid; thi 

Frands Christensen Berg opførte de for Parcellens Brug fornødne Bygninger paa sin umatriculerede 

Huuslod, hvilket det hermed følgende Auctionsskjøde af 29
de

 October 1830 til 

Forligelsescommissair Raun tydelig udviser. – Senere nemlig i Aaret 1810 har samme Frands 

Christensen Berg tilkjøbt sig den under Litr. a anførte Hovedparcel med Hartkorn 2 Td. 2 alb. – ved 

Skjøde som ligeledes følger hermed og hvoraf det sees at denne Parcel var, ligesom den endnu er 

forsynet med Bygninger. – Disse 3 Eiendomme eiede Frands Christensen Berg da Kollerup Sogns 

Jorder i Aarene 1821 til 24 bleve udskiftede af Jordfælledsskabet og de ere derfor ikke blevne 

udmærkede paa Kortet hver for sig, men da de havde hver sit særskilte gamle Hartkorn som har 

Rettens Middel fundet at der ikke kunde være noget til Hinder for at sælge disse under særskilt 

Hartkorn henhørende Jorder hver for sig; saaledes har efter Frands Bergs død Auctionsretten under 

12
te
 Juni 1827 solgt de under Lit. a og b anførte Eiendomme til Forligelses Commissair Raun 

medens Enken i flere Aar derefter beholdt den under Lit. c anførte Hovedparcel. Dette Salg blev 

fuldbyrdet ved Skjøde fra Auctionsretten af 29
de

 October 1830 hvilke som foran bemærket ogsaa 

følger hermed. – Forligelsescommissair Raun solgte denne Eiendom til Gunder Christensens 

Formand Peder Christian Jensen ved Skjøde af 19
de

 December 1829 som ogsaa følger hermed. – 

Aar 1829 den 24 August har Auctionsretten solgt den under Litr. c anførte Hovedparcel til den 

høistbydende, og det kan kun ansees som tilfældig at denne samme Peder Christian Jensen forhen 

her blev høistbydende og kjøbte den hele Eiendom sammen igjen. 

Da det er saaledes er oplyst at Gunder Christensens Gaard bestaar af 3 selvstændige Eiendomme der 

ikke ere forenede ved noget som helst lovligt Baand, hvilket endog Rettens Middel har erkjendt, 

som har opraabt dem til lovligt Salg hver for sig i Aarene 1827 og 1829 og der ikke saavidt mig er 

bekjendt er udkommen nogen Bestemmelse siden den Tid som har indskrænket den da bestaaende 

Frihed, saa maae de jo ogsaa endnu kunde sælges hver for sig, og forsaavidt som Grændsen imellem 

dem ikke kan udvises med Bestemthed, da maae det formentlig staae Eieren friit for at lade enhver 

af disse Eiendomme udlægge for sig, ved lovlig Udskiftning efter Maal og Taxation, nemlig de to 

matriculerede Eiendomme i Forhold til disses gamle Hartkorn, og den umatriculerede Huuslod i 

Forhold til det speciele Maal, som formentlig endnu vil kunne udfindes med tilbørlig Sikkerhed ved 

Hjælp af Udskiftnings Kortet og den speciele Opmaalingsberegning, som endnu er tilstæde. – 

Denne Mening synes ogsaa ligefrem at finde Medhold i Det Kongelige Rentekammers Circulaire til 

Amtsforvalterne af 7
de

 October 1843 1
ste

 Post Lit. b. 

Der kan saaledes formentlig ikke være noget til Hinder for paa lovlig Maade efter Maal og Taxation 

at udlægge de trende Eiendomme hver for sig: de her foran under Lit. a og c i Forhold til det gamle 

Hartkorn og det umatriculerede Huus i Forhold til den boniterede Størrelse som det forhen har havt, 

og den under Lit. a anførte Parcel, som aldrig har været bebygget maatte da i Henhold til 

Bestemmelserne i Forordningen af 3
die

 December 1819 formeentlig kunde udstykkes i Huuslodder á 

1½ Tønde Land boniteret Jord; men en saa smaalig Udstykning attraaes ikke, og en Deling alene 

efter det gamle Hartkorn kan aldrig blive saa hensigtsmæssig  som den Deling der er gjort ved 

Udstykningen; og da den Hovedparcel der er udlagt ved Udstykningen er en stor Deel større end 

den kunde blive ved at udlægges efter det gamle Hartkorn som er anført her foran under Litr. a, og 

af en langt fordeelagtigere Figur saa kan jeg ikke indsee at der efter de her oplyste Omstændigheder 
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kan være noget til Hinder for at approbere Udstykningen som den er udført. – De 7 Skjøder som til 

Sagens yderligere Oplysning følger hermed, bedes høigunstigst tilbagesendt til Vedkommende. 

Vadumtorp den 8
de

 Februar 1847, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

  

 

Nr. 1684 

 

Vadumtorp den 9
de

 Februar 1847 

Da det ikke blev mig mueligt efter Aftale at komme til Deres Velædelhed i afvigte Efteraar paa min 

Tour til Søeholm fordi den eneste Dag som dertil var mig disponibel ved den Leilighed netop traf 

ind paa den Dag som der var Valgmøde i Hjørring for at vælge en Stænderdeputeret for 1
ste

 Land-

district og jeg saaledes vidste at jeg ikke kunde treffe Dem hjemme. – Jeg ventede dernæst at ville 

have kommet til Dem ved Udførelsen af en Forretning for Thomas Smed i Hjørring, men fordi 

denne beroede paa et Kort fra Rentekammeret og dette først kom efter at Vinteren var begyndt saa 

blev denne Forretning af Nødvendighed opsat til Foraaret, Jeg tillader mig nu at forespørge om 

Deres Velædelhed finder det fornødent til Sagens Fremme at jeg reiser til Dem nu for at gjøre aftale 

om Planen, eller om det ikke maatte være saa hensigtsmæssigt at lade det beroe indtil jeg tidlig i 

Foraaret kommer til den omtalte Forretning i Hjørring, at vi saa kunde faa Planen vedtaget og 

Eiendommen taxeret paa een Tid. – Deres ærede Svar herpaa udbeder jeg mig ved allerførste 

Leilighed til Aalborg Postcontor. 

Med megen agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Bruun til Willerup. 

  

 

Nr. 1685 

 

Concept -  Af derhos følgende Erklæring fra Justitsraad og Stiftslandinspecteur Birk oplyste Om-

stændigheder ved den mig tilhørende Gaard i Kollerup vil det høigunstigst erfares, at den virkelig 

bestaar af 3 selvstændige Eiendomme, der ligesom i 1827 og 1829 endnu maa kunne efter lovlig 

Udskiftning af Jorderne sælges hver for sig; men da det tillige er oplyst at en saadan Deling ikke 

kan blive saa hensigtsmæssig som den Deling der findes i den indsendte Udstykningsforretning saa 

tillader jeg mig herved underdanigst at bønfalde Deres Høivelbaarenhed om at De naadigst vilde 

udvirke for mig at min indgivne underdanige Ansøgning om Approbation paa Udstykningen paa 

Grund af de herværende oplyste Omstændighed maatte komme i Betragtning til Approbations 

Meddelelse uden dertil at løse allernaadigst Bevilling. 

Kollerup den (ingen dato) Februar 1847, underdanigst Gunder Christensen. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Rosenkrandz. 

  

 
Nr. 1686 

 

Da Deres Velærværdighed har antaget Dem Gunder Christensens Udstykningssag saa tillader jeg 

mig herved ærbødigst at tilstille Dem hvad jeg har skreven Rentekammeret(?) i den Anledning med 

Anmodning om at De ville være uleiliget med at skrive en Begjæring for ham til Amtmanden, 

omtrent saaledes som den herved følgende Concept udviser eller saaledes som De maatte finde det 

meest passende eller hensigtsmæssigt; thi da Kammeret har yttret at Udstykningen ikkun kunde 

ventes bevilget hvad de fraliggende Lodder angaar efter nye Ansøgning og der formeentlig efter de 
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oplyste Omstændigheder ikke er Grund til at indgive en saadan, saa forekommer det mig at være 

hensigtsmæssigt at henvende sig til Amtmanden eller om det maaske kunde være rettere til selve 

Collegiet i et simpelt Brev, med Begjæring om at den tidligere indgivne underdanigste Ansøgning 

maatte, paa Grund af de ved min Erklæring oplyste Omstændigheder tages nærmere i Betragtning 

til Approbations Meddelelse. – Af min Erklæring vil det behageligen sees at jeg har antaget at de 7 

Skjøder skal følge med den ind til Rentekammeret. 

Vadumtorp den 12
te
 Februar 1847, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velærværdige Hr. Pastor Jørgensen. 

  

 

Nr. 1687 

 

For Enkema(da)me Kjelgaard paa Slettegaard har jeg forfattet en Hartkornsberegning med 

tilhørende Korter og øvrige Bilage samt mit Andragende derom til Ren(te)kammeret(?) hvilken Sag 

jeg selv allerærbødigst tillader mig at tilstille Deres Høivelbaarenhed til gunstbehageligen 

Indsendelse til det Kongelige Rentekammer for at faa den bestaaende Deling indført i Matriculen. 

Vadumtorp den 16
de

 Februar 1847, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand Baron Rosenkrantz 

  

 

Nr. 1688 

 

Med den Pakkepost som kommer til Aalborg i Morgen venter jeg fra min Søn Myntfuldmægtig 

Birk i Altona mig tilsendt an Papæske, indeholdende nogle Aftryk af Medailler i Vox og Stearin 

indpakkede i Bomuld, der som denne Æske ikke kan sendes mig uden først at aabnes da maa jeg 

ærbødigst bede om at den ikke bliver aabnet førend jeg enten selv kommer eller min Søn paa mine 

Vegne, eftersom den allermindste uforsigtige Berørelse af de i Æsken værende Modeller let kan 

beskadige dem og gjøre dem uskikkede til deres Bestemmelse. 

Vadumtorp den 16
de

 Februar 1847, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Det Kongelige Postcontor i Aalborg. 
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Nr. 1689 

 

Til Brug bed attraaede Udskiftning og Udstykning tillader jeg mig allerærbødigst at anmode den 

Høikongelige Comitee om gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige Copie af 

Matriculs Korterne med paategnede Taxter over efterskrevne Eiendomme i Hjørring Amt, nemlig: 

I Hvetboe Herred,  

Saltum Sogn  Nørre Saltum Bye, Matr. N
o
 4, Hartkorn 2-4-0-2    

 Joenstrup (Matr.) 16, (Hartkorn) 0-0-0-¼                    Gammelskat 40 rbd. 14 sk.  

 S. Saltum  (Matr.) 86, (Hartkorn) 0-2-1-1 

 N. Saltum  (Matr.) 16f, (Hartkorn) 0-1-0-2¼   Gammelskat (2 rbd.) 22 (sk.)

 Disse Christen Mortensens Enke tilhørende Eiendomme ønskes paa eet Kort. 

Jetsmark Sogns sydligste Deel 

Fælledslodden Matr. N
o
 111 med nyt Hartkorn 5 Skp. 1 Fk. 1¾ alb., hvori er anmeldt 

at 18 Fæstere af Lundergaards Gods skal være lodtagende. 

Saltum Sogn, Nørre Saltum Bye, Matr. N
o
 8, Sønder Saltum 13b og Joenstrup Bye, Matr. N

o
 17  

  Eier Selveier Poul Christensen Krags Enke. 

Dronninglund Herred 

Dronninglund Sogn, Asaae Bye Matr. N
o
 40a, Hartkorn 5 Skp. ½ alb., Gammelskat 1 rbd. 78 sk. 

tilhørende Selveier, forhen Knud Sørensen, Thomas Thomassen 

Korterne ønskes sendte til Aalborg Amtstue det allersnarest mueligt hvor de af mig strax skal vorde 

indløst. 

Vadumtorp den 16
de

 Februar 1847, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse.  

 

 

Nr. 1690 
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I Tillid til Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 13
de

 August forige Aar – for hvilken jeg 

skjønt noget sent herved aflægger min forbindtligste Tak. – nærer jeg det Haab at det til 1
st
 Septem-

ber dette Aar skulde blive mig mueligt at saa min Søn Claus Lycke Birk antaget som Discipel i 

Metropolitanskolen. For at forberede ham til Optagelse i Skolens 5
te
 Classe, som jeg jo især 

ønskede, har jeg truffen Aftale med Student Emmanuel Gregersen, og til den Ende har jeg, for at 

Forberedelsen kan blive desto fuldstændigere i den forønskede Retning, bestemt mig til at tage min 

Søn ud af Efterslægsselskabets Skole. 

Deres Velbaarenhed har i ovennævnte Deres meget ærede Skrivelse forsikkret mig at det vilde være 

Dem Kjært, om der til næste Skoleaar maatte gives Dem Anledning til at opfylde mit Ønske som 

Omstændighederne den Gang tvang Dem til at lade utilfredsstillet. 

Jeg nærer tillidsfuld det Haab at jeg bør ansee denne yttring som et Løfte om at faae ham i dette Aar 

antaget som Discipel under Forudsætning af at han til den Tid kan erhverve sig de Kundskaber som 

dertil udfordres. – Skulde der imod mit Vidende endnu være andre Omstændigheder hvoraf hans 

Antagelse kan være betinget, da beder jeg mig godhedsfuld derom underrettet, ligesom ogsaa om 

det imod min Formodning skulde være fornødent atter at indsende hans Døbe og Vaccinationsattest. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 21
de

 Februar 1847. Med sand Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Professor Borgen. 

 

 

Nr. 1691 

 

I Anledning af Hr. Kammerraadens meget ærede Skrivelse til mig af 17
de

 forige Maaned bemærkes, 

at da jeg foretog Udstykningen af Matr. N
o
 17 i Jetsmark Sogns mellemste Deel (Sønderby m.m.) 

savnede jeg rigtig nok den paa hosfølgende Afrids af Matriculs Kortet betegnede Kjærlod N
o
 17, og 

under Taxationen opmaalte jeg den og vilde have tilføiet den paa Kortet; men ved at eftersee det 

originale Udskiftningskort, hvorpaa Parcelnummerne findes for de Udstykninger som ere indførte 

førend 1810 fandt jeg at denne Lod ikke hører til de Lodder som er betegnet med Matr. N
o
 17 og 

som min Udstykningsforretning angaar. Gaarden Matr. N
o
 17 har tidligere været udstykket, sikkert 

kort førend 1810, og de 3 Lodder som efter mit Udstyknings Kort ere betegnede med N
o
 17 er den 

egentlige Hovedparcel som efter den ældre Udstykning er paa Udskiftnings Kortet betegnet med N
o
 

6, hvorimod den her omhandlede Kjærlod er paa samme Kort betegnet som henhørende til Parcellen 

N
o
 1 ligesom den nordre Deel af Gaardens oprindelige Hovedlod, nemlig den Niels Knudsen Søren-

sen tilhørende Agerlod som ligger tæt imod nordre Side af den mellemste Agerlod Matr. N
o
 17 som 

i min Forretning er anført som Parcellen N
o
 3, og da Lodden ikke fandtes paa det mig meddelte 

Kort var der saaledes ingen Anledning for mig til at gjøre nogen Bemærkning derom. – Det er 

saaledes gandske vist at denne Lod ikke hører under det gamle Hartkorn for Matr. N
o
 17, men 

derimod under det gamle Hartkorn eller Gammelskat som er beregnet paa den Agerlod, som ligger 

tæt norden for den mellemste Agerlod Matr. N
o
 17, nemlig under Jorderne Matr. N

o
 31 i Sognets 

mellemste Deel, som eies af den samme Niels Knudsen Sørensen og bruges under hans eiende og 

iboende Gaard Matr. N
o
 9, ligeledes i Sognets mellemste Deel Vester Piilgaard kaldet. – Det er 

saaledes ganske Vidst at det mærkelige Tilfælde her er indtruffen, at en Feiltagelse af den der har 

copieret Kortet er Skyld i at Kortet er bleven rigtig, men Hartkornet følgelig urigtig. – 

Parcelnummerne paa det gamle originale Udskiftningskort ere i dette Tilfælde saa tydelige at der 

ikke i Fjerneste Maade kan være nogen Tvivl om sammes Rigtighed. - Jorderne Matr. N
o
 31 

hvorunder Kjærlodden N
o
 17 henhører eier Niels Knudsen Sørensen efter Skjøde til hans Formand 

Niels Laursen af 30
de

 Januar 1816 med hvis Enke han er gift og er derved bleven Eier. – 

Hovedparcellen Matr. N
o
 17 har han derimod tilkjøbt sig ved Skjøde af 28

de
 Juni 1842 tinglæst 30

te
 

September samme Aar. – En Attest fra ham om at han nu veed at Kjærlodden Matr. N
o
 27 ikke 

hører til den under Udstykning værende Gaard Matr. N
o
 17 men derimod under den tidligere fra 

Gaarden skilte Parcel Matr. N
o
 31 følger hermed, og jeg har derhos gjort ham opmærksom paa at 
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det vil have til Følge at der vil foregaa en liden Forandring i Hartkornet idet at en Anden Deel af 

Hartkornet  for Matr. N
o
 17 vil gaae over paa Parcellen Matr. N

o
 31, som han selv bruger.  

Vadumtorp den 8
de

 Marts 1847. Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad og Landinspecteur Balslev Chef for den Kongelige Matriculs Contor. 

 

 

Nr. 1692 

 

Undertegnede Eier af Gaarden Matr. N
o
 17 m.m. i Jetsmark Sogns mellemste Deel erklære herved 

at jeg er af Justitsraad og Stiftslandinspecteur Birk bleven oplyst om, at den Kjærlod østen for Byen 

Sønderby som før har været antaget at høre til Gaarden Matr. N
o
 17, hører ikke til denne Parcel, 

men derimod til en fra Gaarden Matr. N
o
 17 tidligere afhændet Parcel Matr. N

o
 31, som bruges 

under min iboende Gaard, Vester Piilgaard, Matr. N
o
 9. 

Vester Piilgaard den 6
te
 Marts 1847, Niels Knudsen Sørensen 

 

 

Nr. 1693 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 19
de

 denne Maaned meldes: at 

naar de nordre Parceller fragaar saa udgjør Resten af Solholms samlede Lod som da vil være 

Parcellerne N
o
 1a, 1e, 1f og 1g tilsammen 19 10900/14000 Tdl. og der rester saaledes endnu 3100 

kvadrat Alen, eller næsten 2 Skp. Land, vil man derfor holde sig strængt til Bogstaven at der skal 

være netop fulde 20 Tønder Land boniteret Jord af den samlede Lod saa er der endnu for lidt og det 

torde derfor maaskee være rettere at lægge Parcellen N
o
 1 til Hovedparcellen i stedet for N

o
 1e; Thi 

Parcellen N
o
 1c kunde jo da anvendes til et Fæstehuus om den eventuelle Kjøber af Hovedparcellen 

ikke selv vilde bruge den. – Dersom man vil holde sig strængt til Lovens Bogstav at den nemlig 

skal være fulde 20 Tønder Land boniteret Jord til Hovedparcellen og det ikke convenerer at give 

slig paa Parcellen N
o
 1, saa veed jeg ikke andet Raad end at skjære et lidet Stykke fra søndre Ende 

af Parcellen N
o
 1d og at lægge dette tillige med Parcellen N

o
 1e til Hovedparcellen, omtrent efter 

Blyantslinien ab – Dersom Deres Velædelhed ønsker dette udført og De vil sende mig begge Kor-

terne, da vil jeg omgjøre Beregningen derefter og afsætte det forandrede Skjæl paa Marken enten 

strax om det ønskes eller til Foraaret naar jeg atter kommer der paa Egnen i anden Anledning. – Det 

ældre Kort som jeg modtog af Deres Velædelhed var det ene af de Korter som hører til Forretningen 

ogsaa blev Dem tilsendt med de øvrige Documenter, og dersom De ikke har det da maa det sikkert 

være enten hos Byfogden eller hos Amtmanden, og dersom De ønsker Beregningen forandret efter 

mit Forslag da er det nødvendigt at det sendes mig tilligemed det hermed følgende Kort; Thi ellers 

maa jeg i saa Fald gjøre et nyt. 

Vadumtorp den 16
de

 Februar 1847. Med megen Agtelse, ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Westerbye 

 

 
Nr. 1694 

 

Gode Hr. Lieutenant 

Tør jeg vel være saa dristig at bede Dem om, at De godhedsfuld vilde være uleiliget med at udføre 

en lille Commission for mig! Det er Dem bekjendt at min Søn Landmaaler P.G.F Birk i forige 

Vinter ansøgte Rentekammeret om Tilladelse til at tage Landinspecteur Examen og at han forbandt 

sig dertil hele Vinteren og først fik afslag paa sin Ansøgning i de Dage som Examen allerede var 

begyndt. I dette Afslag yttrede Collegiet at naar han beviiste at han stadig i et Par Aar havde udført 
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Landmaalingsforretninger kunde han vente at faa den begjærte Tilladelse. Dersom nu i afvigte 

Sommer har udført en Deel Forretninger paa egen Haand hvortil Rentekammeret har autoriseret 

ham saa har han atter ved Nytaarstid, nemlig under 31
de

 December forige Aar indgivet Ansøgning 

paa Nye som jeg har ledsaget med en Attest om at han fra sin tidligste Ungdom har i mange Aar 

stadig arbeidet med mig i Landmaalingsforretninger og deeltaget i alle Dele af mine Forretninger; 

men paa denne Ansøgning har han endnu intet Svar faaet, endskjønt det nu er 9 Uger siden den blev 

indsendt – Jeg skrev til samme Tid, en 3 Dages Tid derefter et Brev til Etatsraad Skibsted og bad 

ham om at udvirke at min Søn snart kunde faa et Svar paa sin Ansøgning, men alt forgjæves - 

Dersom jeg nu i den Anledning vilde gjøre Hr. Lieutenanten Uleilighed med er, om De vilde være 

af den Godhed at erkyndige Dem hos Vedkommende om han kan vente at faa den ansøgte Tilladel-

se til at tage Examen i Aar eller ei, og at De da godhedsfuld ville være uleiliget med ved et Par Ord 

at lade mig det vide jo før jo hellere; jeg synes man maatte snart kunne komme til det Resultat at 

sige enten Ja eller nei, og det er dog ingenlunde ligegyldigt at det trækker ham langt gen inden han 

kan faa det at vide. – Kan Tilladelsen ikke meddeles ham saa synes jeg ikke at der kunde behøves 

lang Tid til at sige Nei – og vidtløftige Motiver for et Afslag vil det vist ikke blive ham meddelt. – 

Det synes mig ellers underligt at der kan være saa store Betænkeligheder ved at tillade en Mads at 

aflægge Prøve paa at søge erhvervet sig de til et vist Embedes Bestridelse fornødne Kundskaber da 

det dog ikke synes som Collegiet tager store Hensyn til de Mænds personlige Duelighed som 

indstilles til at erholde Bestalling uden at have aflagt nogen Theoretisk Prøve; thi der kan udføres 

meget ved en duelig Assistent som kan sætte den der skriver Forretningen under i et langt fordelag-

tigere Lys hos Kammeret, end hans personlige Duelighed kunde fortjene. – men nok derom – Jeg 

haaber vel at Hr. Lieutenanten ikke tager mig ilde op at jeg paabyder Dem denne Uleilighed, lige-

som jeg sikkert venter mig et Par Ord fra Dem derom det først som Deres Leilighed kan tillade det. 

– Det vilde være mig særdeles Kjært om der kunde gjøres mig Leilighed til at vise Dem nogen 

Gjentjeneste. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 4
de

 Marts 1847. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. 

Birk. 

 

S:T: Her. Lieutenant og Landinspecteur Mykel 

 

 

Nr. 1695 

 

Vadumtorp den 2
den

 Marts 1847 

Deres Velbyrdighed ombedes godhedsfuld at ville for vedkommende Eiers Regning sende mig 

Afskrifterne af efterskrevne i sidst afvigte Efteraar foretagne Jordtaxationer, nemlig: 

1. Vreilev Sogn, Ronneberg Storgaard for Proprietair Jensens Regning paa Aas 

2. Vesterbrønderslev Sogn og Bye Niels Christensen Winthers Sted. 

3. Serritslev Sogn Vesteraae Gaarde Jacob Simonsens Enkes Gaard 

4. Jerslev Sogn Jerslev Bye, Selveier Ole Hansen s Gaard 

5. Samme Sogn, Klæstrup Bye, Peder Chr. Christensens fraskilte Kones Maren Christensdatters 

Gaard. 

6. Samme Sogn, Jens Jensens Gaard Myelund kaldet 

Den førstnævnte af disse Forretninger betales af Proprietair Jensen til Aas og de andre 5 af 

vedkommende Eiere, og dersom Deres Velbyrdighed har nogen Betænkelighed ved at sende mig 

afskriften forinden den af vedkommende ere bleven betalte, saa beder jeg De godhedsfuld vilde, 

forsaavidt de ikke allerede ere betaælte, kræve Vedkommende for Gebyhret det første mueligt, da 

jeg ønskede ret meget at faae Afskriften det allersnarest som det kan lade sig gjøre. 

Med Høiagtelse Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Krigsraad Herredsfoged Spärck 
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Nr. 1696 

 

Da den under 8
de

 denne Maaned mig meddelte Attest om Hartkornet og Gammelskatten for 

Gaardene Matr. N
o
 13, 14, 16, 15 og 17 i Vaarsaae i Albeks Sogns sydøstlige Deel for Gaarden 

Matr. N
o
 15 ikkun angiver Hovedparcellen Matr. N

o
 15a, og det Magelæg som jeg skal udføre i 

Sønder Vaarsaae tillige angaar Parcellen N
o
 15b, hvoraf Jens Jørgensen Kold har gjort Magelæg 

med Hans Nielsen Møller, saa beder jeg ærbødigst om at vorde meddelt en Attest om Hartkornet og 

Gammelskatten ogsaa for denne Parcel, det allerførste som dertil kan gives Leilighed. 

Vadumtorp den 2
den

 Marts 1847. Med Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1697 

 

Ved denne min Fuldmagt erklærer jeg min Søster Catharina Elisabeth Birk berettiget til paa mine 

Vegne at underskrive Leiecontracten om den Huusleilighed som mine Sødskende beboer paa 2
den

 

Sal i Gaa(r)den N
o
 212 & 13 i Store Fiolstræde og skal hendes underskrift i den Anledning være 

ligesaa forbindende for mig som om jeg selv havde underskreven Contracten. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 4
de

 Marts 1847, B.G.T Birk. 

 

 

Nr. 1698 

 

Til Brug ved attraaede udstykninger tillader jeg mig allerærbødigst at anmode den Høikongelige 

Comitee om gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige Copier af Matriculs Korterne 

med paategnede Taxter over efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

i Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn. 

Strandfjerding Gjeraae Bye, Matr. N
o
 22 med nyt Hartkorn 3 Skp. 2¼ alb. 

Paa samme Kort ønskes tillige Byens fælleds Tørvemose hvori Huset har Andeel. 

Da en Deel af dette Huus´s Jorder bruges under Gjeraae Skole Matr. N
o
 1, siden Aaret 1816, saa er 

det mig om at gjøre at faa Kort over den hele Eiendom som hører under Husets Gammelskat. 

i Aalborg Amt, Hindsted Herred, Døstrup Sogn og Bye, Matr. N
o
 18B Døstrup Mølle, Eier Jens 

Severin Jensen, Hartkorn 1-6-3-2, Gammelskat 9 rbd. 45 sk. 

Korterne som ønskes med paategnede Taxter, bedes sendt til Aalborg Amtstue det snarest mueligt,  

hvor de af mig strax skal vorde indløste. 

Vadumtorp den 7
de

 Marts 1847, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til den Høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

 

 

Nr. 1699 

 

Gode Hr. Pastor Plesner 
Der erindres vel at da jeg for næsten et Aar siden var i Deres Huus var der en Mand hos mig saavidt 

jeg mindes var han fra Kildedals Mølle, som jeg lovede at udstykke to Gaarde for, hvilke han havde 

kjøbt Parceller, den ene var af Kildegaarde og over den Gaard har jeg allerede faaet et Kort fra 

Rentekammeret. Den anden var Christian Dals Gaard i Eidrup, en Udflyttergaard sydlig for Eidrup 

Bye, og den forige Eier blev anmeldt at være Poul Villadsen, men fra Rentekammeret har man 

tilmeldt mig at disse Navne findes ikke i Matriculen og paa Amtstuen har jeg ligeledes forgjæves 

søgt Oplysning om hvem denne Christian Dal er. – Deres Velærværdighed ville derfor godhedsfuld 

undskylde at jeg i denne Anledning tillader mig at gjøre Deres Uleilighed bedende at de vilde være 
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af den Godhed at skaffe mig Oplysning om Matriculsnummeret samt Hartkornet og Gammelskatten 

for Christian Dals Gaard i Eidrup som den nævnte Møller har forlangt mig til at udstykke. – Disse 

Oplysninger vil kunne faaes af Christian Dals Skatteqvitteringsbog 

Vadumtorp pr. Aalborg den 8
de

 Marts 1847. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. 

Birk 

 

Velærværdige Hr. Pastor Plesner i Blære. 

 

 

Nr. 1700 

 

Vadumtorp den 9
de

 Marts 1847 

Gode Hr. Jensen 

I skyldigst Svar paa Deres meget ærede Skrivelse af 5
te
 d.M. meldes, at det forholder sig virkelig 

saaledes som De troede at jeg, saa gjerne jeg end vilde, dog ikke er istand til at svare noget bestemt 

paa hvor snart Jens Mortensens Forretning kan komme tilbage fra Rentekammeret, men jeg har slet 

ingen Grund til at tvivle om at den jo nok vel faae et godt udfald, og ret længe kan det da vistnok 

heller ikke vare inden den maa komme. Et er for resten meget forskjelligt med Tiden som de mod-

tage i Rentekammeret; thi nogle Forretninger kan komme meget hurtig tilbage, nemlig paa 6 Uger 

medens andre kan blive der meget længere saasom over et halvt Aar uden at man er istand til at 

indsee hvorpaa denne Forskjel i Expeditionen kan beroe. – Den væsentligste Grund er da vistnok 

den at det arbeidende Personale er for indskrænket i Forhold til den Mængde Forretninger som der 

tilstrømmer til enkelte Tider mere end til andre Tider. Jeg har endog en enkelt Gang havt Exempel 

paa at en Forretning har henligget et heelt Aar omkring og dog alligevel uden Vanskelighed er 

bleven approberet. – Men langvarige Sygdom i afvigte Sommer var Aarsag i at Jens Mortensens 

Forretning kom noget seent ind, ellers havde den ogsaa vistnok været approberet for længe Tid 

siden; men som sag – ret længe kan den vistnok ikke blive, og at den nok vil blive approberet derom 

har jeg aldeles ingen Grund til at tvivle. 

Kortet over Thomas Petersens Jordlod paa Hjørring Kjøbstads Grund har jeg faaet for længere Tid 

siden og jeg skal nok bestræbe mig for at komme tidlig i Foraaret; men naturligviis maa Jorden 

være optøet forinden  der kan taxeres. 

Det er en Misforstaaelse naar Christen Olesen i Koldbroe troer at jeg har afslaaet hans Begjæring 

om at vise Skjel ud for ham; men i Efteraaret da han var hos mig paa Aas kunde Tiden ikke tillade 

mig det; ogsaa har jeg vistnok yttret at det kom an paa om han var enig med sin Nabo om at lade 

Skjellet vise ud efter Matriculs Kortet; thi eller mente jeg at det ikke kunde nytte, fordi Matriculs 

Kortet har den Paategning at de ikke kan gjelde som Hjemmel i Eiendomstrætte. – Hvem var den 

Landmaaler i Østeregnen som havde lovet ham at vise Skjel ud? var det Lassen paa Hørbyelund? thi 

jeg veed ikke at der findes anden Landinspecteur eller Landmaaler i Hjørring Amt end Boesen og 

Lassen. Det forekommer mig som Deres Velærværdighed en Gang har yttret at De havde (?) paa 

dette Slags Papier dersom dette skulde være Tilfældet endnu da ønskede jeg at de ved Leilighed 

ville overlade mig en Plads og holde mig den tilgode til jeg kommer til Hjørring. 

Med sand Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Exam. juris Jensen 

 

 

Nr. 1701 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 8 d.M. meldes at jeg er villig til at 

foretage den attraaede Udstykning i Lørslev; men da Rentekammeret har paalagt Landinspecteu-

rerne saadanne Forpligtelser i Henseende til udstykningen som de ikke kan opfylde uden ved Hjelp 

af Copier af Matriculs Korterne saa er det derved bleven til en uberettiget Nødvendighed for enhver 
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Udstykning at erhverve Copie af Matriculskortet hvilket Kammeret ogsaa ligefrem har yttret at de 

ansaa for rigtigst, om det just ikke er bogstavelig befalet – Jeg tillader mig derfor herved at 

fremsende et Brev til Comiteen om at saadant Kort hvori jeg beder Dem være af den Godhed at 

tilføie Matrikuls Nummeret samt Hartkornet og Gammelskatten og da at faae det indsendt med 

Posten for Vedkommendes Regning – Deres ærede Skrivelse af 5
te
 d.M. har jeg besvaret den 9

de
 

hvilket jeg formoder De allerede har modtaget. Vadumtorp den 11
te
 Marts 1847. Med sand Agtelse 

og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Ex. juris Jensen. 

 

 

Nr. 1702 

 

Til Brug ved en attraaet Udstykning tillader jeg mig herved allerærbødigst at anmode den Høikon-

gelige Comitee om gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige en Copie af Matri-

culskortet med paategnede Taxter over Gaarden Matr. N
o
 (?-ikke nævnt) i Lørslev By Ugilt Sogn, 

Børglum Herred, Hjørring Amt af Hartkorn Td. Skp. Fk. alb. og Gammelskat (Hartkorn og 

Gammelskat er ikke nævnt) Rbd. sk. Dersom der er flere Matriculsnummere henhørende under 

Gammelskatten, da er det en Selvfølge at ogsaa disse ønskes meddeelt paa samme Kort. 

Kortet ønskes sendt til Aalborg Amtstue det allersnarest muelig, hvor det af mig strax skal vorde 

indløst. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 11
te
 Marts 1847, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

 

 

Nr. 1703 

 

For den mig tilsendte Betaling 16 rbd. 2 mk. 10 sk. for Udstykning af forhenværende Anders 

Christensen Smeds Gaard i Alsberg qvitteres herved og beder jeg Dem ved et Par Ord med første 

Post at melde mig hvad Kjøberen af Hovedparcellen hedder, at jeg kan saa hans Navn indført i 

Forretningen. 

Vadumtorp den 11
te
 Marts 1847, Forbindtligst P.L. Birk 

 

Til Sognefoged og Gaardeier Niels Christensen i Alsberg, 

 

 

Nr. 1704 

 

Til Brug ved en forehavende Udstykning beder jeg ærbødigst at Deres Velbaarenhed vilde være 

uleiliget med, det første som Deres Leilighed kan tillade det at meddele mig en Attest om 

Hartkornet og Gammelskatten for Gaarden Matr. N
o
 2a i Alsberg Bye Torslev Sogn, Østerhan 

Herred, som formodentlig endnu staar anført som tilhørende Albrecht Diernæs – men som nu eies af 
Sognefoged Niels Christensen og af ham agtes videre udstykket. 

Vadumtorp den 11
te
 Marts 1847, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel. 

 

 

Nr. 1705 
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I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 12
te
 d. M. meldes at jeg er villig til 

fremdeles at udleie det Fortepiano som staar hos Hr. Bogholder Schierup og som hans Datter hidtil 

har havt i Leie for Mogens Koefoeds Regning. – Leien er som den hidtil har været 1 rbd. Maanedlig 

og som helst ønskes betalt qvartaliter. 

Vadumtorp den 14
de

 Marts 1847. Med megen Agtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kjøbmand Valeur 

 

 

Nr. 1706 

 

Gode Hr. Doctor 

Da Rygtet har sagt mig, at Deres Søn for hvis Skyld De har omtrent 1½ Aar siden fik et af min 

Broders Leie-Fortepianoer, ikke er hjemme, saa tillader jeg mig at forespørge om De fortiden har 

Brug for dette Instrument? Aarsagen hvorfor jeg tillader mig dette Spørgsmaal er den, at jeg savner 

et Instrument her hjemme, naar mine Børn i Sommerferien kommer hjem fra Kjøbenhavn; og da der 

i denne Tid er bleven et af min i Aalborg værende Leieinstrumenter ledig og der Netop i Dag har 

meldt sig en Liebhaver til at faa det i Leie, saa kan jeg ikke vel svare ham forinden jeg med Vished 

veed om det hos Dem værende Fortepiano er ledigt, og kan faas hjem, hvorom jeg derfor udbeder 

mig godhedsfuld underrettet ved et Par Ord med Budet. 

Vadumtorp den 14
de

 Marts 1847. Deres Velbyrdigheds Med Høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

 

Til Hr. Doctor Lund. 

 

 

Nr. 1707 

 

S:T: Hr. Kjøbmand Valeur i Aalborg. 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds Ærede (Skrivelse) af Gaars Dato meldes at efter hvad min 

Broder har sagt mig staar jeg aldeles ikke paa Rigtigheden af det Rygte han har bildt Dem ind at det 

Fortepiano som jeg har staaende hos Schierup skulde mangle den Evne at kunne holde sig stemt i  

passende Tid, men det bliver stemt af en som forstaar at gjøre det tilgives og jeg veed af en 

paalidelig Kjenders Dom, som jeg har ladet høre det, at det er særdeles fortrinligt i Tonen; men jeg 

har intet imod at De for det Første modtager det paa de Vilkaar 10 rdl. for et Aar til prøve. 

Vadumtorp den 17
de

 Marts 1847. Med Agtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1708 

 

(Dette brev er overstreget, men da jeg ikke ved hvad denne overstregning betyder, så har jeg valgt 

at gengive det her) 

Den Parcel paa Kaas Byes Mark som Lars Pedersen i Kaas har tilkjøbt af Jens Nielsen i Sønderbye 

ved Skjøde af 12
te
 Februar 1841 hører under de Jorder som i den nye Matricul er anført under Jens 

Nielsens Gaard Matr. N
o
 16 i Jetsmark Sogns mellemste Deel og den vedkommer i ingen Henseen-

de den Eiendom som i Lars Pedersens Skatteqvitteringsbog staar anført under Matr. N
o
 106 i Sog-

nets nordlige Deel med Gammelskat 3 rbd. 6 sk.; men uden Hartkorn. – Der maa i øvrigt sikkerlig 

være en Feil enten i Skatteqvitteringsbogen eller i Matriculen hvorefter bemeldte Matr. N
o
 106 i 

Sognets nordlige Deel er udskreven; thi der existerer vel neppe i den hele Matricul et Matriculs-

nummer uden Hartkorn som kan være ansat i Gammelskat for 3 rbd. 6 sk., eftersom det var en 

almindelig Grundsætning at ethvert Matriculsnummer blev beregnet særskilt i Hartkorn naar det var 
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saa stort at det kunde faa ¼ Album, og en mindre Eiendom er det neppe troeligt der findes med 

Gammelskat 3 rbd. 6 sk. (Der ikke skrevet mere) 

 

 

Nr. 1709 

 

Til Brug ved attraaede Udstykninger tillader jeg mig allerærbødigst at anmode den Høikongelige 

Comitee om gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige Copier af Matriculs Korterne 

med paategnede Taxter over efterfølgende Eiendomme i Hjørring Amt, nemlig: 

Dronninglund Herred, Hallund Sogn og Bye, Matr. N
o
 18 Jørgen Christen Christensen, Hartkorn 1 

Td. 5 Skp. 2½ alb., Gammelskat 15 rbd. 9 sk. 

Hvetboe Herred, Saltum Sogn. Østrup Bye, Matr. N
o
 6, Hartkorn 3 Td. 4 Skp. 1 Fk. ½ alb., gl. Skat 

46 rbd. 43 sk.  

Paa samme Kort ønskes tillige en Fælleds Lod Matr. N
o
 34 med Hartkorn 1 Fk. 1½ alb. hvori 

Gaarden skal have Andeel i Fælledskab med Matr. N
o
 9, samt Englodden Matr. N

o
 101 under 

Sønder Saltum Bye med Hartk. 2 Skp. 3 Fk. 

Samme Sogn og Bye, Lundergaards Gods, Huuslodden Matr. N
o
 19 med Hartkorn 5 Skp. 2 Fk. 1¼ 

alb., Gammelskat 4 rbd. 46½ sk. 

Jetsmark Sogn, Lundergaards Gods, Sognets nordlige Deel Matr. N
o
 7, Hartkn. 2 Td. 4 Skp. ¼ alb., 

Gl. Skat 27 rbd. 32 sk., paa samme Kort ønske tillige de under samme Jordbog henhørende Jorder 

Matr. N
o
 89, med Hartkorn ½ alb., Matr. N

o
 62 med Htk. 2 Fk. 2½ alb., i Sognets sydlige Deel. 

Samme Sogn og samme Gods, Sognets nordlige Deel Matr. N
o
 61, Hartk. 2 Skp. 2 Fk. ¾ alb., Gl. 

Skat 6 rbd. 80 sk., og paa samme Kort Matr. N
o
 85 med Hartk. 1 Skp. ¼ alb. 

Korterne ønskes sendt til Aalborg Amtstue det allersnarest muelig hvor de af mig strax skal vorde 

indløst. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 16
de

 Marts 1847, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til den høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse.  

 

 

Nr. 1710 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 13
de

 d.M. meldes at Forretningen 

over Stavad Tørvelod blev indsendt til Rentekammeret under 18
de

 October forige Aar og do over 

Engen Matr. N
o
 48 i Manna har jeg indsendt under 23

de
 Januar dette Aar, og kan derfor ikke i den 

Henseende opfylde Deres ærede Begjæring i Øieblikket; men jeg haaber at der snart maa komme 

Besked fra Rentekammeret, hvorved Korterne og Hartkornsfordelingen vil vorde Dem tilstillet.  

Hvad Vesterbrønderslev Korter angaar da er det min Agt at bringe dem med til Nipstrup om en kort 

Tid, paa min Reise nør i Landet; men dersom dette skulde vare Dem forlænge, da beder jeg Dem 

være af den Godhed at sende Bud til Niels Winther i V. Brønderslev ved indlagte Seddel, da jeg har 

ingen som kan bringe Dem Korterne og det var egentlig hans Skyld jeg laante dem.  

Vadumtorp den 21
de

 Marts 1847, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Mørup. 

 

 

Nr. 1711 

 

Paa Anfordring af S:T: Hr. Forvalter Mørup anmodes Gaardeier Niels Winther i Vesterbrønderslev 

om at lade Westerbrønderslev Korterne afhente her hos mig og at bringe dem til Hr. Forvalter Mø-

rup. – Dernæst bemærkes at jeg endnu savner Svar paa de Spørgsmaal som jeg i November Maaned 
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sidst skrev paa Nipstrup og sendte til Niels Winther enten om Aften med Kusken eller næste Dag 

ved Parcellist Christen Pedersen som boer i søndre Side af Doctorgaarden. – Jeg kan træffes 

hjemme i Paaske Helligdage, og hvad Vesterbrønderslev Kort angaar da kan dette faaes her til 

enhver Tid, enten jeg er hjemme eller ei. 

Vadumtorp den 21
de

 Marts 1847, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1712 

 

Til Brug ved attraaede Udstykninger tillader jeg mig allerærbødigste at anmode den høikongelige 

Comitee om gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige Copie af Matriculs Korterne  

med paategnede Taxter over efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

I Hjørring Amt, Dronninglund Herred. 

Hellevad Sogn, Katholm, Matr. N
o
 3, Hartkorn 2 Td. 1 Skp. 1 Fk. 2¾ alb., Gammelskat 22 rbd. 17 

sk. 

I Aalborg Amt, Hellum Herred. 

Sønder Kongerslev Sogn og Bye, Matr. N
o
 12, Hartkorn 3 Td. 4 Skp. 1 Fk. 1 alb., Gammelskat 17 

rbd. 52 sk. 

Korterne ønskes sendte til Aalborg Amtstue det snarest mueligt hvor de af (mig) strax skal vorde 

indløste. 

Vadumtorp den 31
de

 Marts 1847, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

 

 

Nr. 1713 

 

For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift, som for Januar Qvartal 1847 er bleven mig 

udbetalt af Aalborg Amtstue med 70 rbd. siger Halvfjerdesindstyve Rigsbankdaler rede Sølv 

qvitteres herved. 

Vadumtorp den 3
die

 April 1847, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1714 

 

Til Brug ved attraaede Udstykninger tillader jeg mig allerærbødigst at anmode den høikongelige 

Comitee om gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige Copier af Matriculskorterne 

med paategnede Taxter over efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

I Aalborg Amt, Aars Herred, Eidrup Sogn, Eidrup Bye, Matr. N
o
 9, Christian Christensen /: Kaldet 

Dahl :/ Hartkorn 2 Td. 2 Skp. 3 Fk. ¾ alb., Gammelskat 13 rbd. 55 sk. 

Hornum Sogn Krogstrup Bye, Matr. N
o
 2, Peder Larsen Hedegaards Enke, Htk. 4-7-0-2½, 

Mølgaards Gods. 

I Hjørring Amt, Børglum Herred, Vrensted Sogn og Bye, matr. N
o
 6, Niels Laursen, Hartkorn 3 Td. 

4 Skp. 1 Fkr. 1 alb., Gammelskat 36 rbd. 29 sk. 

Hvetboe Herred, Vester Hjermitslev Sogn og Bye, Fæstegaardmand Jens Eriksens Selveierlod, som 

skal staae for Hartkorn omtrent 1 Td. 3 Skp. 1 Fk., og som er beliggende i 2
de

 Lodder, nemlig en 

Agerlod vesten for Byen, næst østen for udflytterne og en Englod nordøstlig for Byen. Jens Eriksen 

son er Fæstegaardmand eller nu udstædsmand paa Hammelmose Gods, har havt denne ubebyggede 

Selveierlod i mere end 30 Aar, men da jeg ikke har Matriculsnummeret tillader jeg mig her at lade 

følge et Afrids af Jorderne efter Udskiftningskortet 
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Korterne ønskes sendte til Aalborg Amtstue det allersnarest muelig hvor de af mig strax skal vorde 

indløste. 

Vadumtorp den 7
de

 April 1847, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til den høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

 

 

Nr. 1715 

 

Gode Hr. Kammerraad. 

Tør jeg vel bede Dem at De godhedsfuld at vilde være uleiliget med at vise mig den Tjeneste at 

kaste op i Matriculen for Aars Herred, Hornum Sogn, Krogstrup Bye, og at opgive mig Matriculs 

Nummeret for Fæster af Mølgaards Gods Peder Larsen Hedegaards Enkes /: Ane Cathrine Anders-

datters :/ Gaard, som skal staae for Hartkorn 4 Td. 6 Skp.. Jeg staaer i Begreb med at skrive til 

Comiteen om et Kort, men jeg har ikke faaet Matriculsnummeret at vide. – De bedes godhedsfuld at 

undskylde at jeg hermed gjør Uleilighed. 

Vadumtorp den 6
te
 April 1847. Med Høiagtelse Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad og Amtsforvalter Lange. 

 

 

Nr. 1716 

 

For den Opmærksomhed som Deres Velædelhed vise mig sidst afvigte Løverdag ved at sende mig 

Bogen ”Den unge Christen” ved Expresse, modtage De herved min forbindtligste Tak; vel ønskede 

jeg ret meget at faae Bogen til den Tid, men det var mere end jeg enten kunde ønske eller med Bil-

lighed forlange at De skulde sende mig den med Express. Bogen ”Den unge Piges Hellige Timer” 

som af en Feiltagelse blev mig tilsendt ved mit Bud, fik Expressen med tilbage, og jeg haaber vel at 

den er kommen Dem tilhænde. 

Vadumtorp den 7
de

 April 1847, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Boghandler Becker. 

 

 

Nr. 1717 

 

Gode Hr. Lieutenant 

De modtage Saavel fra min Søn som fra mig herved min oprigtigste og forbindtligste Tak for Deres 

venskabelig mig særdeles kjærkomne Skrivelse af 25
de

 f.M. og for den Uleilighed De har havt ned 

at forskaffe mig Oplysning om min Søns Ansøgnings Skjebne. – Han har nu faaet Svar dat. 27
de

 

f.M. og det gik som De forudsagde at han fik Afslag endnu for denne Gang; men dog med det 

Tilsagn, at den Begjærte Tilladelse vil kunne ventes i næste Aar, naar han oplyser at han imidlertid 

har erhvervet Øvelse i de til Faget henhørende Forretninger og Navnligen i Nivelleringsarbeider. 
Vadumtorp den 8

de
 April 1847. Deres med sand Høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1718 

 

Den i Kammerraadens meget ærede Skrivelse af 2
den

 d.M. forlangte Oplysning angaaende de for 

Selveiere i Kjettrup Sogn beregnede 3257 Alen af det under Litr. b i min Nivelleringsforretning af 

16
de

 Juli 1836, samt Landvæsens Commissionens Kjendelse af 23
de

 December 1837 og flere Steder 
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omhandlede Vandløb er jeg villig til at meddele saa godt jeg kan, men da jeg ikke har Nivellerings 

Kortet er jeg ikke istand til at gjøre det saa fuldstændig som jeg ønskede eller som det mueligen 

maae attraaes. Imidlertid maa jeg bemærke at Vandløbet Lit. C omhandler den hele Strækning fra 

Punkterne bf og az i Kjettrup Enge mod Sønder til Punktet ac sønden for Ørebroe og videre derfra 

til Punktet a ved Liimfjorden sønden for Kroghylke. Da 3257 Alen som er Kjettrup Sogns Selv-

eieres /: i alle Præsters :/ Andeel af bemeldte Vandløb gjælder saaledes ikke blot den Strækning fra 

Punktet ac sønden for Ørebroe mod Nord i sine 2
de

 Forgreninger til Punkterne bf og az men endog 

til den anden Side fra Punktet ac mod Vester og Sydvest ud til Liimfjorden, nemlig saaledes at de 

Selveierlodder som i denne Strækning grændser til Vandløbet og hører til Kjettrup Sogn saasom 

Øslev og Drostrup Byes Lodder i Gjøttrup Kjær maa være indbefattet i det samme Alenmaal; thi 

Vandløbet Litr. C har en Længde af 18320 Alen og de 3257 Alen som er anført for Selveierne og 

Præster i Kjettrup, gjælder den hele Strækning; thi den Omstændighed at jeg i min Fremstilling af 

13
de

 April 1841 har oplyst at de første 9770 Alen af dette Vandløb er aldeles det samme Vandløb 

som er omhandlet i Landvæsenscommissionsacten af 27
de

 Juli 1822 er skeet efter en senere Opfor-

dring. – Om der virkelig gives Selveiere i Kjettrup Sogn der have Lodder i Gjøttrup Kjær er jeg for 

Øieblikket ikke istand til at oplyse, men jeg formoder at Hr. Kammerraaden har Nivellerings Kortet 

og Nivelleringsforretningen som jeg har sendt til Amtet, og naar De vil sammenligne min Nivelle-

rings Tabellen Lit. C med Kortet saa vil De sikkert derved, ved at forfølge Længdemaalet fra Punkt 

til Punkt kunne komme efter hvorfra den Hele Længdemaal 18320 Alen er fremkommen, og da de 

tilgrænsende Lodder overalt findes udmærkede paa Kortet, saa ville De formeentlig ogsaa derved 

kunne komme efter hvilke de Lodder ere som svarer til de for Kjettrup Sogns Selveiere og Præsten 

anførte 3257 Alen. – Jeg har ikke nogen speciel Fortegnelse over Længdemaalet for hver enkelt 

Lod, og kan ikkun udfinde den ved Hjelp af Kortet; thi ellers vilde jeg ret gjerne have sendt Hr. 

Kammer(raaden) en Gjenpart deraf. – Saa gjerne jeg end vilde er jeg dog ikke istand til at kunne 

opgive til hvilken Tid jeg kan treffes hjemme, men jeg venter sikkert i Løbet af denne Maaned at 

komme til Kjettrup og Gjøttrup Sogne og da tillige en lille gesvint Tour til Øsløs, og jeg skal da 

være saa frie at komme til Selleberggaard paa min Tour har om muelig at meddele den videre 

attraaede Oplysning. 

Vadumtorp den 10
de

 April 1847. Med san(d)Agtelse og Forbindtlighed hengivenst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Raun. 

 

 

Nr. 1719 

 

Saafremt ikke nogen uventet Hindring indtreffer da er det min Agt at komme til Nørlund paa 

førstkommende Mandag den 19
de

 d.M. for at foretage den Forretning i Nysum som Deres Velædel-

hed skrev mig til om i sidstafvigte Efteraar. – Dersom Mænd til Taxationen ikke ere udmeldte da 

beder jeg at Hr. Forvalteren vilde være af den Godhed at drage Omsorg for at saadant skeer 

førstkommende Retsdag. 

Vadumtorp den 14
de

 April 1847. Med Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Ammitsbøll 

 

 

Nr. 1720 

 

Gode Hr. Kammerraad. 

Da det ikke blev mig muelig hverken selv eller med min Søn at komme til Bjørnsholm i sidsafvigte 

Efteraar for at vise Skjel ud, deels formedelst det ustadige Veir men især formedelst den store 

Mængde af paatrængende Forretninger som med min langvarige Sygdom var bleven forsømt i 

Sommerens løb, saa er det nu min Agt at min Søn skulde komme derhen; saasnart jeg erholde 
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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 Vesteraae Færgebro saaledes at han kunde kjøre 

derfra Mandagen den 26
de

 denne Maaned om Formiddagen Kl. 9 hvorom jeg med Posten paa 

Fredag beder mig behageligen underrettet. 

Vadumtorp den 18
de

 April 1847. Med sand høiagtelse og Hengivenhed, Ærbødigst Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Wulff. 

 

 

Nr. 1721 

 

Gode Hr. 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, vilde være af den Godhed med allerførste 

Post at opgive mig de omtalte 2
de

 Gaardes Matriculsnummere for at jeg kunde begjære Autorisa-

tionen for ham til at udføre disse Udstykninger. – Tiden til hvilken Forretningerne kan foretages 

skal jeg derefter tillade mig nærmere at bestemme. – Dersom den Gaard som Jens Kold har kjøbt er 

Parcel af eller er en af de her opgivne, da beder jeg og for at faa Matriculsnummeret for denne at 

møde ved samme Leilighed. 

Vadumtorp den 18
de

 April 1847. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Henriksen. 

 

 

Nr. 1722 

 

Til Brug ved attraaede Udstykninger tillader jeg mig allerærbødigst at anmode Den Høikongelige 

Comitee om, gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige Copier af Matriculs 

Korterne over efterskrevne Eiendomme af Lundergaards Gods i Hjørring Amt, nemlig. 

Hvetboe Herred, Jetsmark Sogn 

a, Sønderby Matr. N
o
 26 med Gammelskat 1 rbd. 27 sk, nyt Hartkorn 1 Skp. 1 Fk. ¼ alb. 

   (Sønderby Matr. N
o
) 76 (Hartkorn) 1 Fk. 

NB om dette Matr. N
o
 er i den sydlige eller i den mellemste Deel af Sognet kunde Godsforvalter 

Hoff ikke med Bestemthed angive; men det formodes at være i den sydlige Deel. 

b, samme Bye, Matr. N
o
 25 med Gammelskat 1 rbd. 27 sk., nyt Hartkorn 1 Skp. 1 Fk, 1½ alb. 

    (samme Bye, Matr. N
o
) 77 (nyt Hartkorn) 2¾ alb. 

NB For dette Matr. N
o
 gjelder den samme Bemærkning som er anført ved Matr. N

o
 76. 

Disse tvende Huses Eiendomme ønskes meddelt paa eet Kort, som ønskes sendt til Aalborg 

Amtstue det snarest muelig, hvor det af mig strax skal blive indløst. 

Vadumtorp den 28
de

 April 1847, Allerærbødigst G. Birk Landinsp. 

 

Til Den Høikongelige Comitee i Anledning af den ny Matriculs Indførelse. 

 

 

Nr. 1723 

 

S:T: Hr. Major Koefoed. 

Leie for et hos Hr. Bogholder Scheerup hidtil henstaaende Fortepiano  Debet 

fra 1
ste

 Mai 1846 indtil 1
ste

 Marts dette Aar, da det af Hr. Scheerup  

er bleven opsagt, nemlig 10 Maaneder á 1 rbd. er   10 rbd. 
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hvilket Beløb jeg ligesom tilforn ærbødigst beder mig udbetalt ved  

S:T: Hr. Hospitalsforstander Ostenfeldt i Aalborg. 

Vadumtorp den 28
de

 April 1846, Ærbødigst P.L. Birk. 

Ovenstaaende Regnings Beløb 10 rbd. siger Ti Rigsbankdaler er af S:T: Hr. Hospitalsforstander 

Ostenfeldt mig i Dag betalt. Datum ut supra, P.L. Birk, 

 

 

Nr. 1724 

 

Da man har sagt mig at Deres Velædelhed fortiden er Casserer ved Aalborg Amts Landoekonomis-

ke Selskab saa tilstilles Dem herved mit Bidrag for sidste Halvaar 1846, 2 rbd. 48 sk., hvorfor 

Qvittering udbedes og tillader jeg mig herhos at anmelde at jeg paa Grund af Omstændighederne 

finder mig foranlediget til for Fremtiden at nedsætte mit Bidrag til 2 rbd. aarlig. 

Vadumtorp den 26
de

 April 1847, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Garver Schmidt i Aalborg. 

 

 

Nr. 1725 

 

Den aarlige Afgift af den til Deres Velædelhed paa 1000 Acre fæstede Hedelod af Vestergaards 

Jorder i Biersted, 1 rbd. aarlig har jeg betalt for de sidst forløbne 5 Aar med 5 rbd., hvilket Beløb 

jeg ærbødigst udbeder mig tilstillet ved Overbringeren heraf. 

Vadumtorp den 26
de

 April 1847, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Th. Glerup.  

 

 

Nr. 1726 

 

Betalingen 4 rbd. 1 mk. 6 4/5 sk. for den ved Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 22
de

 d.M. mig 

tilstillede Taxationsforretning over Niels Poulsens Gaards Jorder i Kalsensgaard tillader jeg mig 

herved ærbødigst at fremsende. 

Vadumtorp den 26
de

 April 1847, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Herredsfoged Ammitzbøll 

 

 

Nr. 1727 

 

Som den første af dem der have undertegnet Reqvisitionen af 25
de

 October forige Aar anmodes de 

herved om uopholdelig at besørge indlagte Indkaldelse lovlig forkyndt for alle Vedkommende. – Et 

Par Ord om at De har modtaget Indkaldelsen, udbedes med Budet. 

Vadumtorp den 27
de

 April 1847, P.L. Birk. 

 

Til Gaardmand Christen Nielsen Myrhøi i Vindblæs. 

 

 

Nr. 1728 
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I Haab om at deres Velbyrdighed ligesom tilforn godhedsfuld vil udbetale min hos S:T: Hr. Major 

Koefoed tilgodehavende Leie for det Fortepiano som hidindtil har henstaaet for hans Regning hos 

Hr. Bogholder Scheerup, tillader jeg mig herved ærbødigst at tilstille Den en qvitteret Regning for 

samme, i det jeg ønsker mig Beløbet sendt ved Overbringeren. 

Vadumtorp den 28
de

 April 1847, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Hospitalsforstander Ostenfeldt. 

 

 

Nr. 1729 

 

Af Hr. Landmaaler Hansen vil Deres Velbyrdighed sikkert være bleven foreløbig underrettet om at 

det Tiendecommissionsmøde som er forlangt for Vilsted, Vindblæs, Oudrup og Næsborg Sogne 

ønskedes foretaget i Ugen for Pintsedag; jeg har saaledes i Overensstemmelse dermed berammet 

Mødet til den 18
de

 d.M. om Formiddagen Kl. 10 hos Gaardmand Christen Nielsen Myrhøi i Vind-

blæs. Overensstemmende med Reqvirentens yttrede Ønske har jeg efter Aftale derom med Hr. 

Hansen antaget, at vi nok kan kjøre alle 3 paa een Vogn nemlig en Extrapost fra Aalborg, og 

dersom Hr. Kammerraaden er mig med vi derom da antage vi at vi nok kunne kjøre fra Aalborg saa 

tidlig om Morgenen at vi kunne være paa Stedet Kl. 10 – jeg agter da at reise til Skeelsminde Dagen 

forud og vi kunde da samles der om Morgenen meget tidlig. Fra Skeelsminde til Vindblæs 5½ 

Miile, vi maatte derfor kjøre derfra i det seneste kl. 4½ om Morgenen for at kunne være i Vindblæs 

Kl. 10 Formiddag. Et Par Ord fra Hr. Kammerraaden angaaende om eller hvor vidt De er mig med 

os om disse Bestemmelser udbeder jeg mig med Budet. 

Vadumtorp den 6
te
 Mai 1847, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad og Tiendecommissair Mollerup. 

 

 

Nr. 1730 

 

Til Brug ved attraaede Udstykninger tillader jeg mig herved allerærbødigst at anmode den 

høikongelige Comitee om gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige Copie af 

Matriculs Korterne med paategnede Taxter over efterskrevne Eiendomme i Hjørring Amt, nemlig: 

Østerhan Herred 

Beistrup Sogn, Manstrup By, Matr. N
o
 13, Frendsen Andersens Enkes Gaards Jorder.  

Broust Sogn, Boelsgaard, Matr. N
o
 3a, Gl. Hartkorn 6-5-0-2½, nyt. Htk. 5-6-0-1 

Broust Bye Matr. N
o
 12 a og b, (gl. Hartkorn) 6-1-0-0, (nyt Htk.)            4-7-1-1¼  

           10-5-1-2¼  

Dronninglund Herred Hallund Sogn. Vester Havelstrup, Matr. N
o
 2, Peder Thomsen Htk. 4-6-2-2½ 

 

Korterne ønskes sendte til Aalborg Amtstue hvor de af mig strax skal blive indløste. 

Vadumtorp den 6
te
 Mai 1847, Allerærbødigst C.T(?) Birk Landmaaler 

 

Til Den Høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

 

 

Nr. 1731 

 

Høistærede Hr. Collega. 

Overensstemmende med vor Aftale derom, har jeg berammet Tiendecommissionsmødet for Vilsted, 

Vindblæs, Oudrup og Næsborg Sogne til Tirsdagen den 18
de

 d.M. om Formiddagen Kl. 10, hos 
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Gaardmand Christian Nielsen Myrhøi i Vindblæs, hvorom jeg i Dag har tilskrevet Kammerraad 

Mollerup. – Indkaldelsen har jeg under 28
de

 f.M. sendt til den førstnævnte af Reqvirenterne nemlig 

ovennævnte Christen Nielsen, og har hans skriftlige Tilstaaelse for at han har modtaget den. – Efter 

Deres gode Tilbud agter jeg at komme til Skeelsminde den 17
de

 om Aftenen. – De er vel saa god 

enten selv, eller at formaa Kammerraad Mollerup dertil at drage Omsorg for at vi har en passende 

Befordring fra Aalborg og at der mødes i rette Tid. Fra Skeelsminde til Vindblæs er 51 Miile derfor 

vil de være nødvendigt at vi i det allerseneste kjører derfra Kl. 4½ om Morgenen. 

Vadumtorp den 6
te
 Mai 1847. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landmaaler Hansen. 

 

 

Nr. 1732 

 

Af Gaardeier Lund til Lundgaard i Biersted Sogn er jeg bleven anmodet om til Deres Velbyrdighed 

at udlaane det gamle udskiftnings Kort over Hou Bye som fortiden er i mit Værge, men da dette 

Kort er modtaget i en saa forreven Tilstand at det aldeles ikke kan bruges paa Marken uden gandske 

at vorde ødelagt, og jeg ikke hidtil har kunnet faa Tid til at lappe paa det, saa tillader jeg mig ærbø-

digst at forespørge om Hr. Overauditeuren under disse Omstændigheder alligevel ønsker at laane 

det, da jeg i saa Tilfælde vil sende Dem det i Morgen. 

Vadumtorp den 8
de

 Mai 1847, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overauditeur Herredsfoged Timm. 

 

 

Nr. 1733 

 

Efter Begjæring af Christen Kronborg paa Sogneforstanderskabets Vegne og for dettes Regning 

tillader jeg mig ærbødigst at anmode Deres Høivelbaarenhed om gunstbehageligen at ville tilstille 

mig en Afskrift af den Taxationsforretning over Tranum Byes fælleds Gadejord som blev afholdt 

den 26
de

 Marts 1843 og afhjemlet en næstpaafølgende Retsdag af hvilken Forretning jeg ikke endnu 

har modtaget nogen Afskrift. Om Sogneforstanderskabet mueligen har faaet den og den ikke efter 

sin Bestemmelse er kommen til mig, er mig ubekjendt. 

Vadumtorp den 8
de

 Mai 1847, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Herredsfoged Lilienskjold. 

 

 

Nr. 1734 

 

Gode Hr. Doctor. 

Overbringeren heraf, som er i min Tjeneste har havt det Uheld af en ureen Sengekammerat at være 

bleven befængt med Fnat. – Jeg beder Hr. Doctoren ret meget at være af den Godhed at tage ham i 
Øiesyn og at meddele ham Noget hvormed han kan blive tilbørlig befriet fra denne slemme Syg-

dom, og om De godhedsfuld vilde meddele mig omstændelig Underretning om hvorledes han i 

enhver Henseende har at forholde sig for at blive fuldkommen befriet fra Sygdommen. – Han har 

tidligere havt noget Udslæt i Hovedet og som vel endnu ikke er gandske forbi, jeg beder derfor Hr. 

Doctoren at være af den Godhed ogsaa at tage dette i Øiesyn, for om der tillige kunde udrettes noget 

i den Retning, da det er mig om at gjøre at faa ham fuldkommen reen i enhver Henseende saaledes 

at min Karl som arbeider hos mig paa mit Contor, kunde lade ham sove for sig uden Frygt for nogen 

som helst Smitte. 
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Vadumtorp den 9
de

 Mai 1847. Med sand Høiagtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Doctor Lund 

 

 

Nr. 1735 

 

Gode Hr. Kammerraad.  

Det var sandelig imod min Villie at jeg i sidstafvigte Sommer blev ude af Stand til at foretage den 

belovede udskiftning paa Stamhuset Sæbyegaards Gods; jeg var syg i mere end 3 Maaneder af den 

bedste Aarstid og blev derved saaledes forsat i mine Forretninger, at jeg uagtet al anvendt Anstren-

gelse, ikke endnu har været istand til paa meget nær at oprette det derved forsømte; imidlertid haa-

ber jeg endnu med Guds Hjelp at skulle indhente det meste deraf i Løbet af denne Sommer. Det er 

saaledes min bestemte Agt at komme til Sæbyegaard inden denne Maaneds Udgang for at paabe-

gynde den belovede Forretning, ligesom jeg ogsaa nærer det Haab at faae den fuldt tilendebragt i 

Løbet af dette Aar. Ogsaa skal jeg medbringe og aflevere Documenterne betreffende den tilende-

bragte Udskiftning i Gadholt m.m. Jeg beder Dem gode Hr. Kammerraad paa bedste Maade an-

befale mig og bede mig undskyldt hos Hans Høivelbaarenhed Hr. Baronen, som jeg imod min Villie 

har svigtet med et uopfyldt Løfte. 

Vadumtorp den 9
de

 Mai 1847. Deres med sand Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Theilmann. 

 

 

Nr. 1735 

 

Vadumtorp den 9
de

 Mai 1847. 

I henhold til deres Vdigheds. meget ærede Skrivelse af Gaars Dato har jeg herved den Fornøielse at 

tilstille Dem Udskiftnings Kortet over Meelholt Byes Eiendomme, men da jeg ikke endnu er færdig 

med at bruge det, beder jeg efter behagelig Afbenyttelse at faa det tilbage hertil igjen. 

Med sand Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overauditeur Herredsfoged Timm.  

 

 

Nr. 1736 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 8
de

 d.M. meldes, at min Søn har allerede 

under 26
de

 f.M. skreven til Comitteen i Anledning af den nye Matriculs Indførelse om at erholde de 

omtalte Korter, nemlig over Matr. N
o
 2 D, 2 E og 2 F under Nye Wiffertsholms Fredskov, samt 

over Krogtved Gaardenes Jorder. – Saasnart som Korterne faaes skal Forretningen derefter blive 

foretaget det allersnarest mueligt. 

Vadumtorp den 10
de

 Mai 1847, Ærbødigst P.L. Birk. 
 

S:T: Hr. Proprietair Svanholm 

 

 

Nr. 1737 

 

Gode Hr. Forvalter 
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De omskrevne Korter følge hermed; men saa gjerne jeg end vilde kan jeg dog ikke endnu i dette 

Øieblik bestemme hvad Dag min Søn kan komme til Forretningen i Agersted, imidlertid vil jeg 

forsikkre Dem at det ikke skal vare ret længe førend jeg skal skrive dem til derom med Posten, som 

jo gaar 2 Gange om Ugen. 

Vadumtorp den 28
de

 Mai 1847. Med Høiagtelse forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Henriksen. 

 

 

Nr. 1738 

 

Gode Hr. Justitsraad. 

Ret meget beder jeg Dem undskylde at jeg ikke strax har besvaret Deres meget ærede Skrivelse af 

17
de

 d.M. Jeg har i løbet at de sidste 14 Dage været saa uafladelig beskjeftiget med en Tiende 

Commissionsforretning for en Deel af Vilsted, Vindblæs og Oudrup Sogn m.m. at jeg derover er 

bleven forsat saaledes i mine Landmaalingsforretninger at Tiden er løbet fra mig i en grændseløs 

Travlhed. – Jeg er villig til det snarest mueligt enten selv eller ved min Søn at udføre den forlangte 

Udstykning af Peder Møllers Lod i Visborg; Da jeg dog alligevel med det første kommer paa Egnen 

dersom der er kommen approbation paa Dalsgaards udstykning eller i al Fald saasnart kan komme 

beder jeg at Hr. Justitsraaden vilde være af den Godhed at underrette mig derom, da der er et Mage-

læg imellem Hovedgaardstaxten og en Deel af Østergaard Byes Jorder, som ikke kan udføres førend 

Dahlsgaard Kort kommer tilbage. – I Henhold til Deres meget ærede Skrivelse af 17
de

 d.M. havde 

jeg ventet Deres Søn hertil i disse dage; men da jeg i Dag var i Aalborg erfarede jeg at han ikke er 

kommen hertil med sine Brødre, jeg har derfor nu troet at De mueligen ventede Brev fra mig forle-

den og iiler derfor med at sende disse Linier, hvori jeg gjentagende vil forsikkre Dem at han skal 

være os velkommen her naar han kommer og at jeg deels selv deels ved min Søns Hjælp skal gjøre 

mig Flid for at faa ham underviist i den practiske Landmaaling. – I morgen reiser baade min Søn og 

jeg ud paa Forretninger i Hjørring Amt og kommer ikke tilbage førend den 9
de

 Juni; men dersom 

han ikke kommer før, da kan han treffe mig i Aalborg den 10
de

 Juni, hvor jeg om Formiddagen Kl. 

11 skal møde paa Aldershaab hos Kammerraad Mollerup for at afsige Kiendelse i den ovenfor 

omtalte Tiendesag, og han kunde da følge med mig til Vadumtorp; imidlertid er han som sagt 

velkommen naar han kommer. De og gode Frue hilses venskabeligst fra Mine og mig. 

Vadumtorp den 31
de

 Mai 1847. Med sand Høiagtelse og Hengivenhed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Justitsraad Herredsfoged Hvass. 

 

 

Nr. 1739 

 

Gode Hr. Kammerraad 

En Tiendecommissionsforretning i Vilsted, Vindblæs, Oudrup, Lundbye og Næsborg Sogn som er 

bleven langt vidtløftigere end jeg havde ventet, og som har holdt mig bunden i fulde 14 dage har 

gjort mig et umuelig at komme til Sæbygaard endnu i denne Maaned; men saa fremt Gud sparer 

mig Liv og Helsen da skal jeg gandske sikkert komme paa førstkommende Søndag den 6
te
 Juni. 

Vadumtorp den 31
de

 Mai 1847. Med sand Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Theilmann 

 

 

Nr. 1740 
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Til Brug ved forehavende Udstykningsforretninger beder jeg ærbødigst at Deres Velbaarenhed vilde 

være af den Godhed det allerførste som Deres Leilighed kan tillade det at meddele mig 

Hartkornsattester for efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

a. Jetsmark Sogn, for Selveier Niels Poulsens Gaard i Kalsensgaarde, sikkerlig i Sognets mellemste 

Deel. 

b. Lerup Sogn, Telling By, Degnen Nørgaards ubebyggede Selveierlod, Matr. N
o
 2aa eller 22aa i 

Skatteqvitteringsbogen staar N
o
 22aa men paa det Kort jeg har faaet fra Rentekammeret  staar Matr. 

N
o
 2aa, jeg ved derfor ikke hvilket Nummer der er det rigtige; men da Degnen Nørgaard ikkun har 

en Lod kan der ikke let antages Feil af hvilket N
o
 der skal gjelde. Hartkornet er efter Skatteqvitte-

ringsbogen 1 Td. 3 Fr. 1¾ alb., og Gammelskatten 1 rbd. 

c. Jerslev Sogn og Bye, Selveier Mogens Thomsens Gaard, Matr. N
o
 16. 

d. Serritslev Sogn, Hjelmsted Bye, Morten Christensens Gaard, Matr. N
o
 4. 

Vadumtorp den 4
de

 Juni 1847, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel. 

 

 

Nr. 1741 

 

(Dette brev er overstreget, men da jeg ikke ved hvad denne overstregning betyder, så har jeg valgt 

at gengive det her) 

Da det ikke vel er mulig at lægge en ordentlig Plan til udskiftning af de Fælledsfang forinden Eien-

dommen er taxeret og beregnet, men dette dog er en Afvigelse fra den Regel som er foreskrivt i 

Forordningen af 23
de

 April 1781, hvor det er forudsat at Planen (og ikke mere er skrevet) 

 

 

Nr. 1742 

 

Ved den af mig i Aarene (18)21 og 22 foretagen Udskiftning af den Strækning Hede og Græsnings-

jorder i Jerslev Sogn som i Fælledskabet tilhørte Jerslev og Klæstrup med flere Byer og Steder, blev 

den saakaldte Høisømose eller Horsemose udtaget forlods af Fælledsfanget og fremdeles forbleven i 

Fælledskabet saaledes at ingen af dem som forhen var berettiget til at grave Tørv i bemeldte Mose 

er bleven udelukket derfra ved den af mig foretagne Deling af, saa at enhver som var berettiget til 

Tørvegravning førende den Tid vedblev ogsaa at være lige berettiget derefter, og den Omstændig-

hed at det ikke er bleven anmeldt i den nye Matricul at Klæstrup By er Lodtagende i Mosen, kan 

ingenlunde betage denne Bye sin fra umindelige Tider hjemlede Hævdsret til Tørvegravning i 

bemeldte Mose. 

Vadumtorp den 5
te
 Juni 1847, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 1743 

 

Vadumtorp den 11
te
 Juni 1847 

I Anledning af en Skrivelse fra Gaardeier Ryge til Broestrupgaard som jeg har modtaget i denne 

Dag, tillader jeg mig at meddele Deres Velædelhed, at jeg netop først i Dag har modtaget fra Rente-

kammeret det bestilte Kort over Gaarden Matr. N
o
 2 i Krogstrup Bye og at jeg sikkert haaber at 

kunne begynde paa Udstykningen sidst i denne Maaned. – Jeg vil ikke undlade at tilføie at jeg skal 

komme uopholdelig saa hastig som det paa nogen Maader er mig muelig. Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Kjeldsen til Mølgaard pr. Hobroe. 
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Nr. 1744 

 

Til Brug ved underhænde havende udstykninger beder jeg ærbødigst at Deres Velbaarenhed vilde 

være af den Godhed det allerførste som Deres Leilighed kan tillade det at meddele mig Hartkorns-

attester for efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

a. Jetsmark Sogns nordlige Deel Matr. N
o
 7 af Hartkorn 2 Td. 4 Skp. ¼ alb., Gammelskat 27 rbd. 32 

sk. med de under samme Gammelskat henhørende Lodder Matr. N
o
 89 med Hartkorn ½ alb. og 

Matr. N
o
 62 med Htk. 2 Fk. 2½ Alb. i Sognets sydlige Deel. 

b. Samme Sogns nordlige Deel Matr. N
o
 61 med Hartkorn 2 Skp. 2 Fk. ¾ alb., Gammelskat 6 rbd. 

80 sk. og den under samme Gammelskat henhørende Lod Matr. N
o
 85 med Hartkorn 1 Skp. 4 alb. 

c. i Saltum Sogn, Østrup Bye, Matr. N
o
 6 med Hartkorn 3-4-1-½, Gammelskat 46 rbd. 43 sk., og 

den under samme Gammelskat henhørende Englod Matr. N
o
 101 under Sønder Saltum, samt den 

Fælleds Lod Matr. N
o
 34 i Østrup hvori Gaarden har Andeel. 

d. Østrup Bye, Saltum Sogn, Matr. N
o
 19, Hartkorn 5 Skp. 2 Fk. 1¼ alb., Gammelskat 4 rbd. 46½ 

sk. 

Vadumtorp den 15
de

 Juni 1847, Ærbødigst P.L. Birk 

 

Høiædle og Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel. 

 

 

Nr. 1745 

 

Deres Velbyrdighed ombedes behageligen at ville for min Regning lade udmelde paa første Retsdag 

2
de

 Mænd til at taxere Huuslodderne Matr. N
o
 22 i Gjeraae Bye Dronninglund Sogn som tilhører 

Hans Henrik Hensen og Anders Ankersen og for en Deel er henlagt til Gjeraae Skole og Matr. N
o
 

40a i Asaae Bye som nu tilhører Selveier Huusmand Knud Sørensen – Saafremt Retten som jeg 

haaber, ikke har noget derimod da ønskes til disse Taxationer som foretages i Anledning af 

Udstykning, udmeldt Sognefoged Hans Jensen I Asaae og forhenværende Sognefoged Lars Nielsen 

i Gjeraae. 

p.t. Sæbyegaard den 15
de

 Juni 1847, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. By- og Herredsfoged Gad. 

 

 

Nr. 1746 

 

I Anledning af Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 16
de

 d.M. meldes, at under 11
te
 d.M. har jeg i 

Anledning af en Skrivelse fra Gaardeier Ryge til Brorstrupgaard tilmeldt Dem Aarsagen hvorfor jeg 

ikke har været istand til at foretage Forretningen i Krogstrup i afvigte Mai Maaned, nemlig fordi jeg 

først fik Kortet fra Rentekammeret sidstafvigte Fredag den 11
te
 d.M. og der blev dog uopholdelig  

skreven om det til Rentekammeret samme Dag som Karlen var her første Gang for at tale med mig 

om Forretningen. – I hele den 3
die

 Uge i Mai Maaned var jeg paa Tiendecommissionsforretning i 

Vilsted, Vindblæs og Oudrup Sogn og havde gjort mig Haab om at kunne have udført Forretningen 

i Krogstrup til samme Tid for at have gjort Gjentagelse af en saa lang Reise var fordi jeg ikke havde 

faaet Kortet, blev det mig ikke muelig; og nu er uheldigviis det Tilfælde indtruffen at jeg er bleven 

syg næste Dag efter at jeg havde modtaget Kortet og i gaar paalagte min Doctor mig at forblive 

hjemme i Ro i det mindste i 8 Dage for at bruge Medicin. - jeg er saaledes ikke i Stand til at komme 

til Dem førende om en 8 Dages Tid; men vil Gud at det med mit Helbred gaaer frem ad til det bedre 

saaledes at jeg til den Tid tør vove mig ud da skal jeg sikkert komme uden mindste Ophold. – 

Dersom der ikke er udmeldt Mænd til at taxere Eiendommen da ønsker jeg at saadant foranstaltes 

forinden. 
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Vadumtorp den 19
de

 Juni 1847, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Proprietair Kjeldsen til Mølgaard. 

 

 

Nr. 1747 

 

Efter Aftale tilmeldes herved Deres Velædelhed at udstykningen af Huuslodden Matr. N
o
 19 i 

Østrup og Matr. N
o
 61 i Jetsmark Sogns nordlige Deel og hvad derved staaer i Forbindelse har 

allerede i flere Dage ligget færdig til Indsendelse og vil den Førstnævnte blive indsendt saa 

øieblikkelig som jeg faar Hartkornsattesterne fra Amtstuen som jeg har skreven om for længe siden 

og derfor venter den ved hver Post og Taxationsforretningen fra Retten som jeg endnu mangler; 

men hvad derimod angaaer den sidstnævnte eller den saakaldte Holmgaards Parcel Matr. N
o
 61 og 

85 i Jetsmark Sogn, da mangler vi nogle Oplysninger som skal tilføies i Forretningen førend den 

kan indsendes og hvorom min Søn har gjort sig forgjæves Umage for at faae Vedkommende 

Jordbruger til at meddele; han paalagde dem nemlig at komme til sig paa Lundergaard medens han 

var der, men de kom ikke; han fik da Madame Hastrup til at lade dem tilsige at komme til Qvorup 

medens han var der; men de kom ikke; han fik da Sognefogeden til at beordre dem at komme til 

Vadumtorp den paafølgende Torsdag enten om Morgenens eller om Aftenen; men de kom ikke. 

Det hvorom der for denne Lod er Spørgsmaal er den Omstændighed at der er 2
de

 fælleds Tørve-

lodder Matr. N
o
 112 i Koldmosen og 123 i Sandmosen og da Eiendommen deles i 2

de
 Parceller saa 

er der Spørgsmaalet om, hvilken Parcel der skal have Andeel i Koldmosen og hvilke der skal have 

Deel i Sandmosen; thi om det antages at begge Parceller skal have Deel i begge Moseskifter da vil 

saadant vist nok kunne Tillades. – Hertil kommer den for Eiendommens Deling fatale Omstændig-

hed at baade Kjærlodden og Hedelodden er deelt paa langs i Strimmeldannede Figurer; nu er det vel 

saa at denne Eiendom oprindelig er bleven deelt saaledes ved Holmgaards Udstykning men for at 

kunne legitimere dette er det nødvendigt at faa opgivet den Datum under hvilken Rentekammeret 

har approberet Holmgaards Udstykning, hvilket vistnok vil kunne sees af det gamle Skjøde hvorved 

Lundergaards Eier har tilkjøbt sig Parcellen fra Holmgaards daværende Eier, eller om Holmgaard 

muelig oprindelig af Lundergaards Gods da vil det ved at faa fat paa et af de oprindelige Skjøder 

hvorved Parceller af Holmgaard er blevne afhændede vistnok af samme kunne sees under hvilken 

Datum Rentekammeret har approberet Udstykningen – Dersom den Parcel som nu er solgt til Bertel 

Nielsen nogensinde har været særskilt bortfæstet da er det nødvendigt at faa det sidste Fæstebrev at 

sende med ind. Det som jeg saaledes maa udbede mig tilsendt er altsaa: 

a. Jens Thøgersens Fæstebrev 

b. Det Fæstebrev hvormed den til Bertel Nielsen solgte Parcel sidst har været bortfæstet. 

c. opgivet om Bertel Nielsen har anden Eiendom hvormed den til ham solgte Parcel skal forenes og 

i saa Fald hvor denne da er beliggende; thi den Deel han har kjøbt af Holmgaards Parcel har ikkun 

de Totrediedele af den boniterede Størrelse som er bestemt for en Parcel til Bebyggelse. 

d. opgivet om Bertel Nielsen skal have Andeel i Tørvelodden i Koldmosen eller i Sandmosen 

saavidt jeg kan mindes kaldes det Rødsig? men det kan ikke gaae an at nogen af dem skal have Deel 

begge Steder, medmindre at det beviislig er en gammel Rettighed. 

e. oplyst om den til Bertel Nielsen solgte Parcel nogensinde har været særskilt bebygget. 

f. Afskrift fra Retten af Taxationsforretningen. 

g. Oplysning om under hvilken Datum Rentekammeret har approberet Holmgaards udstykning og 

hvem der eiede den og lod den udstykke - helst legitimeret ved at sende mig til Eftersyn et Skjøde 

hvoraf det kan sees. 

Saa hastig som jeg kan faa alle disse Spørgsmaal fyldestgjørende besvarede og de omskrevne 

Documenter tilstillede, da skal Holmgaards Parcels Udstykning uopholdelig blive indsendt, og 

Forretningen over Huset Matr. N
o
 19 i Østrup skal blive indsendt strax saa hastig som jeg kan faae 

Taxationsforretningen fra Retten og den endnu fra Amtstuen manglende Attest. 

Vadumtorp den 19
de

 Juni 1847, Ærbødigst P.L. Birk. 
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S:T: Hr. Forvalter Hoff, 

 

 

Nr. 1748 

 

Høistærede Hr. Ven.  

I en halv Snes Dage har jeg været upasselig og jeg maae efter min Doctors yttring ikke reise ud 

endnu i denne Uge derfor er det mig hvor gjerne jeg end ville ikke muelig at sætte Skjel i Beistrup 

Søe netop til St. Hans Dag, og for gandske Kort Tid siden var det endog neppe muelig endnu at 

gjøre det for Vand – Min Søn har i længere Tid været paa Sæbyegaard i en temmelig vidtløftig 

Forretning som jeg imidlertid venter at komme hjem fra en af de allerførste Dage i denne Uge, og 

saa hastig som jeg kan komme er han villige til at reise derop og udføre det for mig; men da jeg 

ikke kan undvære min egen Befordring forinden saa kan jeg ikke selv give min Søn Befordring 

derop, og det bestilte Kort over Frendsen Andersens Enkes Gaard i Maastrup som jeg har skreven 

om for længe siden er endnu ikke kommen. – Det var nemlig min Agt at min Søn, som er autori-

seret til at udstykke Frendsen Andersens Enkes Gaard i Manstrup og Mads Lunds Gaard i Gjøttrup 

Sogn skulde udføre disse to Forretninger hvortil den ene kunde hente ham og den anden kjøre ham 

hjem, samtidig med at han satte Skjel af i Beistrup Søe eller Gade, men dersom dette sidste ikke kan 

opsættes endnu nogle Dage indtil Kortet over Frendsen Andersens Enkes Gaard kommer som jeg 

venter med hver Dag, da er han ogsaa villig til at reise derop strax, under den Forudsætning at 

Nicolai vil lade ham hente til Skjelafsætningen, og Mads Lund da kjøre ham hjem, naar han da 

udfører hans Forretning med det samme. – Et Par Ord derom udbedes med første Post, som da 

saafremt at min Søn som jeg haaber kommer forinden – kom paa Fredag faar Bud med tilbage efter 

Vognen – alt under Forudsætning af at Vandstanden er saaledes at Skjelafsætningen kan lade sig 

udføre. 

Vadumtorp den 22
de

 Juni 1847. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Toft 

 

 

Nr. 1749 

 

Saafremt som de hermed følgende Taxationsforretninger over Huuslodderne Matr N
o
 22 i Gjeraae 

og Matr. N
o
 40a i Asaae blive afhjemlede og beskreven, beder jeg ærbødigst at Deres Velbyrdighed 

vilde være af den Godhed, med opgivelse af hvad de koster, at sende dem til mig under Adressen 

Vadumtorp pr. Aalborg, og jeg skal da uopholdelig tilstille Dem Beløbet for samme. 

Vadumtorp den 22
de

 Juni 1847. Med Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Bye og Herredsfoged Gad. 

 

 

Nr. 1750 
 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 15
de

 d.M. meldes; at den alminde-

lige Taxt for en gaards Udstykning er for den egentlige udstykning 25 rbd. naar der leveres mig et 

Kort som kan bruges og der pleier ikke at gøre nogen Forskel paa om der er flere samtidig, undta-

gen forsaavidt som Befordrings Omkostningerne der altid regnes billig blive færre for hvor naar 

flere Forretninger kan udføres paa een Gang. – Hvad den omspurgte Forretning angaar da er der 

neppe Sandsynlighed for at der kan blive nogen Vanskelighed den med at faa den approberet 

eftersom det der ønskes afhændet er en fraliggende Deel af Eiendommen. Det havde ved denne og 
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lignende Leilighed været ønskeligt om det havde været mig opgivet hvor stor Gaarden er paa nyt 

Hartkorn, da dette dog altid giver en Ide om den boniterede Størrelse. – Nærmere underretning om, 

om Forretningen attraaes udført eller ei, udbedes ved Leilighed. 

Vadumtorp den 23
de

 Juni 1847. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr Forvalter Ammitzbøll. 

 

 

Nr. 1751 

 

Til Brug ved attraaede Udstykninger tillader jeg mig allerærbødigst at udbede mig fra den Høikon-

gelige Comitee meddelt Kopier af Matriculs Korterne med paategnede Taxter for efternævnte 

Eiendomme i Hjørring Amt: 

a, Hvetboe Herred, Jetsmark Sogns mellemste Deel Matr. N
o
 11, Jens Nielsen, Htk. 2 Td. 2 Skp. 2¾ 

alb. – og samme Sogns sydlige Deel M. N
o
 72 3 Sk. 2 Fk. ¾ alb. 

b, Dronninglund Herred, Woer Sogn, Agersted Fjerding, Voergaard Gods, Matr. N
o
 7, Htk. 6 Skp. 2 

Fdk. 2¼ alb., Gammelskat 4 Rd. 26 sk., senest bortfæstet til Hans Sørensen. 

Korterne ønskes sendte til Aalborg Amtstue snarest muligt, hvor de af mig strax skal blive indløste. 

Vadumtorp den 1 Juni 1847, Allerærbødigst C.T.(?) Birk, Landmaaler 

 

Til Den Høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

 

 

Nr. 1752 

 

Deres Velbyrdighed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det, meddele mig en Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Alexander Mortensen Tofts 

Gaards Jorder Matr. N
o
 15 i Grindsted Bye, Hammer Sogn og Matr. N

o
 20 i Sognets Fjordenge. – 

Var det beleiligt at Budet kunde faa Attesten med da vilde det være mig ret kjært. 

Med Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad og Amtsforvalter Lange. 

 

 

Nr. 1753 

 

I Anledning af Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 18
de

 d.M. meldes at jeg er villig til saa 

uopholdelig som muelig at foretage den Forretning Knivholts Jorder betreffende som er forlangt i 

Rentekammerets Skrivelse af 1
st
 denne Maaned, ligesom jeg ogsaa er villig til efter nærmere 

Underretning om hvad det egentlig er der attraaes at foretage det omtalte Magelæg angaaende 

afgiven Jord til Chausseeanlæg m.m. – Ogsaa jeg maa tilstaa at jeg ikke saa gandske kan forstaa 

Rentekammerets Skrivelse af 1
ste

 d.M. Jeg kan nemlig ikke see hvad det er for 16 Tønder Land der 

omtales som attraaes indtagen under Hovedgaarden, da egentlig min Forretning ikkun angaar lidet 
over 10 Tønder Land. Jeg seer saaledes at Rentekammeret ikke har villet gaae ind paa at tillade 

Indtagelse af Bondejord for 1/3 af det som den boniterede Størrelse af Hedelodden har vunden ved 

Opdyrkning. – Jeg venter i den Anledning af denne Forretning at komme til Knivholt inden 14 

Dage fra Dato, eller saa omtrent, og det vilde være mig kjært om jeg til den Tid maatte have den 

Fornøielse (at) træffe Deres Velædelhed hjemme; det er nemlig bleven mig fortalt af Møllers Søn 

fra Skaarupgaard, som i Gaar var her og som bragte mig Documenterne fra Hr. Casper, at man 

ventede Dem til Knivholt omtrent midt i Juli Maaned. 

Vadumtorp den  30
de

 Juni 1847, Ærbødigst P.L. Birk. 
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S:T: Hr. Proprietair Rosborg /: Vestervold N
o
 22 – 1

st
 Sal :/ 

/: Afsendt til Judithe med Dampskibet 1
st
 Juli 1847 :/ 

 

 

Nr. 1754 

 

Ved det under 18
de

 Mai dette Aar afholdte Tiendecommissionsmøde i Vindblæs, angaaende Be-

stemmelse om Tiendevederlaget for en Deel Beboere af Vilsted, Vindblæs, Oudrup, Næsborg og 

Lundbye Sogne, blev af vedkommende Tiendeydere i de 2
de

 sidstnævnte Sogne indgaaet mindelig 

Forening med Tiendetagerne, om hvilken Forening Tiendetagerne have i Protocollen tilføiet den 

Bemærkning: ”Forsaavidt vedkommende Yder ere Fæstere, indgaaes Forening med disse alene 

under Forudsætning af Eierens Approbation. Indløber denne ikke inden førstkommende 1
st
 August 

ansees Tiendeeieren sig berettigede til at tage Tienden in natura” 

Da nu Deres Høivelbaarenhed har 4 Fæstere i Næsborg Sogn nemlig Huusmændene Peder Jensen 

paa Lyngen, Christen Andersen Vadet, Mads Fisker og Lars Villadsen som have indgaaet Forening 

med Tiendetageren paa det anførte Vilkaar, og jeg ikke har seet mig istand til at faa den af Forvalter 

Læssøe forlangte udskrift af Forretningen i det Hele expideret saa hastig, saa iiler jeg herved med at 

tilstille Deres Høivelbaarenhed en Udskrift af Tiendeprotocollen alene for saavidt som de indgaaede 

Foreninger angaar, for at sætte Dem istand til at meddele den af Tiendetageren i Næsborg Sogn 

forlangte Approbation inden 1
st
 August,  - i det Tilfælde, som jeg troer at have Grund til at antage, 

at Hr. Kammerherren maatte finde Dem foranlediget til at approbere Foreningen. 

Vadumtorp den 1
st
 Juli 1847, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Mylius. 

 

 

Nr. 1755 

 

Indlagte Brev til Kammerherre Mylius som angaar den Forening om Tiendevederlag som 4 Huus-

fæstere i Næsborg Sogn indgik med Tiendetageren for Tiendecommissionen i Vindblæs den 18
de

 

Mai sidst, og som skal approberes af Deres Hosbonde inden 1
st
 August om den skal erholde Lovs-

kraft, beder jeg at Deres Velædelhed vilde besørge ham tilstillet saa uopholdelig som muelig. – Den 

forlangte Tiendeact skal skee komme saa snart som jeg kan faa den expederet, og det skal nu  ikke 

vare ret længe; men jeg har ikke tordet bie længere med at sende Indlagte, af Frygt for at Tiden 

ellers kunde blive for knap til at faa indhentet Hr. Kammerherrens Approbation paa de indgaaede 

Foreninger og at faa den præsenteret for Tiendetageren inden 1
ste

 August. – hvilket jeg derfor 

herved er saa frie at anbefale. 

Vadumtorp den 2
den

 Juli 1847. Deres Velædelhed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Læssøe. 

 

 
Nr. 1756 

 

Regning over mit Tilgodekommende fir Udstykning af Dannebrogsmand Thomas Pedersens 

Jordeiendomme paa Hjørring Kjøbstads Mark.  

For 2
de

 Udstykningsberegninger med tilhørende Korter in Duplo blive mit Tilgodekommende, efter 

de sædvanlige Taxter    35 rbd. 

For Befordring til og fra Hjørring     2 rbd. 

For 2
de

 Matriculs Korter 1 rbd. 8 sk. og 64 sk. er    1 rbd.  72 sk. 
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    Tilsammen 38 rbd.  72 sk. 

Vadumtorp den 2
den

 Juli 1847, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1757 

 

Idet jeg tillader mig at tilstille Deres Velædelhed Udstykningsdocumenterne over Thomas Peder-

sens Jordeiendomme paa Hjørring Kjøbstads Gaard eller Mark, beder jeg Dem være af den Godhed 

om muelig at faa Taxationsforretningen afhjemlet paa førstkommende Tirsdag; og da Afhjemlings 

Dato skal staae i min Forretning, saa har jeg blot tilføiet den med Blyant, for det muelige Tilfælde at 

det ikke skulle blive muelig at faae den afhjemlet paa førstkommende, men først næste Tirsdag, det 

da desto lettere kunde forandres i min Beregning som jeg i saa Fald beder Den være saa god at 

udføre og da at forandre Beregningens Datum til den 17 i stedet for den 7
de

 og i saa Fald beder Dem 

være af den Godhed at underrette mig derom, at jeg kan berigtige Datoen i mine Concepter. – Maa 

jeg ikke ogsaa bede Dem være af den Godhed at conferere Taxter og Litraer i mine Beregninger 

med Taxter og Litraer; den Afskrift af Taxationsforretningen som Retten meddeler, for at sikkre os 

mod Mueligheden af indløbende Skrivefeil. 

Min Regning, som jeg har tilladt mig at lade medfølge, er De vel saa god at foranstalte mig udbetalt 

og Beløbet sendt med Posten til Aalborg. – (Jeg har for længere Tid siden modtaget Kortet over den 

tidligere omskrevne Gaard i Lørslev i Ugilt Sogn, og det skal nu ikke vare ret længe inden jeg skal 

komme dertil) 

Det gamle Kort over Thomas Pedersens Jord Eiendomme og en særskilt Areal Beregning over det 

Hjørne af Parcellen N
o
 5 som Veien fra Hjørring til Krustrup afskjærer, følger ligeledes herved, - 

ligesom og tillige følger alle de mig lovede gamle Beregninger og Rentekammerbreve. 

Vadumtorp den 3
die

 Juli 1847. Med sand Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Hr. Ex. juris Jensen 

 

 

Nr. 1758 

 

Efter Begjæring af Dannebrogsmand Thomas Pedersen Smed i Hjørring har jeg udmaalt og bereg-

net Størrelsen af den Deel af Parcellen N
o
 5 af hans ved Capitain og Landmaaler Kretzmann i Aaret 

1829 udstykkede Jorder som falder norden for Veien fra Hjørring til Krustrup saaledes som denne 

Vei nu er anlagt og jeg har befunden dette Stykkes geometrisk Størrelse, efter de paaviste 

Grændser, at være 2100 kvadrat Alen. 

Vadumtorp den 3
die

 Juli 1847, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1759 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det først som Deres Leilighed kan tillade det, 

meddele mig til Brug ved underhændehavende Udstykninger, Attester om Hartkornet og 
Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

a. Hellum Herred, Nørre Kongerslev Sogn og By, Matr. N
o
 11a 

b. (Hellum Herred) samme Sogn og By, Matr. N
o
 15a 

c. (Hellum Herred) samme Sogn og By, Matr. N
o
 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66 og 67 

NB. Disse 9 Matriculsnummere ønskes paa en Attest med naturligviis hver Hartkorns 

Summer for sig. 

d. Hindsted Herred, Visborg Bye og Sogn, Matr. N
o
 75 

e. Aars Herred, Ulstrup Sogn, Graarup Gaard Matr. N
o
 1 
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f. (Aars Herred) Vester Hornum Sogn, Krogstrup Bye, Matr. N
o
 2 

Vadumtorp den 8
de

 Juli 1847, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Lange. 

 

 

Nr. 1760 

 

Deres Velbyrdighed ombedes godhedsfuld at ville, om muelig ved Overbringeren heraf tilstille mig 

Taxationsforretningen over Alexander Mortensen Tofts Gaards Jorder i Grindsted, som blev afholdt 

den 12
te
 April dette Aar og formodentlig afhjemlet næste Retsdag, og dersom Gebyhret for den ikke 

er betalt, da beder jeg dette affordret Eieren Alexander Mortensen Toft i Grindsted. 

Vadumtorp den 10
de

 Juli 1847. Med Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Overauditeur Herredsfoged Timm. 

 

 

Nr. 1761 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 3
die

 d.M. meldes: at jeg er villig 

til at foretage den attraaede udstykning til den forlangte Tid, af Christen Nielsen Moltsens Gaards 

Jorder og jeg skal paa førstkommende Torsdag med Iris skrive til Matriculs Committeen om et Kort 

i den Anledning. 

Med Agtelse og Forbindtlighed, Deres P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Würtz. 

 

 

Nr. 1762 

 

13
de

 Juli sendt Jensen i Hjørring Qvittering for Beløb af min Regning for Thomas Smeds Forret-

ning. 

 

 

Nr. 1763 

 

I Henhold til min Skrivelse til Deres Velbyrdighed af 22 f.M. tillader jeg mig herved ærbødigst at 

fremsende Gebyhret 9 rbd. 1 mk. 10 sk. for de 2
de

 mig nu tilhændekomne Taxationsforretninger 

over Huuslodderne Matr. N
o
 22 i Gjeraae og N

o
 40 a i Asaae, hvis Beskrivelse er udført under 10

de
 

d.M.  

Et Par Ord om Modtagelsen heraf udbeder jeg mig ved Leilighed. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 6
de

 Juli 1847, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Bye og Herredsfoged Gad. 

 

 

Nr. 1764 

 

Regning over mit Tilgodekommende for Taxationsforretningen ved Knivholt i Juli 1847. 
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For at affatte en Areal- og Reductions Beregning over 7 Tønder Land til Taxten 24 og at 

sammendrage dette Areal fra forskjellige Korter (?)dem til eens Indkrympning og at affatte dem paa 

eet Kort i rigtig Afstand og Beliggenhed for hinanden  20 rbd. 

For paa lignende Maade i een Beregning at efter 3
de

 Areal og  

Reductions Beregninger og en Hartkornsberegning alt med  

tilhørende Kort, og i Forbindelse dermed at affatte en udførlig  

Beretning om Sagen i en Forestilling til Rentekammeret  30 rbd. 

For Befordring til og fra Stedet 9 Miile Tour og Retour beregnet 

efter halv Vognmandstaxt       7 rbd.  3 mk. 

     Er i alt 57 rbd.  3 mk. 

p.t. Knivholt den 24
de

 Juli 1847, P.L. Birk.  

 

 

Nr. 1765 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 23
de

 d.M. meldes 4 Uger fra Dato 

jeg skal sikkert foretage den attraaede Opmaaling af Skjellen i Sørrigs Enge som jeg fornemmelig 

formedelst Sygdoms Forfald blev hindret fra at udføre i Fjor og hidtil er bleven hindret fra forme-

delst de ved min langvarige Sygdom ifjor forsinkede Forretninger. – Hvorvidt man kan formaa 

Rentekammeret til endnu at indføre Delingen i Matriculen tør jeg ikke bestemt afgjort imidlertid er 

det jo nok mulig at man kan formaa Collegiet dertil forudsat at alle Vedkommende ere enige om at 

forlange det, men derom tvivler jeg ligesom jeg ogsaa har Grund til at tvivle om at de kan være tjent 

dermed; Men jeg er saare villig til at forsage derpaa om det attraaes. – Hvad Dag jeg kan komme 

kan jeg ikke rigtig bestemme endnu, men førend efter 15 Dages Forløb fra i Dag kan det ikke skee; 

men jeg venter da ogsaa at det gaar en eller et Par Dage nær vil blive til den Tid; det vil sige efter 

Tirsdag den 12
de

 August, hvilken Dag jeg agter at være deels hjemme og deels i Aalborg. – Jeg 

ønsker at Vedkommende vilde være betænkt at anvise mig et passende Logie for mig og min 

Assistent til den Tid, derom er Deres Velædelhed vel saa god at underrette Vedkommende. 

Vadumtorp den 27
de

 Juli 1847, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Aagaard 

 

 

Nr. 1766 

 

Ved at eftersee min Collegialtidende savner jeg af N
o
 22 fra 5 Juni dette Aar Pag. 401 til 416 incl. 

som jeg ærbødigst beder mig anskaffet i al Fald for særskilt Betaling. 

Vadumtorp den 30
de

 Juli 1847, Ærbødigst P.L. Birk 

 

Til Det Kongelige Postcontoir i Aalborg 

 

 

Nr. 1767 
 

Foreløbig tillader jeg mig herved ærbødigst at tilmelde Deres Velædelhed at Kammerherre Mylius 

har under 18
de

 d.M. ratihaberet den af hans Fæster i Næsborg Sogn under 18
de

 Mai dette Aar i 

Vindblæs indgaaede Foreninger om Tiendevederlaget af deres Huuslodder. – Den beskrevne 

Forretning skal blive sendt til Løgstør om nogle faa Dage. 

Vadumtorp den 30
de

 Juli 1847, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Candidatus Juris Hansen. 
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Nr. 1768 

 

Ved Udskiftning af den fælleds Lod Matr. N
o
 7 under Koldbroe i Taars Sogn som jeg i Aaret 1845 

blev det en udtrykkelig Betingelse at ingensomhelst Vei derved blev udlagt for den Ene til at 

komme over den andens Grund, fordi saadant fandtes ufornødent, efterdi enhver af dem forrente sin 

Andeel med sin umiddelbar tilgrændsende Eiendeelsjord og ikke behøvede nogen Vei over den 

andens ved denne Udskiftning udlagte Parcel, hvilket endyderligere fremlyses deraf at ingen Vei af 

mig er afsat paa Kortet over nogen Deel af de ved denne Udskiftning udlagte Lodder. 

Dettes attesteres herved efter Forlangende. 

p.t. Vesteraae i Serritslev Sogn den 3
die

 August 1847, P.L. Birk. Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 1769 

 

Deres Velbyrdighed ombedes godhedsfuld at ville for min Regning udmelde Mænd til at taxere 

Fæstegaardmand Jens Eriksens ubeboede Selveierlod Matr. N
o
 33 i Vesterhjermitslev. Saafremt 

Retten, som jeg haaber, ikke har noget derimod, da ønskers til denne Forretning udmeldt Sogne-

fogden Peder Christensen af Vesterhjermitslev og Thomas Christensen af Alstrup – Underretning 

om at min begjæring som var lovet vil blive opfyldt er jeg saa frie at udbede mig godhedsfuld 

meddelt, om muelig med Overbringeren. 

Vadumtorp den 8
de

 August 1847. Med Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Herredsfoged Ammitsbøll. 

 

 

Nr. 1770 

 

NB: Mit forrige Brev til Sognefoged Jens Madsen findes i Conceptbogen for Ansøgninger – Det er 

dateret 16
de

 Juni 1844. 

Deres Brev af 26
de

 f.M. har jeg modtaget i disse Dage ved min Hjemkomst fra en Embedsreise og 

der er saaledes forløben næsten 9 Maaneder fra den Dag da Rentekammeret har approberet den for 

Landvæsenscommissionen indgaaede Forening om Skjellet imellem Skagens Kjøbstad og Skagens  

Landsogn inden jeg fik Kundskab derom, og det uagtet denne Approbation var bekjendt paa Skagen 

inden November Maaneds Udgang forige Aar. 

Havde jeg faaet Efterretning derom i rimelig kort Tid derefter eller i al Fald i Løbet af Vinteren da 

havde det været min Agt at paabegynde Forretningen tidlig i sidstafvigte Foraar; men da dette ikke 

skeete, og jeg først nu for et Par Dage siden har saaet den saaledes savnede Underretning saa har jeg 

nu i Sommerens Løb overtaget og givet bestemt Løfte om saa mange andre paatrængende Forretnin-

ger at min Tid er mere end rigelig besat, for de Par Maaneder der endnu er tilbage af Sommeren. – 

Med Hensyn til Forretningen selv vil det ogsaa være noget mislig, at begynde at faa omfattende 

Arbeide paa en saa uhensigtsmæssig Aarstid som det vil være om en 6 á 8 Uger fra i Dag og efter-
som man i de kolde og fugtige Efteraars Dage ikke kan præstere saa paalideligt Arbeide som man 

ønskede tidligere kan jeg ikke indsee at jeg nu kunne faae begyndt paa Arbeidet. - Det forekommer 

mig derfor under disse Omstændigheder nu at være det Hensigtsmæssigste at man opsatte det til 

Førstkommende Foraar og at man da belaver sig paa at faae det paabegyndt saa tidlig som Aarstiden 

og andre Omstændigheder kan tillade det. 

Jeg venter om en 8 Dages Tid at komme til Raaberg Sogn for at opmaale Sørrig Enge, hvor jeg da 

muelig kunde faa Leilighed til at træffe en Samtale med Sognefogden for nærmere at aftale det 
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Fornødne Forretningen i Skagens Kommunes Sogne betræffende. - De mig tilsendte 2
de

 Bi(la)ge 

følger hermed tilbage.  

Vadumtorp den 11
te
 August 1847, P.L. Birk. 

 

Til Sognefoged Jens Madsen i Skagen Landsogn 

 

 

Nr. 1771 

 

Hosfølgende 2
de

 Tiendeacter som er bestilte, nemlig den ene af Forvalter Læssøe i Løgstørs Mølle 

og den anden af Christen Lolholm med flere Tiendeydere i Oudrup, Vilsted, Vindblæs og Nesborg 

Sogne, beder jeg ærbødigst Deres Velædelhed vilde være af den Godhed at modtage og imod 

Erlæggelse af Gebyhret for samme at udlevere til Vedkommende paa Forlangende. - Den ene koster 

som paategnet 4 rbd. 36 sk. og den anden 4 rbd. 24 sk. Gebyhret beder jeg De godhedsfuld vilde 

være uleiliget med at sende mig med Posten til Aalborg. Fortryd endelig ikke paa at jeg saa dristig 

uden forud given Tilladelse gjør Dem Uleilighed med denne Commission i Aalborg have tilskyndet 

mig. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 8
de

 August 1847. Med Høiagtelse Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kjøbmand Lunøe i Løgstør. 

 

 

Nr. 1772 

 

I overensstemmelse med Forordningen af 12
te
 Marts 1828 § 4 tillader jeg mig herved allerærbødigst 

at tilstille den høie Stiftsøvrighed en Udskrift af en Tiendecommissions Forretning som i dette Aar 

er bleven foretaget i Vilsted, Vindblæs, Oudrup, Næsborg og Lundbye Sogne i Aalborg Amt. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 8
de

 August 1847, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Den høie Stiftsøvrighed i Viborg. 

 

 

Nr. 1773 

 

Høistærede Hr. Ven. 

Dersom De godhedsfuld vilde være uleiliget med at faa Bud til Mads Lund i Stierslev om at hente 

min Søn og dertil lade en Vogn møde her paa førstkommende Torsdag Aften, da er det hans Agt at 

reise der op paa Fredag for at taxere Mads Lunds Gaards Jorder til Udstykning samme dags Efter-

middag, hvortil Taxeringsmændene ønskes tilsagt at møde Kl. 2 derefter ogsaa for at sætte Skjel i 

Bejstrup Søe paa Løverdag og Søndag og at taxere Frendsen Andersens Enkes Gaards Jorder i 

Manstrup paa Mandag. – De jeg ikke veed om der nu kan faas Logie paa Aagaard saa beder jeg De 

godhedsfuld ville være uleiliget med at faa Mads Lund til at sørge for et passende Logie for min 

Søn og hans Assistent /: en Søn af Justitsraad Hvass :/ maaskee han kunde formaae Hr. Pastor 
Damkjer til at logere dem den Nats tid. – Ogsaa er det min Agt at jeg og min yngre Søn Arndt som 

assisterer mig ville komme derop til samme Tid for at foretage den atraaede Udstykning af Ole 

Tellings Gaard, hvortil min Søn Peter ikke er autoriseret da saadant ikke har været forlangt, og til 

den Ende beder jeg Dem at holde det erhvervede Matriculs Kort tilbage indtil jeg har været der, 

ogsaa beder jeg at De godhedsfuld vilde være uleiliget med at faa Frendsen Andersens Enke til at 

sørge for et passende Logi for dem medens de udfører hendes Forretning; hun kunne maaske faa 

Lars Sønderstrup til at logere dem; thi jeg kan ikke formodet at hun selv har passende Leilighed – 

Dersom der haves Matriculs Kort over den Eiendom i Haverslev for hvilken Hr. Hastrup i Skræm 
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ønsker Hartkornet deelt, da er det min Agt at gjøre det til samme Tid. – Omendskjønt vi agte at 

reise til een Tid er det dog ikke muelig at min Søn Peter og jeg kan benytte en Befordring eftersom 

vi medbringe hver sin Assistent og en Deel Reisetøi. Jeg reiser for mit Vedkommende med min 

egen Befordring og jeg tænker vel at jeg kan faa Logie hos Hr. Testrup paa Aarupgaard eller 

Haverslev Præstegaard. 

Vadumtorp den 8
de

 August 1847. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Toft.  

 

 

Nr. 1774 

 

Da jeg forleden Dag var i Vestrup Mølle forglemte jeg at spørge Deres Velædelhed om den Bertel 

Nielsen som har kjøbt den ene af Holmgaards Parceller har anden Eiendom hvormed den kan for-

enes og i saa Fald hvor denne da er beliggende; thi Parcellen har ikke den for en Huuslod til Bebyg-

gelse befalede Størrelse og kan derfor ikke ligefrem bestemmes dertil; men han har en anden Eien-

dom hvormed den kan foreenes da er det nødvendigt at jeg faaer at vide hvor denne er beliggende 

eftersom det er befalet at det skal anføres i min Forretning hvor langt Parcellen ligger fra Kjøberens 

Bopæl naar der ikke er hans øvrige Eiendom umiddelbar tilgrændsende – Denne Oplysning ønsker 

jeg ret meget at faae meddelt med Overbringeren heraf. 

Vadumtorp den 8
de

 August 1847, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Hoff. 

 

 

Nr. 1775 

 

At Supplicanten Andreas Hansen Lund har assisteret mig ved mine forskjellige Landmaalingsforret-

ninger i et Tidsrum af omtrent 17 Aar og i al den Tid stedse viist en rosværdig Retskaffenhed, Flid 

og Nøiagtighed i Udførelsen af de ham anbetroede Dele af mine Forretninger, hvorved han har 

erhvervet sig en meget stor Færdighed i den praktiske Landmaaling. – Det kan jeg ei undlade efter 

hans Forlangende her at bevidne i det jeg saaledes finder mig beføiet til at anbefale ham paa bedste 

Maade til Opnaaelse af det ansøgte. 

Vadumtorp den 13
de

 August 1847, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 1776 

 

For under 10
de

 d.M. at veilede en Overskjærsforretning ved Nyevraa angaaende den Skade som er 

tilføiet en Vei ved Gruustransport over samme til Hovedlandeveien mellem Aalborg og Hjørring 

bliver mit Tilgodekommende at beregne saaledes: 

En Dags Diætpenge     3 rbd. 

For Befordring til Stedet 2 Mile  Tour  2 rbd. 
   Retour  1 rbd. 2 mk. 

   Er tilsammen  6 rbd. 2 mk. 

Vadumtorp den 18
de

 August 1847, P.L. Birk 

Ovenstaaende Regnings Beløb 6 rbd. 2 mk. er af S:T: Hr. Capitain v. Linde mig i Dag betalt.  

Datum ut supra, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1777 
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Velbaarne Hr. Kapitain 

Med Overbringeren heraf tillader jeg mig at fremsende en Qvittering for mit Tilgodekommende 6 

rbd. 2 mk. for min Forretning ved Nyevraae den 10
de

 d.M. ved Overtaxation, hvilket jeg udbeder 

mig behageligen tilstillet. 

Vadumtorp den 18
de

 August 1847, Ærbødigst P.L. Birk 

 

Velbaarne Hr. Ingenieur Capitain Linde 

 

 

Nr. 1778 

 

Ihvorvel det var min Mening at jeg ønskede Leien af mine til Leie udsatte Fortepianoer betalt 

halvaarlig, nemlig til 1
st
 Juli og 1

st
 Januar, saa har Frøken Schwartz dog fuldkommen Ret i at det 

skal ikke blev omtalt, og jeg er saaledes vel tilfreds med at faae Leien først ved Aarets Udgang, og 

det ska derfor gandske komme an paa Frøkenens eget Godtbefindende, om De helst vil betale Leien 

paa een Gang for hele Aaret, altsaa til 10
de

 November, eller om De vi betale den Dem tilstillede 

Regning nu og siden betale Leien halvaarlig, nemlig til 1
st
 Januar og 1

st
 Juli. 

Vadumtorp den 15
de

 September 1847, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Frøken Schwartz 

 

 

Nr. 1779 

 

Betalingen for den under 9
de

 f.M. behageligen mig tilstillede Taxationsforretning over Jens Eriksens 

Selveierlod Matr. N
o
 33 i v. Hjermitslev 4 rbd. 224/5 sk. tillader jeg mig herved at fremsende. 

Vadumtorp den 9
de

 September 1847, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Herredsfoged Ammitsbøll. 

 

 

Nr. 1780 

 

Gode Hr. Kammerraad. 

Da det ikke blev mig mueligt at komme til Villestrup I afvigte Foraar, saa tillader jeg mig ved 

nærværende Bud at forespørge om den til den Tid forlangte Hartkornsberegning over en Gaard i 

Rostrup Sogn endnu attraaes, og om der haves Matriculs Kort over Gaardens Jorder – dersom 

Forretningen endnu attraaes da haaber jeg at kunne komme om en halve Snes Dage eller maaskee 

lidt senere, og udbeder mig derfor et Par Ord derom til Underretning. – Jeg maa ret meget bede mig 

undskyldt at jeg ikke har kunnet komme før, hvori Sygdoms Tilfælde for en Deel har været Skyld. 

Vadumtorp den 9
de

 September 1847. Med sand Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 
S:T: Kammerraad Wegener. 

 

 

Nr. 1781 

 

Deres Velædelhed ombedes godhedsfuld at ville være Niels Poulsen behjelpelig med at skrive en 

nye Ansøgning for ham og faa den paa bedste Maade anbefalet af det hele Sogneforstanderskab – 

Og den Ansøgning som bliver indsendt med Forretningen følger herved en Afskrift hvoraf det kan 
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sees hvad jeg den Gang skrev, og paa selve Beregningen er i Slutning endnu anført nogle Ord fra 

mig hvorved Sagen er anbefalet. – Jeg troer saaledes ikke at det kan være til nogen Nytte at jeg 

skriver en nye Ansøgning; men at den vil gjøre bedst Nytte naar den kommer fra en anden Kant, 

nemlig fra Communalbestyrelsen. – Det maatte formeentlig især bemærkes at Kjærlodden er med 

en betydelig Bekostning bebygget fordi den laa for afsides til at dyrke under Gaarden især forme-

delst Veiens slette Beskaffenhed, og at Kjøberen af den henflyttede Lod allerede beboer den 

ligesom og at Niels Poulsen beboer Kjærlodden, saa et Eiendommen i alle Tilfælde vil vedblive at 

udgjøre 2 særskilte Jordbrug; at der om nogen Tid kan blive en ligesaa god Eiendom af Kjærlodden 

eller som selvstændig Jordbrug, som der var af den hele Eiendom medens Kjærlodden blev dreven 

under Gaarden; at det ikke kan foraarsage nogen Ulempe for Communen at der meddeles Bevilling 

til Gaardens Nedlæggelse m.m. som Deres Velædelhed ligesaa godt som jeg kan finde paa at anføre 

til Fordeel for Sagen. – At Lodden først nu kan ventes hensigtsmæssig opdyrket efter at den er 

bleven særskilt bebygget – og at denne dens bedre Behandling maa være i det Offentliges vel 

forstaaede Interesse. – Det er efter min Mening især om at gjøre at oplyse Rentekammeret om at der 

ikke kan være nogen rimelig Grund for det Offentlig til at nægte Bevilling til Gaardens 

Nedlæggelse; men det nytter saavidt jeg har erfaret ikke stort at omtale den Forlegenhed som et 

Afslag sætter Manden i, uden forsaavidt som man klart kan fremstille at den ikke har været 

tilstrækkelig Anledning for at afslaa Ansøgningen – Jeg beder Dem nu ret meget være af den 

Godhed at tage Dem af Sagen paa bedste Maade. – Et Stykke stemplet Papir til Ansøgningen lader 

jeg medfølge. 

Vadumtorp den 11
te
 Sept. 1847, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Jermin. 

 

 

Nr. 1782 

 

Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 10
de

 forige Maaned modtog jeg først den 10
de

 d.M. og den af 

7
de

 d.M. modtog jeg i Gaar den 11
te
. – Havde de for længere Tid siden sagt mig at De ikke kunde 

betale mig det betingede Salair 35 rbd. førend De kan faa Parcellen solgt ved Auction saa vilde jeg 

have seet til om mueligt at have taget Forretningen med Leilighedsviis; men nu gjøre det over Hals 

og Hoved just i disse Dage det kan jeg ikke; men jeg skal dog see til at gjøre det om en gandske kort 

Tid. Kan De imidlertid faa en anden til at gjøre det strax da er jeg saare villig til at sende Dem Kor-

terne saa snart som forlanges; men da jeg ikke troer at der saa lige staar nogen parat til saaledes at 

tage strax, saa vil jeg dog ikke sende Korterne førend jeg atter hører fra Dem. – Hvad det Kort over 

Snabhede angaar da veed jeg slet ikke af hvad Aarsag det er mig tilstillet og maa derfor allersnarest 

muelig bede mig Underretning derom meddelt.  

Vadumtorp den 12
te
 Sept. 1847, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Schjøtt. 

 

 

Nr. 1783 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velærværdigheds meget ærede Skrivelse af Dags Dato, meldes: at jeg 

netop for et Par Dage siden har faaet Efterretning om, at det bestilte Kort over Hammer Præste-

gaards og Afbyggers Jorder nu ere kommet og ligger til Indløsning paa Aalborg Amtstue, og det 

skal nu ikke vare ret længe førend jeg skal faa det hjem og jeg skal da om gandske kort Tid komme 

for (at) udføre Taxationen Mænd til at taxere Eiendommen, nemlig Præstegaardens og dens 

Afbyggers samtlige Jorder i Anledning af Udskiftning og Hartkornsfordeling bedes behageligen 

foranstaltet udmeldt første eller næste Retsdag for at de kunne være parat til at møde efter Aftens 

Varsel. 
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Vadumtorp den 14
de

 September 1847, Ærbødigst P.L. Birk 

 

Velærværdige Hr. Pastor Balslev i Hammer. 

 

 

Nr. 1784 

 

For den mig tilkommende Enkepension 16 rbd. 8 sk. af den Oldenborgske Enkekasse i Aalborg for 

Aaret til 13
de

 Juni 1847 qvitteres herved. 

Vadumtorp den 15
de

 September 1847, Ane Marie Sal. Rasmussen fød Hunderup. 

At ovenstaaende er min Svigermoder Frue Rasmussens egenhændige Underskrift attesteres, P.L. 

Birk, Stiftslandinspecteur 

 

 

Nr. 1785 

 

Da Gaardmændene Jens Bertelsen af Bundgaard og Jacob Jeppesen af Østergaard begge i Vester-

halne Bye, Vadum Sogn staa i Begreb med at opdyrke og cultivere til Ager og Eng deres hidtil i raa 

Tilstand henliggende Kjærlodder og derfor ønske disse befriede fra den Kjørsel over samme som 

enkelte Beboere, i Særdelehed Gaardmand Niels Andersen af Skjersiig til enkelte Tider have afbe-

nyttet snart paa et og snart paa et andet Sted og som han ikke skal have været at formaa til at ophøre 

med, saa have de anmodet mig om at undersøge, om der efter det originale Udskiftningskort maatte 

være nogen Ret for bemeldte Niels Andersen eller for nogen anden, til at kjøre over de oven nævnte 

og flere Mænds Kjærlodder i den vestligste Afdeling i Vadum Sogns Kjær. – Ved at undersøge 

denne Sag paa selve Aastedet, hvortil blandt andre Vedkommende ogsaa ovennævnte Niels 

Andersen var tilkaldt men ikke mødte, og med det originale Udskiftnings Kort i Haanden, som 

fortiden er i mit Værge har jeg befunden, at der overalt ved Udskiftningen er paa Kortet udlagt de 

fornødne nye Veie over Kjæret til Engene, og at der ikke findes antydet nogen steds paa Kortet at 

nogen som helst af de gamle før Udskiftningen brugte Veie over Kjærjorderne skal for Fremtiden 

være gjældende hvor de fornødne nye Veie er udlagte og de gamle ikke findes paa Kortet. - Over 

den østre Ende af Kjærlodderne i den vestligste Afdeling, nemlig imellem den østre Ende af disse 

og de østre for samme beliggende Huusmandslodder er der udlagt en Vei fra Landeveien mod 

Sønder til Engdiget og andre Veie end denne er der ikke udlagt over den vestligste Afdeling i 

Kjæret hvor fornævnte Jens Bertelsen af Bundgaard og Jacob Jeppesen af Østergaard have deres 

Lodder, og andre Veie kan heller ikke efter de locale Forhold ansees fornøden over denne Deel af 

Kjæret. – Hvad derimod Engene angaar, da er det vel sandt at der ikke paa Kortet er marqveret 

nogen Vei til den Lod nordvestligst i Engene som er udlagt til Gaarden Skjersiig; men som foran 

bemærket er der fra Landeveien til Engdiget udlagt en Vei over den østligste Ende af de vestligste 

Gaardmændslodder i Kjæret, og fra et Punkt ved Landeveien men østlig imellem Gaarden 

Knepholt, og Vesterhalne Bye er der i skraa Retning sydvestlig over Kjærlodderne til samme Punkt 

ved Engdiget udlagt nok en Vei til Engene. Disse 2
de

 Veie som træffe sammen i eet Punkt paa 

Engdiget i nordre ende af Christen Larsens Englod, N
o
 11 paa udskiftningskortet, vist tydelig nok at 

de ere udlagte til afbenyttelse for Engene, og det er stridende imod al sund Fornuft at antage, at de 

skulde være udlagte alene til Brug for Englodden N
o
 11, saa meget mere som denne Lod, ligesom 

alle de andre Lodder i Vesterholm Byes Eng, paa et Par nær grændse umiddelbar til den Vei som er 

udlagt tvers over Engene imellem de nærmeste og de fjerneste Lodder; der kan saaledes efter 

Fornuftslutninger ikke antages andet end at det maa have været Udskifterens Mening at Veien til 

Englodderne i den nordlige Afdeling i Engene skulde gaae tvers over alle Englodderne langs med 

Engdiget, og at denne Vei meget vel kan ved Udskiftningen være bleven godtgjort i Beregningen og 

at Udskifteren enten kan have glemt at antegne den paa Kortet eller mueligen ikke ændset at 

antegne den fordi han som rimeligt maatte antage, at de fulgte af sig selv at den maatte være der 

saameget mere som saadant paa den Tid sædvanlig af mange ikke blev regnet saa nøie, især da man 
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over Engene var vant til at kjøre tvers paa, hvor man fandt for godt. – Der findes saaledes i 

Virkeligheden Vei over Engene langs med Engdiget som er hævdet ved bestandig Brug i de siden 

Udskiftningens forløbne 46 Aar, og da der ikke findes udlagt nogen anden Vei til Niels Andersen 

Skjersigs nordligets Englod, saa maa han kunne tilforpligtes at følge denne Vei og de forannævnte 

udlagte Veie over Kjærlodden til og fra sin Lod og i ethvert Tilfælde maa han formentlig kunne 

formaaes at kjøre efter eget Godtbefindende over de vestligste Kjærlodder som tilhører Jacob 

Jeppesen Østergaard og Jens Bertelsen Bundgaard med flere hvor ingen Vei er udlagt og hvor der 

fornuftigviis heller ingen Vei bør være. 

Vadumtorp den 22
de

 September 1847, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 1786 

 

(Et udkast til et brev der er indlagt i protokollen) 

Ved at tilstille Stiftsøvrigheden de under 14
de

 Mai dette Aar af Skallerup Sogns Beboere vedtagne 

foreløbige Bestemmelser angaaende Udskiftningen af Sognets fælleds Klitter for at faa dem stad-

fæstet for det beneficerede Godses Vedkommende, har samme under 17
de

 d.M. tilskrevet min Søn 

Landmaaler Birk saaledes ”Ved at tilbagesende etc” 

I Anledning heraf maa jeg, da Udskiftningen ikke kan fremmes førend enhver Eiendomstvist er 

afgjort, tjenstligst anmode Deres Velædelhed om for Stiftsøvrigheden at legitimere Deres Ret til 

det, i Foreningens 5
te
 Post vedtagne Udlæg for Villerup Hovedgaard i Forhold til deres nye 

Hartkorn, og at faa den med samme gjorte Protest ophævet, forinden videre kan foretages til 

Udskiftningens Fremme. 

Vadumtorp den 24
de

 September 1847, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1787 

 

Høistærede Hr. Ven 

Mange Tak for Efterretningen fra Jensen i Østerhvile. - Jeg længes ret meget efter en Afgjørelse af 

den Sag – I Morgen Aften venter jeg at komme til Bratskov og da skal jeg nok bringe det gamle 

Kort over Broust med dertil; men det er i en saa elendig og pjaltet Forfatning at det er meget tvivl-

somt om det kan give nogen Oplysning som det er – Jeg har tilbudt for en Tid siden at ville saa godt 

som muelig gjøre det istand for 10 rbd., men derpaa har Sognet ikke været villig til at gaae ind. 

Længere vester end til Bratskov og Boelsgaard kommer jeg neppe endnu paa den første Tour, med 

mindre det skulde være af særdeles Vigtighed og Vedkommende ville finde sig i, at betale mig min 

Tid i Forhold til, som det er mig vigtig for Øieblikket. Da Lynilden slog Kusken ihjel havde min 

Søn Kortet med, men han kom som De veed ikke til det bestemte Maal den Gang; jeg har nu ikke 

hørt fra Mads Lund siden og veed derfor ikke om han endnu ønsker Forretningen udført. – Min Søn 

er reist til Kjøbhn. sidste Torsdag og saasnart han kommer tilbage vil han komme derop, men om 

det varer 14 Dage eller 3 Uger veed jeg ikke endnu. – Dersom De veed at Mads Lund endnu ønsker 

Forretningen udført som jeg formoder han gjør, da behag at underrette mig derom med Overbringe-

ren. – Har De faaet Kort over den Eiendom som Hastrup i Skræm ønsker udstykket i Haverslev, da 

behag ogsaa at lade mig det vide med Budet. 

Vadumtorp den 30
de

 September 1847. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Toft - (Afs. 1/10 47 pr. Exps.) 

 

 

Nr. 1788 
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Dersom Sognefogden vil see til at faae fat paa Kortet over Torslev Byes Eiendomme og komme til 

mig med det paa Bratskov i Morgen ved Aftenstid da kunne vi der aftale det Fornødne angaaende 

den attraaede Udstykning. 

Vadumtorp den 30
de

 September 1847, P.L. Birk. 

 

Til Sognefoged Hans Jørgen Rasmussen i Torslev - (Afs. ved Exps. 1/10 47) 

 

 

Nr. 1789 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 28
de

 f.M. meldes, at jeg er villig 

til at foretage den forlangte Udskiftning af Aldrupgaardes Jorder i Kollerup Sogn, for en Betaling 

der staar i passende Forhold til den Tid som Forretningen efter sin Natur vil medtage; men jeg kan 

ikke gaae ind paa det Forslag at den Betaling som jeg i Fjor fik af for Knudegaardenes Udskiftning 

ogsaa skulde være gjellende for Aldrupgaardes Udskiftning. I den Anledning tillader jeg mig at 

bemærke, at iblandt de ikke saa gandske faa Forretninger som jeg i en lang Række af Aar har til 

forskjellige Tider udført for Hr. Krigsraad Nielsen er Knudegaardenes Udskiftning den eneste 

Forretning som jeg ikke har faaet betalt i et rimeligt Forhold til den Tid som den efter sin Natur har 

modtaget; Aarsagen der til var at Hr. Krigsraaden stod i den Formening at jeg tidligere skulde, 

hvilket jeg ikke nu kan erindre, have yttret, førend jeg saae Eiendommene, at jeg lovede at kunne 

udføre den for 40 rbd. da jeg siden, efter endt Forretning forlangte den, i Forhold til den paa samme 

anvendte Tid, betalt med 50 rbd. var Krigsraaden endnu ikke villig til at erlægge denne Betaling, og 

da jeg tidligere havde yttret at jeg vilde være tilfreds med den Betaling som han vilde unde mig, var 

jeg derved forpligtet til, uden videre Ophævelser at være tilfreds med hvad han bød mig; men det er 

fuldkommen vidst at jeg tabte mere end de mig nægtede 10 rbd. ved andre Forretninger som gik fra 

mig medens jeg udførte Knudegaardenes Udskiftning. – Dertil maa jeg endnu bemærke, at medens 

jeg udførte Knudegaardens Udskiftning havde jeg friit Logi for mig og min Søn paa Oxholm, 

hvilket ikke kan gives mig i Kollerup; men da der altid ved Landmaalingsforretninger gives os friit 

Logi paa et passende Stæd, saa maatte saadan Leilighed enten ydes in Natura eller en passende 

Betaling saa jeg selv kunde skaffe mig den for Ved mangfoldige Forretninger som jeg i Tidens Løb 

har udført ved de Kongelige Gaarde, især ved Bjørnsholms Gods, har Jordbogskassen stedse 

godtgjort de Hr. Forpagteren hos hvem Logie var mig anviist 1 rbd. daglig for mig og ligeledes 1 

rbd. daglig for min Assistent. – Jeg antager at jeg behøver at være 6 Dage paa Stedet for at taxere og 

beregne samt at afsætte Udskiftningen. Resten af Forretningen kan da gjøres her hjemme. – Foruden 

den af Hr. Agenten nævnte Betaling for Knudegaardenes Udskiftning betalte Krigsraad Nielsen mig 

4 rbd. for at befordre mig selv til og fra Stedet samt underholdt min Karl og min Heste paa Oxholm 

medens jeg var der ved Forretningen. Herfra til Kollerup er 6 Mile medens der herfra til Oxholm 

kuns er 4 Mile, Betalingen for Befordring Tour og Retour til og fra Kollerup vil altsaa her være i 

samme Forfald at anslaa til 6 rbd. Aldrup Gaardes Udskiftning vilde da være at betale saaledes: 

For den egentlige Forretning med tilhørende Kort in Duplo  50 rbd. 

For Befordring Tour og Retour      6 rbd. 

For et passende Logie for mig og min Assistent i 6 Dage  12 rbd. 

                  Er 68 rbd. 

Dersom Herr. Agenten vil betale mig et saadant Beløb da er jeg villig til naar forlanges at foretage 

Alstrup Gaards udskiftning saasnart som Aarstiden kan tillade det. 

Vadumtorp den 6 October 1847. Med Høiagtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Agent Nyholm.  

 

 

Nr. 1790 
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I skyldigst Svar paa Ærede (Skrivelse) af 2
den

 d.M. meldes, at Lunøs Landoekonomiske Tidende, 

som jeg har holdt fra dens første Begyndelse, faar jeg fra Postcontoret. 

Vadumtorp den 6
te
 October 1847, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til den Réeske Boghandel i Aalborg. 

 

 

Nr. 1791 

 

I skyldigst Svar paa Deres Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 3
die

 d.M. meldes, 

at jeg savner endnu Taxationsforretningerne fra Retten til de Forretninger som jeg foretog i Aare-

strup i sidstafvigte Foraar, og kan derfor ikke indsende disse Forretninger, som nu i øvrigt er færdi-

ge, førend man er saa god at sende mig Taxationsforretningerne. Forretningen for Nyovervad, 

hvortil jeg har modtaget Taxationsforretningen for længere Tid siden, er indsendt; men det er 

rigtignok gandske nyelig – thi jeg har været syg i nogen Tid som har forsinket mig, og i øvrigt har 

jeg været og er endnu saa ivrig Beskjæftiget med Arbeide paa Marken, at de egentlige Contorforret-

ninger derved er bleveen noget tilbage – De omskrevne nye Forretninger i Aarestrup og Haverslev 

Byer er jeg villig til foretage i Løbet af næste Maaned. 

Vadumtorp den 11
te
 October 1747. Med Høiagtelse og Hengivenhed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Ammitsbøll. 

 

 

Nr. 1792 

 

Da det ikke blev mig muelig at komme til Hammer Præstegaard i afvigte Uge saa er det nu min Agt 

at paabegynde Taxationen i Morgen Formiddag Kl. 9 og ønsker Taxationsmændene varslede til at 

møde i Præstegaarden til den Tid og da min ene Hest er bleven syg saa kan jeg ikke befordre mig 

selv paa denne Tour og ønsker derfor at der maatte møde en Vogn, eller et Par Forspandsheste her 

enten i Dag ved Aftenstid, eller i Morgen tidlig Kl. 6, for at befordre mig herfra til Hammer 

Præstegaard. 

Vadumtorp den 10
de

 October 1847. Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velærværdige Hr. Pastor Balslev. 

 

 

Nr. 1793 

 

Da Udstyknings Kortet over Selveier Peder Larsens Gaards Jorder i Bagterp Bye St. Hans Sogn, 

Venneberg Herred, Hjørring Amt som fulgte min Udstykningsberegning af 30
de

 Juli 1842 er bleven 

forkommet eller ødelagt, saa beder jeg underdanigst at det høie Collegium vilde vise mig den 

Bevaagenhed for min Regning at lade udfærdige en Copie af det til bemeldte Udstykningsberegning 

henhørende i det Kongelige Rentekammer værende Duplicat af Udstyknings Kortet. – Copie Kortet 
ønskes sendt til Aalborg Amtstue hvor det af mig strax skal vorde indløst. Underdanigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1794 

 

(Et udkast til et brev der er indlagt i protokollen) 

At min Søn Landmaaler Birk har ved at deeltage i mange Aar i mine Forretninger erhvervet sig 

megen Færdighed saavel practisk som theoretisk Landmaaling og Nivellering samt i at omgaaes 
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med Bønder i Almindelighed; ligesom han ogsaa har erhvervet sig Kundskaber i Landvæsenet og i 

Landbolovgivningen, og endelig at han af Rentekammeret har været autoriseret til paa egen Haand 

at udføre mange Landmaalingsforretninger, det attesteres herved 

Vadumtorp den 20
de

 August 1847, B. 

 

 

Nr. 1795 

 

p.t. Knivholt den 18
de

 Octb. 1847 

I Anledning af Deres Velædelheds paa Sogneforstanderskabets Vegne mig tilstillede Skrivelse af 

30
de

 f.M. tillader jeg mig ærbødigst at bemærke: at jeg er villig til at foranstalte det Fornødne til 

Oprensning af Vandløbet imellem Torpet og Vadum Enge, overensstemmende med det derom un-

der 27
de

 Nov. 1828 indgaaede Forening; men forinden dette Vandløb tilbørlig kan oprenses er det 

nødvendigt at det gamle Vandløb over Rødslets Eiendomme hvor det har sit Udløb, først bør opren-

ses forsvarlig, og dertil har jeg ingen Myndighed, da dette som oprindelig er et gammelt Vandløb er 

uden for min Virkekreds. – Saafremt jeg kommer til Kundskab om at dette gamle Vandløb over 

Rødslets Eiendomme er eller til en bestemt Tid bliver tilbørlig oprenset, da skal jeg saa uopholdelig 

som muelig besørge det her omhandlede efter Forretningen af 27
de

 Nov. 1828 oprettede nye Vand-

løb, inddeelt paa nye, og Vedkommende paalagte inden en passende Tidsfrist at oprense det forsvar-

ligen; og saavidt som det staar i min Magt, skal man nok drage Omsorg for at Oprensningen 

virkelig skeer. Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Lund som Formand i Sogneforstanderskabet for Vadum Sogn. 

 

 

Nr. 1796 

 

I skyldigst Svar paa Herr. Baronens meget ærede Skrivelse af 23
de

 d.M. meldes: at jeg er villig til at 

foretage den forlangte udskiftning af Bislev Byes fælleds Gadejord, enten selv eller ved min Søn 

som er Landmaaler; men forinden jeg kan bestemme noget om Tiden eller yttre nogen Mening om 

hvad det kan koste er det nødvendigt for mig at faae at vide, om der haves Matriculs Kort over 

Gaden og hvor mange Lodtagende der ere, samt Eiendommens omtrentlige Størrelse – Dersom der 

ikke haves Matriculs Kort da ønsker jeg at faae det at vide allersnarest mueligt for at jeg uopholde-

lig kan skrive om et saadant som er aldeles nødvendigt, ogsaa er jeg villig til ved samme Leilighed 

at vise det forlangte Skjel ud. – Et Par Ord til nærmere Oplysning forventes. 

Vadumtorp den 29
de

 October 1847. Med megen Agtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Baron Juel til Lundbek. 

 

 

Nr. 1797 

 

Regning 
over mit Tilgodekommende for en Udstykningsforretning over Vestergaards Jorder under 

Boelsgaard i Broust Sogn. 

Udlagt for et Matriculs Kort over Boelsgaards Jorder til 

fornøden Oplysning om hvilke Dele af Eiendommen der 

hørte under ethvert Matriculsnummer for sig    2 rbd.  4 mk.  14 sk. 

For den egentlige Udstykningsforretning er mit  

Tilgodekommende efter den sædvanlige Taxt.  25 rbd. 

For at befordre mig selv til og fra Stedet     2 rbd.              . 
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    Er i alt 29 rbd.  4 mk.  14 sk. 

Vadumtorp den 29
de

 October 1847. 

 

 

Nr. 1798 

 

Til Brug ved underhændehavende Udstykningsforretninger beder jeg ærbødigst at Deres 

Velbaarenhed vilde være af den Godhed det første som Deres Leilighed kan tillade det, at meddele 

mig Attester om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

Dronninglund Sogn, Gjeraae Bye, Matr. N
o
 22, 

(Dronninglund Sogn) Asaae Bye Matr. N
o
 40a 

Hørbye Sogn, Hørbylund Hovedgaard, Matr. N
o
 2 og 3, Hørbylunds Mølle 

Samme Sogns sydlige Deel, Estrup, Matr. N
o
 12a, b og c 

Hallund Sogn og Bye, Matr. N
o
 18 

Samme Sogn, Vester Havelstrupgaarde, Matr. N
o
 2 

Hellevad Sogn, Katholm, Matr. N
o
 3 

Hellum Sogn, Hellumlunds Hovedparcel og den samme tilhørende Lod i Hellum Bakker. 

Voer Sogn, Agersted Fjerding Matr. N
o
 18 

Samme Sogn og Fjerding, Matr. N
o
 84. 

Vrensted Sogn og Bye, Matr. N
o
 6 

Vraa Sogn, Borup Bye, Matr. N
o
 9 

Harritslev Sogn, Sønder Harritslev Bye Matr. N
o
 13 

Ugilt Sogn, Lørslev Bye, Matr. N
o
 15 

Vesterhjermitslev Sogn og Bye, Matr. N
o
 33 

Saltum Sogn, Østrup Bye, Matr. N
o
 5 

Samme Sogn, Maastrup Bye Matr. N
o
 13 

Vadumtorp den 3
die

 November 1847, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og Velbaarne Herr. Justitsraad Amtsforvalter Juel. 

 

 

Nr. 1799 

 

Til Brug ved underhændehavende Udstykninger beder jeg ærbødigst at Deres Velbyrdighed vilde 

være af den Godhed det først som Deres Leilighed kan tillade det, at meddele mig Attest om 

Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

Kollerup Sogn, Fjerritslev Bye, Matr. N
o
 16 

Gjøttrup Sogn, Stierslev Gaarde Matr. N
o
 11 

Vadumtorp den 3
die

 November 1847, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Amtsforvalter Aagaard. 

 

 
Nr. 1800 

 

Deres Velædelhed har ved ærede Skrivelse af 29
de

 f. M. forlangt min Erklæring med Hensyn til 

hvorvidt det ved de Taxationsforretninger som under min Bestyrelse foretages i de forskjellige 

Jurisdictioner overalt af Dommeren maatte være antaget som tilstrækkeligt for vedkommende 

Grundeiers Tarv og Legitimation, at denne paategner Taxtationsforretninger ”at han er tilfreds med 

Forretningen og intet har imod dens Afhjemling at erindre” – Jeg maa dertil svare: at i de 33 Aar jeg 

har været Landinspecteur veed jeg aldrig at det Tilfælde nogensinde før er indtraadt at Dommeren 
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har forlangt at Eieren selv skulde møde eller lade møde i Retten ved Forretningens Afhjemling, for 

der at afgive sin Erklæring mundtlig forinden Afhjemlingen kunde tilstedes, saaledes som Deres 

Velædelhed yttrer at Tilfældet har været med den Taxationsforretning som under min Bestyrelse 

blev foretaget ved Knivholt den 18
de

 og 19
de

 i forige Maaned. Vedkommendes Underskrift paa 

Forretningen om at være tilfreds med den har saavidt mig bekjendt altid været anseet for 

tilstrækkelig Hjemmel i den Henseende, og at Retten ikke skulde have erkjendt Deres Underskrift 

for at være egenhændig, kan dog vel neppe antages. 

Vadumtorp den 8
de

 November 1847, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Rosborg. 

 

 

Nr. 1801 

 

Efter Begjæring af Søren Pedersen og Niels Andersen Riisager af Jetsmark Sogn tillader jeg mig 

paa deres Vegne at anmode Deres Velbyrdighed om paa første Retsdag behage at ville for Deres 

Regning udmelde 2
de

 kyndige Mænd til at taxere Jorderne Matr. N
o
 37b i mellemste og 33b i 

nordlige Deel af Jetsmark Sogn, hvoraf de ved Auction efter Bagge Madsen i Frensgaard have 

tilkjøbt sig en Deel, som de have forpligtet sig til at bekoste særskilt, og da det hele staar under 

samlet Gammelskat og det desuden ikke findes adskilt i Matriculen i de Parceller i hvilke det er 

solgt, saa vil en formelig Udstykningsforretning være fornøden for Adskillelsen, i hvilken 

Anledning det er at Mændene ønskes udmelde. – Udmeldelsen beder jeg mig behageligen tilstillet 

med Posten eller dog helst blot godhedsfuldt meddelt Underretning om hvem der vil blive udmeldt. 

– Jeg tillader mig at foreslaa Sognefogden i Jetsmark og Jesper Jacobsen i Hune. 

Vadumtorp den 10
de

 November 1847, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbyrdige Herr. Herredsfoged Ammitsbøll. 

 

 

Nr. 1802 

 

I Anledning af Deres Velbyrdigheds meget ærede Skrivelse af 9
de

 d.M. tillader jeg mig at bemærke, 

at jeg erindrer meget vel, at jeg har udskiftet Steenberggaardes Jorder, saavidt jeg kan erindre var 

det i Efteraaret 1838; men den Omstændighed som De beretter at jeg skulde have beholdt Kortet for 

at indsende en Copie af det til Rentekammeret er jeg virkelig ikke istand til at erindre, og da jeg 

først i denne Aftenstund er kommen hjem fra en Reise, og jeg har forinden bestemt Forretninger i 

Dronninglund Sogn i Morgen Formiddag og skal reise herfra i Morgen tidlig for Dag, saa er det mig 

ikke muelig i dette Øieblik at foretage nogen fuldstændig Eftersøgen om Kortet; men jeg venter at 

komme hjem igjen i de første Dage af næste Uge og jeg skal da omhyggelig søge alle mine Korter 

igjennem, og dersom det da imod Formodning findes her skal det snarest muelig blive sendt med 

Posten. 

Vadumtorp den 11
te
 November 1847. Med Høiagtelse, Ærbødigst og Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T; Herr. Proprietair Rottbøll. 

 

 

Nr. 1803 

 

Gode Hr. Lieutenant  

Det er min Agt om ikke uventede Hindringer indtræffer, at tiltræde en Forretningsreise til Nørgaard, 

og Villestrup og muelig til Nørlund paa førstkommende Fredag Formiddag, hvilket jeg herved 
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tillader mig at anmelde for det Tilfælde at Hr. Lieutenanten maatte have Lyst til at gjøre denne Tour 

med. Skulde jeg imod mit Ønske blive nødsaget til at opsætte Reisen til Løverdag eller Søndag som 

især er afhængig af en Forretningsreise i Hvetboe Herred som jeg tiltræder i Dag, da skal jeg om 

mueligt, sende Dem nærmere Bud Torsdag Aften eller Fredag Morgen. 

Vadumtorp den 16
de

 November 1847, Ærbødigst og Forbindtligst P.L. Birk. 

 

Hr. Lieutenant og Landmaaler Wedege. 

 

 

Nr. 1804 

 

Til Brug ved attraaede Udstykninger tillader jeg mig allerærbødigst at anmode Den høikongelige 

Commitee om, gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige Copie af Matriculskor-

terne med paategnede Taxter over efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

Hindsted Herred, Rostrup Sogn, Viveterpgaarde, Matr. N
o
 1, 2 og 3 som ønskes helst paa eet Kort. 

Hellum Herred, Skibsted Sogn, Svanfolk Bye, Matr. N
o
 18 og 19. 

I Hjørring Amt. 

Østerhan Herred, Haverslev Sogn og By, Matr. N
o
 35 – af Kokkedals Gods. 

Korterne ønskes sendt til Aalborg Amtstue hvor de af mig strax skal vorde indløste. 

Vadumtorp den 3
die

 December 1847, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

 

 

Nr. 1805 

 

Til Brug ved underhændehavende udstykninger beder jeg Ærbødigst at Deres Velbaarenhed vilde 

være af den Godhed det første som deres Leilighed tillader det, at meddele mig Attester om 

Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

a. Voer Sogn, Agersted Fjerding, Matr. N
o
 7 

b. Samme Sogn og samme Fjerding, Matr. N
o
 83 

c. Jetsmark Sogn, Matr. N
o
 37b i mellemste Deel og 33b i nordre Deel med dertil hørende 

Tørvelodder, Matr N
o
 121i og 121zz 

Vadumtorp den 5
te
 Januar 1848, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og Velbaarne Herr. Justitsraad Amtsforvalter Juel. 

 

 

Nr. 1806 

 

Gode Hr. Lieutenant 

Undskyld at jeg atter tillader mig at gjøre Dem Uleilighed i Henseende til de to smaa Bøger som De 

har været saa god at love at vilde laane mig; skulde det ikke være muelig at faa dem med Overbrin-
geren heraf, tør jeg da ikke bede Dem være af den Godhed med et Par Ord med Overbringeren at 

opgive mig Titlerne paa dem, saaledes at jeg derefter kunde faa en Boghandler til at skaffe mig 

dem, da jeg ønsker ret meget at faa dem snart. 

Vadumtorp den 8
de

 December 1847. Med Høiagtelse og Forbindtligst, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Lieutenant og Landmaaler Wedege. 
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Nr. 1807 

 

I Anledning af en hidtil indløben Skrivelse fra Herredsfoged Ammitsbøll i Blokhuus, hvori han 

anmoder om at foranstalte sig betalt Gebyhret 4 rbd. 1 mk. 6 4/5 sk. for den Taxation som i sidst-

afvigte Juni Maaned blev foretaget over den fælleds Kjærlod i Kaas, som tilhører 18 Fæstere af 

Lundergaards Gods og Selveier Huusmand Niels Skomager, hvilken Deling ikke endnu er bleven 

udført fordi min Søn har været i Kjøbenhavn i hele afvigte Efteraar; og da det er antaget at Lunder-

gaard tillige skal have en Part deri for et nedlagt eller fæsteledigt Huus og det Hele paa en Huuslod 

nær er Lundergaards Eiendom, saa anmodes Deres Velædelhed om at gjøre det nævnte Udlæg til 

Herredsfogden, indtil det kan optages i Fordelingen med de andre Omkostninger ved Udskiftningen, 

hvoraf  alene er betalt 2 rbd. til anskaffelse af Kortet, hvilket Beløb jeg har modtaget af Søren 

Andersen. 

Vadumtorp den 21
de

 December 1847, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Proprietair Keller (Til Lundergaard) 

 

 

Nr. 1808 

 

Først for 2 Dage siden er jeg kommen til Kundskab om at der under 1
st
 Mai dette Aar er udfærdiget 

Bevilling for Niels Knudsen Sørensen paa at nedlægge en Gaard i Jetsmark Sogn og at denne 

Bevilling endnu henligge uindløst og da jeg har lovet ham at besørge Bevillingen indløst saa snart 

han lod mig at den var udfærdiget – saa har jeg nu i Dag paa hans Vegne til dens Indløsning ind-

sendt 14 rd. 48 sk. til det Kongelige Rentekammer, da jeg formoder at Beløbet er saaledes (?) det 

ikke er nævnt i det mig tilhændekomne Brev af 18
de

 October dette Aar. Dette iiler jeg herved at 

tilmelde Deres Velbyrdighed til videre fornøden Foranstaltning for at standse den ellers forestaa-

ende Inddrivelse af Beløbet. Havde N.K. Sørensen blot som jeg havde paalagt ham ladet mig det 

vide i rette Tid at Bevillingen var udfærdiget, da skulde Beløbet for længst have været indbetalt, 

Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Herredsfoged Ammitsbøll. 

 

 

Nr. 1809 

 

Da jeg ikke nogen Commissionair i Kjøbenhavn til hvem jeg kan henvende mig saa tillader jeg mig 

herved underdanigst directe at indsende det sædvanlige Beløb 14 rbd. 1 mk. 8 sk. for den under 1
st
 

Mai dette Aar for mig udfærdigede allernaadigste Bevilling paa en Gaards Nedlæggelse i Jetsmark 

Sogn, Hvetboe Herred, Hjørring Amt. 

Piilgaard den 28
de

 December 1847, Underdanigst Niels Knudsen Sørensen. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 1810 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 10
de

 d.M. meldes: at efter hvad 

der er mig bekjendt om de Regler som det Kongelige Rentekammer pleier at følge ved Meddelelse 

af Approbation af Udstykninger i Almindelighed, da kan der efter min Mening ikke være mindste 

Betænkelighed ved at bortarvefæste Niels Christensens Gaard i Østerhjermitslev og at forbeholde 

den søndre Englod, hvorpaa det saakaldt Hjermitslevgaards Teglværk er beliggende; men det er en 
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naturlig Selvfølge at Lodden i Henseende til Hartkornet og Gammelskatten maa fraskilles Gaarden 

ved en lovformelig Udstykningsforretning efter de om Udstykningsforeskrevne Regler. Med Hen-

syn til Spørgsmaalet om hvorvidt Lars Jørgen Olesen kan tilkomme nogen Deel i de Aaekroge som 

Forlængelsen af Skjellinierne for hans Lod vilde afskjære, da er dette en Misforstaaelse som jeg 

aldrig har give Anledning til; thi jeg har ingensinde paaviist ham at Skjellene for hans Lod skulde 

gaae længere end til Aaen – hans Lod indeholder saameget som han kan tilkomme imellem de Skjel 

som Kortet udviiser og den Omstændighed at Naboen Christen Nielsen Pyth har funden sig i at Lars 

Jørgen Olesen har bemægtiget sig en Deel af førstnævntes  Lod, kan dog ikke give sidstnævnte 

nogen Ret til at beholde dette Stykke for Fremtiden da det efter lovligt Adkomstdokument /: det 

originale Udskiftnings Kort :/ tilhører Christen Nielsen Pyths eller nu hans Enkes Gaard. Det vilde 

have været uforsvarligt af mig at have tildeelt Lars Jørgen Olesens Gaard et saadant Stykke der ikke 

stod i Forbindelse med hans Lod og hvortil ingen Vei for ham er udlagt og den Omstændighed at 

han egenmægtig har brugt det i over 20 Aar kan formeentlig ligesaa lidet give ham Ret til at 

beholde det fr Fremtiden, som det kunde give en Tyv Ret til at stjæle fordi han mueligen kunde 

bevise at have gjort det upaatalt i over 20 Aar. De forlangte Korter over Hammelmose Hovmaal i 

Mark og Enge følger hermed i Kassen som tilhører Alstrup Bys Kort 

Vadumtorp den 13
de

 Januar 1847 (1848). Med Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst (P.L. Birk) 

 

S:T: Hr. Forvalter Møerup 

 

 

Nr. 1811 

 

Ifølge Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 10
de

 denne Maaned tillader jeg mig herved 

allerærbødigst at fremsende Gebyhret 1 rbd. for det mig gunstbehageligen tilstillede Kort over 

Peder Larsens Gaards Jorder i Bagterp. 

Vadumtorp den 14
de

 Januar 1848, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Herr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten. 

 

 

Nr. 1812 

 

Da jeg modtog Deres Skrivelse af 13
de

 November forige Aar og det dermed følgende Kort havde 

jeg alt for lang Tid siden skreven til rentekammeret om et Kort som jeg nu også har modtaget i disse 

Dage – jeg mangler nu blot en Attest fra Amtstuen om Gaardens Hartkorn og Gammelskat for at 

kunne indsende Forretningen der i øvrigt nu er færdig til Indsendelse. – En saadan Attest beder jeg 

Dem derfor at tilveiebringe og sende mig. – Fremdeles maa jeg, da Taxationen allerede er i sit 6
te
 

Aar og altsaa nær ved at blive for gammel anmode Dem om tilligemed den nuværende Eier af Gaar-

den at underskrive den Erklæring om Taxationen som herved fremsendes og da at sende mig den 

tillige med Hartkornsattesten véd første Leilighed. Og er det da mit Ønske at De ved samme Leilig-

hed vilde behage at sende mig det for Forretningen tilkommende Gebyhr, som efter de sædvanlige 

Taxter med Indbegreb af det fra Rentekammeret erhvervede Kort beløber sig til i alt 20 rbdr. som 

jeg ønsker sendt til Aalborg Postcontor, med Adresse hertil. 

Vadumtorp den 14
de

 Januar 1848. Forbindtlig P.L. Birk. 

 

Velædle Sognefoged og Gaardeier Bertel Larsen 

 

 

Nr. 1813 
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Vi undertegnede Vedkommende C.E. Jess af fornævnte Peder Larsens Gaard i Bagterp og Bertel 

Larsen som Arveforpagter for 2000 al. af en Englod af samme Gaards Jorder erklære herved, at vi 

er enige om at ønske at denne Arverettighed maa gaa over til virkelig Eiendom, og at den Taxation 

over Gaardens Jorder som blev afholdt den 3
die

 Juni og afhjemlet den 27
de

 Juli 1842 maae lægges til 

Grund for Beregningen af Hartkornet og gammelskatten; hvilken Erklæring vi herved bekræfte med 

vor Hænders Underskrift. 

Bagterp i St. Hans Sogn den 17
de

 Januar 1848. (ingen underskrifter) 

 

 

Nr. 1814 

 

I skyldigst Svar paa Hr. Lieutenantens ærede Skrivelse af 3
die

 d. M. meldes, at ved Matriculeringen 

ere Kirke- Bye- og Mølleveie fritagen for Skyldsætning med en Brede af 12 Alen. 

Vadumtorp den 14
de

 Januar 1848, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbyrdige Hr. Lieutenant og Landmaaler Lassen. 

 

 

Nr. 1815 

 

S:T: Frøken Schvartz 

For de mig tilsendte 6 rbd. som er Leien af et Fortepiano for den sidste Halvdeel af Aaret 1847 

qvitteres herved. – Jeg har rigtig modtaget Underretning fra Mads Hollenius om at Frøknen ikke 

ønskede at beholde Instrumentet i Leie længere end til afvigte Aars Udgang, og jeg takker Dem 

forbindtligst for Deres gode Tilbud om at det maa henstaa hos Dem indtil jeg atter kan faa det 

udleiet. – Jeg tænker vel at faa det udleiet til 1
st
 Februar.  

Vadumtorp den 21
de

 Januar 1848. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1816 

 

Efter Anmodning af Hr. Fuldmægtig Lassen i Sundbye tillader jeg mig herved at tilmelde Deres 

Velædelhed at det mig tilhørende hos Frøken Schwartz i Aalborg henstaaende Fortepiano er ledigt 

fortiden, og kan faaes i Leie paa de sædvanlige Vilkaar 1 rbdl. Maanedlig fra 1
st
 Februar at regne. 

Det kan om saadant ønskes modtages strax; men det er en Selvfølge at jeg beder mig derom under-

rettet, enten ved Overbringeren eller i al Fald det allersnareste mueligt for det muelige Tilfælde at 

der imidlertid skulde melde sig en anden Liebhaver. 

Vadumtorp den 24
de

 Januar 1848, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kjøbmand L. Galster i Aalborg 

 

 

Nr. 1817 

 

Ved min Udstyknings Beregning af 31
de

 December 1844 over Jens Christensen Simonsens Gaards 

Jorder Matr. N
o
 21 i Drøstrup Bye, Kjettrup Sogn, Vesterhan Herred, Thisted Amt, som det Konge-

lige Rentekammer har approberet under 22
de

 November 1845 er indløbet den Forvexling vedr. de 

2
de

 Tørveparceller som grændse til østre Ende af Hovedlodden: at den sydsligste af de 2
de

 ligestore 

Parceller som Lodden er deelt i er den sydligste bleven tillagt Hovedparcellen N
o
 1 og den nordre 

tillagt Parcellen N
o
 2, istedet for at den nordre Deel skulde have været tillagt Hovedparcellen N

o
 1 

og den søndre Deel tillagt Parcellen N
o
 2, saaledes som jeg nu paa det hermed følgende Kort har 
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paategnet Parcel Nummerne med Blaadt. Skjønt begge Lodder er nøiagtig lige store saavel i 

virkelig som i Boniteret Størrelse saa har det dog ikke været muelig at tilfredsstille Kjøberen af 

Parcellen N
o
 2, som paastaae at det er den søndre Lod som han har kjøbt, og som han ikke vil give 

slip paa; han troer nemlig at der maaskee kan findes lidt mere Tørvejord i den søndre end i den 

nordre Parcel; og da, som allerede bemærket, begge Lodder ere ligestore saavel i virkelig som i 

Boniteret Størrelse, saa kan en Ombytning ikke have nogen Indflydelse enten paa Hartkornet eller 

paa Gammelskatten for at tilfredsstille Kjøberen tillader jeg mig derfor underdanigst at bede det 

høie Collegium om at faae disse Lodder ombyttet til Overensstemmelse med de forandrede (?) paa 

det hermed følgende Kort, saaledes at den søndre Deel derimod tillægges Parcellen Matr. N
o
 21b. 

Vadumtorp den 24
de

 Januar 1848, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer.  

 

 

Nr. 1818 

 

Af et Brev som jeg i Dag har modtaget med den Post som afgik fra Kjøbenhavn i Løverdags seer 

jeg, at der ogsaa skal være afsendt et Brev til mig med den Post som afgik derfra i Fredags, hvilket 

jeg altsaa skulde have faaet i Gaar. Da jeg imidlertid ikke fik noget Brev i Gaar beder jeg at Deres 

Velædelhed vilde gjøre mig den Tjeneste at eftersee Postkortet fra Kjøbenhavn som sidste Fredag 

den 21
de

 d.M. og godhedsfuld underrette mig om, om ikke derpaa findes anført noget Brev til mig. 

Vadumtorp den 25
de

 Januar 1848. Med megen Agtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. adj. Postmester Østergaard. 

 

 

Nr. 1819 

 

Da jeg ikke er istand til at afgive den Erklæring som Christen Olesen forlanger i Skrivelse af 21
de

 

d.M. forinden jeg faaer Udstyknings Kortet i Hænde over de Eiendomme hvorover den paaspurgte 

Vei formenes at skulle gaae og over de Parceller for hvilke Veien skulde benyttes, maa jeg bede 

mig Kortet tilsendt derfor, men vedblivende attraaes min Erklæring derom. 

Vadumtorp den 26 Januar 1848, P.L. Birk. 

 

Til Selveier Gaardmand Christen Olesen i Koldbro i Taars Sogn pr. Hjørring. 

 

 

Nr. 1820 

 

Da jeg er kommen til Kundskab om, at den Kuffert som under 9
de

 December forige Aar bleve Deres 

Velædelhed overleveret i Aalborg med Adresse til min Datter Frøken C.E. Birk i Store Fiolstræde 

N
o
 212 & 213 Anden Sal i Kjøbenhavn endnu skal befinde sig i Blødens Havn ved Hals og da der 

saaledes ikke er Sandsynlighed for at den kan komme til sin Bestemmelse for en lang Tid, saa øns-
ker jeg den udleveret til Overbringeren heraf for ved første Leilig(hed) at faa den hertil igjen, da jeg 

saa maa besørge det Vigtigste af dens Indhold sendt over Land med Pakkeposten. 

Vadumtorp den 31
de

 Januar 1848, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Skipper H.F. Petersen i Blødens Havn ved Hals. 

 

 

Nr. 1821 
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Deres Velædelhed har været af den Godhed ved min Karl at tilbyde mig at ville være uleiliget ed at 

besørge mig en Kuffert tilbage igjen, som under 9
de

 forige Maaned blev leveret til Skipper H.F. 

Petersen med Adresse til min Datter C.E. Birk i Kjøbenhavn. Jeg er Dem meget forbunden for 

Deres gode Tilbud og tillader mig herved at sende Dem et Brev til Skipperen om at udlevere 

Kufferten til Overbringeren. 

Vadumtorp den 31
de

 Januar 1848. Med megen Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Handelsbetjent Rye hos S:T: Hr. Kjøbmand Raffel i Aalborg. 

 

 

Nr. 1822 

 

Under 19
de

 d.M. har Justitsraad Amtsforvalter Lange tilmeldt mig at nogle af mig bestilte Korter nu 

henlægges til Indløsning paa Amtstuen med nedenanførte Betaling, nemlig: 

over Matr. N
o
 1, 2 og 3 i Viveterpgaarde   3 rbd.   6 sk. 

(over Matr. N
o
) 18 og 19 i Svanfolk Bye                       82 sk.  

hvilket jeg efter Aftale tillader mig herved at tilmelde Hr. Kammerraaden, ligesom og at jeg har 

anmodet om at de paa Forlangende maatte blive Dem udleveret. 

Vadumtorp den 31
de

 Januar 1848. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Wegener 

 

 

Nr. 1823 

 

Af de til mig ankomne Kort beder jeg ærbødigst at Korterne over Matr. N
o
 1, 2 og 3 i Viveterp-

gaarde samt over Matr. N
o
 18 og 19 i Svanfolk Bye maatte paa Anfordring blive udleveret til Hr. 

Kammerraad Wegener til Svanholmsminde som betaler dem og at Kortet over Matr. N
o
 35 i 

Haverslev derimod maatte blive mig tilstillet ved Overbringeren heraf. 

Vadumtorp den 31
de

 Januar 1848, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Lange. 

 

 

Nr. 1824 

 

Ved udstykning af Matr. N
o
 82 i Øsløs er Hartkornet og Gammelskatten fordeelt saaledes: 

1. Markus Nielsen, Ht. 1 Skp. 2 Fr. 1½ alb. glskat. 2 rd. 80 sk. 

2. Jens Jensen Knapmager (Ht.) 2 (Fr.) 2 (alb. glskat.) 1 (rd.) 15 (sk.) 

3. Christen Pedersen (Ht.) 1 (Skp.) 1¼ (alb., gl. skat) 1 (rd.) 92 (sk.) 

 

Af knapmagerens    2 Fk. 2 alb.  glskat. 1 rd. 15 sk. 
kunde den østre Lod tilkomme  1 Fk                    43 sk. 

og den vestre Lod  1 Fk. 2 alb.                   68 sk. 

Indsendt den 2
den

 Febr. 1848. Dog først afgaaet den 5
te
 Febr. herfra til Aalborg 

 

 

Nr. 1825 

 

Vadumtorp den 3
die

 Februar 1848 
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Dersom Deres Velædelhed havde opfyldt den Betingelse paa hvilken jeg i Foraaret 1846 lovede at 

ville udstykke Hellumlund for den med Hensyn til Hedelodden i Hellum Bakker da vilde De have 

havt Approbation paa Udstykningen for mere end eet Aar siden; men da dette ikke skeete har jeg 

dog desuagtet bestemt mig til at tage fat paa Forretningen og dette foranledigede mig til at henvende 

mig til Amtstuen om en Hartkorns Attest viste mig Nødvendigheden af at indhente nogle nærmere 

Oplysninger om hvorledes Eiendommen stod antegnet i den nye Matricul og disse Oplysninger ikke 

kunde erholdes ved ligefrem skriftlig Begjæring anderledes end ved at paadrage mig en Bekostning 

af i det mindste 5 rbd. og De vil maaske finde at jeg under den forhaanden værende Omstændighed 

ikke kan være tilbørlig til at paadrage mig saadanne extra Udgifter af min egen Lomme, og jeg 

desuden heller ikke alligevel fra den Tid af kunne have faaet den tidlig nok til at faa taxeret inden 

Vinteren, saa har jeg nu ved min Søn som reiste til Kjøbenhavn i forige Maaned underhaanden 

erhvervet mig de fornødne hidtil savnede Oplysninger og saasnart Vinteren gaaer af saaledes at der 

kan graves i Jorden da skal Udstykningen uopholdelig blive fremmet. – imidlertid kan der efter min 

Mening ikke være noget til Hinder for at prøve Auction over Lodden naturligviis paa det Kongelige 

Rentekammers forventede Approbation, eftersom jeg ikke kan tænke mig den mindste Grund til at 

det Kongelige Rentekammer skulde finde nogen som helst Betænkelighed ved at approbere Udstyk-

ningen. – Efter et løst Skjøn er bemeldte Hedelod henimod 65 Tønder Land som ved Udskiftning er 

taxeret deels til ½ Deels til ¼ nok omtrent halvt til hver Taxt og da det ikke er rimeligt at dens 

Tilstand har forandret sig meget siden den Tid saa vel dens Hartkorn formodentlig falde  imellem 

1½ og 2 Skp. – Behag at lade mig vide om der er solgt nogen af Parcellerne N
o
 2, 3, 4, 5 og 6 som 

De lod afsætte sydvestlig i Gaardens Hovedlod i Aaret 1835, og i saa Fald hvilke og til hvem? eller 

om Hansen har faaet Hellumlunds hele oprindelige Hovedlod. 

Vadumtorp den 4
de

 Februar 1848, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Schjøtt i Hals. 

 

 

Nr. 1826 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbyrdigheds meget ærede Skrivelse af 20
de

 f.M. meldes at jeg er villig 

til at foretage de forlangte Forretninger ved Clarupgaard; men da der til den Ende skal taxeres saa 

kan der ikke foretages noget derved førend til Foraaret. 

Vadumtorp den 4
de

 Februar 1848. Med Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overkrigscommissair Brauth. - (Afsendt den 7/2 48) 

 

 

Nr. 1827 

 

Den af min Søn i mit Sted udførte Udstykningsforretning over Jorderne Matr. N
o
 75 i Wisborg 

tillader jeg mig herved ærbødigst at fremsende. 

Vadumtorp den 6
te
 Februar 1848. Med sand Høiagtelse og Hengivenhed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Herr. Justitsraad Herredsfoged Hvass. 

 

 

Nr. 1828 

 

For Udstykning af Jorderne Matr. N
o
 75 i Wisborg bliver Betalingen efter den for deslige Forret-

ninger sædvanlig Taxt 16 rbd. 

Vadumtorp den 6
te
 Februar 1848, P.L. Birk. 
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Nr. 1829 

 

Da jeg i Juli Maaned 1842 udstykkede Peder Larsens Gaards Jorder i Bagterp var Hovedparcellens 

Hartkorn 5 Td. 2 Skp. 3 Fk. 2¾ (alb.) hvortil svarer en Gammelskat 36 rbd. 68 sk.; men i den mig 

meddelte Attest staar Gammelskatten ikkun anført for 20 rbd. 43 sk. derfor maa der rimeligviis 

være en Ufuldstændighed ved Attesten i det som jeg formoder, at Peder Larsens Hovedparcel som 

bestod af 2
de

 sammenlagte Gaarde maa findes uden 2
de

 Matriculsnummere hvoraf jeg formodentlig 

ikkun har faaet det ene, nemlig Matr. N
o
 8a – Vel er der paa Attesten tillige anført Matr. N

o
 8c med 

Hartkorn 2¾ alb. og Gammelskat 37 sk. men dette forslaar kun lidt til at erstatte de manglende 16 

rbd. 25 sk. og Matr. N
o
 8c er desuden en anden Parcel som er den egentlige Hovedparcel fra 1842 

uvedkommende – Jeg maa derfor, forinden jeg kan fuldføre og indsende Forretningen have Dem 

anmodet om at forfatte mig en anden Hartkorn Attest, der indeholder Hartkorn og Gammelskatten 

for den hele Hovedparcel saaledes som den var efter udstykningen i Aaret 1842 nemlig til gammelt 

Hartkorn 5-2-3-2¾.  De for Forretningen mig tilsendte 20 rbd. har jeg modtaget – Den mig tilsendte 

Attest som jeg ikke kan bruge følger hermed tilbage. 

Vadumtorp den 10
de

 Februar 1848, forb. P.L. Birk. 

 

Gaardeier og Sognefoged Bertel Larsen. 

 

 

Nr. 1830 

 

Ifølge deres Velædelheds ærede Skrivelse af 29
de

 f.M. tillader jeg mig herved at fremsende de 

Forretninger paa Nørlunds Gods, som blev paabegyndt i April Maaned forige Aar og som i længere 

Tid har ligget færdige; de i November sidst paabegyndte Forretninger er jeg endnu ikke bleven 

færdig med, og forinden jeg kan afsende dem maa jeg bede mig ogsaa Taxationsforretningerne for 

Nibe tilstillet. det var min Agt at have indsendt Gammelskatfordelingen for Matr. N
o
 19 og 26 i 

Aarestrup directe herfra; men ved nøiere Overveielse fandt jeg at den helst burde indsendes saa 

tidlig med de øvrige Forretninger om Forandringer i Aarestrup fra April forige Aar, hvor det 

desuden er bemærket ved Slutningen af Beregningen at Gammelskat fordelingen for N
o
 19 og 26 

følger i en særskilt Beregning. 

Vadumtorp den 11 Febr. 1848. Med sand Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Ammitsbøll. 

 

 

Nr. 1831 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 11
te
 d.M: meldes at jeg i sin Tid rigtig 

hat modtaget Hr. Agent Nyholms Skrivelse af 20
de

 Nov. f.A. og at jeg er villig til saa tidlig i Foraa-

ret som det kan blive mig muelig at foretage den forlangte Udskiftning af Aldrup Gaardes Jorder i 
Kollerup Sogn. Imidlertid ønsker jeg da helst at Herr. Forvalteren vilde være uleiliget med at besør-

ge Mænd udmeldt ved retten til at taxere Jorderne og jeg skal da nærmere underrette Dem om, til 

hvilken Tid jeg maatte blive istand til at foretage Forretningen. 

Vadumtorp den 12
te
 Februar 1848, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Schrøder 
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Nr. 1832 

 

(Dette brev er overstreget,da det, som der står i protokollen: ”Er feilagtig indført i denne Bog”) 

Hjørring Amt, Hvetbo Herred, Hjermeslev Sogn, Vester Hjermitslev Bye den 27
de

 December 1847. 

 

Jens Eriksen, forhenværende Fæstegaardmand, 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 18
de

 September 1802 udstykkede Gaards Jorder, hvoraf Hovedpar-

cellen nu tilhører Niels Madsen. Denne Eiendom som jeg har tilkjøbt mig ved Skjøde af 20
de

 April 

1805 tinglæst 26
de

 i samme Maaned har aldrig været bebygget, men jeg har stedes dyrket den i For-

bindelse 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 alle ere mig lige nær, og som jeg 

Skylder at udbringe min Eiendom til det Høieste saa har jeg i formeentlig Medhold af Forordningen 

af 3
die

 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 beregnet i Hartkorn, og jeg herved underdanigst fremsender 

Hartkornsberegningen med tilhørende Korter og øvrige befalede Udstykningsdocu-menter saa 

ansøger jeg underdanigst om det Høikongelige Rentekammers naadigste Approbation paa 

Udstykningen paa Grund af de anførte Omstændigheder, Underdanigst Jens Eriksen. 

 

Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk. 

 

 

Nr. 1833 

 

Til Brug ved underhændehavende Udstykninger tillader jeg mig ærbødigst at anmode Deres 

Velbaarenhed om godhedsfuld at ville det allersnarest som Deres Leilighed kan tillade det, meddele 

mig Hartkornsattester for efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

Elling Sogn, Jerup By, Matr. N
o
 12, Jørgen Christensens Gaard, Hartkorn 1-3-3-1 Gammelskat 12 

rd. 39 sk. 

Hallund Sogn og By, Matr. N
o
 8, Thomas Jacobsens Gaard. 

Østerbrønderslev Sogn og By, Matr. N
o
 23, Isak Bastholms Gaard 

Vadumtorp den 13
de

 Februar 1848, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel, Ridder af Dannebrog 

 

 

Nr. 1834 

 

Da min Søn Landmaaler Birk som fortiden er i Kjøbenhavn, ikke fik de tvende hermed følgende 

Udstykningsforretninger over Matr. N
o
 7 og 83 i Agersted Fjerding Voer Sogn indsendt førend sin 

Afreise herfra den 17
de

 forige Maaned, fordi han ikke til den Tid havde faaet Taxationsforretnin-

gerne beskreven fra Retten, saa er det efter hans Begjæring at jeg herved paa hans Vegne tillader 

mig i Henhold til Forordningen af 3
die

 December 1819 § 13 at fremsende disse Forretninger med 

Bilage til udbedende Høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til det Kongelige Rentekammer. 

Vadumtorp den 13
de

 Februar 1848, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Herr. Kammerherre Amtmand Baron Holsten - (Afsendt 13/2 48) 
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Nr. 1835 

 

Vadumtorp den 14
de

 Februar 1848 

Deres Velbyrdighed ombedes godhedsfuld at ville det aller første muelig sende mig Beskrivelsen af 

den Taxationsforretning over Morten Christensens Gaards Jorder Matr. N
o
 4 i Hjelmsted By Serrit-

slev Sogn som blev afholdt den 26 Mai 1847 og afhjemlet en paafølgende Retsdag, og dersom den 

imod Formodning ikke skulde være betalt, da beder jeg De vilde behage at kræve Betalingen hos 

Eieren Morten Christensen. Kunde Forretningen sendes med Posten til Amtet Fredag saa jeg det ret 

gjerne. 

Med Høiagtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Krigsraad Herredsfoged Spärck (Afsendt 16/21 48) 

 

 

Nr. 1836 

 

Deres Velædelhed har i Skrivelse af 1
st
 denne Maaned forlangt min bestemte Erklæring om jeg troer 

at der kan være noget til Hinder for at udstæde Fæstebrev til Christen Nielsens Søn Lars Christen-

sen paa den Parcel som hans Fader dertil har afstaaet og som jeg beregnede i Hartkorn i sidstafvigte 

Efteraar; jeg maa dertil svare at der ikke er mig noget Lovbud bekjendt som kan forhindre en Eier 

fra at gjøre en saadan Disposition med sit Fæstegods; det er alene ved Forordningen af 25
de

 Juni 

1810 § 11, 12 og 14 befalet at en hvor som helst Forordning i Fæstegodsets Inddeling skal indberet-

tes til Rentekammeret og oplyses med Kort og Beregning, og til Beviis for at dette er skeet paa 

behørig Maade fremsender jeg herved en verificeret Gjenpart af den Indberetning hvormed jeg ved 

Indsendelsen igjennem Amtet ledsagede min Forretning, som blev indsendt under 17
de

 December 

f.A. – Jeg mener saaledes at der ikke kan være noget til Hinder for at udstæde Fæstebrevet, ligesom 

jeg ogsaa antager at Herredsfogden uden Betænkelighed maa kunne læse det, i al Fald naar Gjen-

parten af min Indberetning til Rentekammeret forevises ham. – Skulde Herredsfogden imod min 

Formodning kunde have nogen som helst mig ubekjendt Betænkelighed ved at læse et formeligt 

Fæstebrev, kunde da ikke en foreløbig Fæstecontract som udstædes midlertidig, indtil Kammerets 

Approbation paa Hoveriets Deling indløber /: hvilken visselig ikke kan udeblive eftersom Hoveriet 

ikke i nogen som helst henseende er bleven forøget, og det er jo alene som der er forbudet i Lovgiv-

ningen :/ være tilstrækkelig ved Sessionen for Øieblikket? At Huusmanden skal overtage en 

forholdsmæssig Deel af Hoveriet i Forhold til det Hartkorn som faaes af Gaarden er vistnok 

ligefrem i sin Orden og kan formeentlig ikke møde nogen Vandskelighed fra Rentekammerets Side. 

Og min Indberetning vil De erfare at jeg har indsendt Concepten til Fæstebrevet men den formoder 

jeg at De har Gjenpart af, og en ny Hartkornsattest sender jeg Dem herved. – De øvrige Oplysninger 

som De har forlangt, og som jeg ikke antager at være saa preserende, skal jeg meddele Dem om en 

gandske kort Tid. 

Vadumtorp den 15
de

 Februar 1848, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Yde. 

 

 

Nr. 1837 

 

Da min Kasse er i en temmelig svag Forfatning for Tiden, beder jeg Deres Velbyrdighed ret meget 

om at sende mig den tilgodehavende Klaverleie med Overbringeren heraf. 

Vadumtorp den 15
de

 Februar 1848, Ærbødigst P.L. Birk. 
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S:T: Herr. Assessor Brinck. 

 

 

Nr. 1838 

 

Jeg er villig til at foretage den forlangte Udstykning i anstundende Foraar og at befordre mig selv til 

og fra Stedet for en billig Betaling; men hvad Udstykningen kan koste er jeg ikke istand til at sige 

uden i det mindste at see Kortet over Eiendommen eller og at faae lidt at vide om dens Størrelse; 

men De kan i al Fald være forvisset om at jeg ikke gjør nogen som helst ubillig Fordring. – Det er 

dog vel Matriculs Korter der haves over Eiendommen; thi uden Matriculs Korter kan man nu om 

stunder ikke foretage Udstykning da de gamle Korter ikke kan meddele de fornødne Oplysninger 

som det er paalagt Landinspecteuren at tilveiebringe – Mænd til at taxere Eiendommen bedes 

imidlertid udmeldt ved Retten, saavelsom ogsaa anskaffet Amtstue Attest over Hartk, og Gamlsk. 

Vadumtorp den 16
de

 Februar 1848, P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. Gaardeier C.N. Kronborg. 

 

 

Nr. 1839 

 

Til Brug ved underhændehavende udstykning beder jeg ærbødigst at Deres Velbaarenhed vilde 

være uleiliget med det første som Deres Leilighed kan tillade det at meddele mig en Attest om 

Hartkornet og Gammelskatten for:  

Jerslev Sogn, Klæstrup Bye, Matr. N
o
 7a, Jens Christian Jensens Gaard. 

Vadumtorp den 23
de

 Februar 1848, Ærbødigst P.L. Birk 

 

Høiædle og Velbaarne Herr. Justitsraad Amtsforvalter Juel. 

 

 

Nr. 1840 

 

Til Brug ved attraaede Udstykninger tillader jeg mig allerærbødigst at anmode den høikongelige 

Comitee om, gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige Copier af Matriculskorterne 

med paategnede Taxter over efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

Hjørring Amt 

Dronninglund Herred og Sogn, Ørsøe, Matr. N
o
 51a og 51b, Ole Simonsen. 

Samme Herred, Hallund Sogn og By, Matr. N
o
 8, Thomas Jacobsen. 

Børglum Herred, Børglum Sogn, Lyngbytorp By, Matr. N
o
 1           Børglum Closters Gods, Adolph  

Lyngby Sogn, Lyngbytorp By, Matr. N
o
 3                                         Nielsens Enkes Fæstegaard. 

I Aalborg Amt 

Kjer Herred, Sundby Sogn og Bye, Matr. N
o
 8 Fru Schals, Htk. 2-4-0-2¼, gl.skat 23 rbd. 6 sk. 

Korterne bedes sendt til Aalborg Amtstue det snarest muelig hvor de af mig strax skal vorde 
indløste. 

Vadumtorp den 21
de

 Februar 1848, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

 

 

Nr. 1841 
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Da saavel det Kort som De selv har sendt mig som det jeg har faaet fra Rentekammeret viser den 

hele sammenlagte Gaard som den var i 1842, og jeg ikke kan see af disse Korter hvad der har hørt 

til hver Gaard især saa er det endnu nødvendigt at De til den Ende maa sende mig det originale 

udskiftningskort over Bagterp By til eftersyn og derhos skaffe mig fra Amtscontoret en Gjenpart af 

den Skrivelse hvorved Rentekammeret har tilladt de sammenlagte Gaardes adskillelse uden nye 

Forretning. 

Vadum Torp den 23
de

 Februar 1848, forb. P.L. Birk. 

 

Til Gaardeier og Sognefoged Bertel Larsen 

 

 

Nr. 1842 

 

Efter Modtagelsen af  Herr. Kammerraadens meget ærede Skrivelse af 12
te
 forige Maaned skrev jeg 

strax til min Søn, som fortiden er i Kjøbenhavn for at læse til Landinspecteur Examen, om at gaae 

op i Matriculscontoret og at paaskynde at jeg snart kunde faae den Copie af Matriculs Korterne over 

en Deel af Stamhuset Sæbyegaard Gods, som blev forlangt forige Sommer; da jeg ikke endnu har 

faaet den. – Men da begge min Sønner ere i Kjøbenhavn i denne Vinter og ikke kan komme hjem 

førend sidst i Mai og maaske ikke før Juni Maaned og jeg saaledes er gandske ene om mine temme-

lig talrige Forretninger saa maa jeg indstændig bede Hr. Kammerraaden at De paa bedste Maade vil 

tale min Sag hos Hr. Baronen og bede ham godhedsfuld at undskylde at jeg, saa gjerne jeg end vilde 

dog ikke paa nogen Maade kan see mig istand til at faa endog blot Agerlandets Deling udført saa 

tidlig at Vaarsæden kunde nedlægges i de nye Lodder – Jeg veed det er en beklagelig Sandhed at 

Bønderne ere under saadanne Omstændigheder som er tilbøjelig til at skade Dem selv saavel som 

hinanden indbyrdes, deels ved at holde Gjødningen inde, deels ved at anvende den paa Steder hvor 

der ikke efter den sædvanlige Orden skulde anvendes, deels ved Gravning paa saadanne Steder hvor 

de antages at de ikke vil faae Lod etc; men jeg mener dog derhos, at der for denne ene Gang kan, 

ved noget Tilsyn og ved fornuftige Forestillinger og hvad Gravning angaar ved lidt Magtsprog for 

en stor Deel raades Bod paa disse ulemper. – Det bør nemlig formentlig aldeles forbydes dem at 

grave i Hede og Grønning anderledes end efter udviisning – Siden jeg nedskrev foranstaaende 

Linier har jeg nu faaet den Efterretning fra min Søn, at den bestilte Copie Matriculs Korterne nu ere 

endelig færdige og saaledes ret snart vil komme til Aalborg; men nu er destoværre min Kasse ikke i 

den Tilstand, at jeg kan indløse den naar den kommer; hvad den vil koste veed jeg rigtignol ikke 

endnu; men saa snart Efterretning derom tillader jeg mig i den Anledning at henvende mig til Her, 

Kammerraaden om Assistance. – I øvrigt beder jeg De vilde formidle min ærbødigst Compliment 

for Her. Baronen og forsikkre ham at jeg skal gjøre min yderste Flid for at fremme Hans 

Forretninger saa meget som det staar i min Magt. 

Vadumtorp den 6
te
 Marts 1848. Med sand Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

P.S. Forretningen for Hørbylunds Mølle blev indsendt den 20
de

 forige Maaned. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Theilmann. 

 

 

Nr. 1843 

 

I Anledning af Deres Velærværdigheds meget ærede Skrivelse af 17
de

 f.M. meldes, at den Forteg-

nelse over Lodseierne i Ulsted Gade, som De forlanger bragte jeg Dem sidstafvigte 12
te
 Juni da jeg 

var hos Dem om Morgenen tidlig; den var lagt i en Convolut da det var min Agt at ville have sendt 

den med Posten, men da min Vei just faldt der forbi bragte jeg Dem den selv; og saavidt jeg kan 

mindes spurgte De om De skulde sende mig den, hvortil det forekommer mig at jeg svarede, at den 

gjerne kunde blive der til jeg Kom. – den gang tænkte jeg rigtignok langtfra ikke at det skulde have 

varet saa længe. Jeg har imidlertid ikke faaet Fortegnelsen sendt siden og derfor haaber jeg sikkert 
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at den maa findes i Deres Velærværdigheds Gjemmer. – Jeg beder De finder den, og efter Afbenyt-

telsen ønsker jeg mig den behageligen tilsendt for at jeg kunde begynde at sætte min ind (i) Forret-

ningen som jeg formedelst den lange Standsning nu næsten har glemt. jeg kan nemlig slet ikke mere 

gjøre mig nogen Forestilling om hvor mange Lodtagende der er. – Jeg vilde ret gjerne sige Dem 

noget om hvor snart det nu endelig maatte blive muelig for mig at komme; men jeg tør næsten ikke 

sige noget derom i Øjeblikket da mine Bestemmelser derom saa ofte har slaaet Feil; imidlertid kan 

jeg hellig forsikkre Dem, at det ingenlunde er mangel paa god Villie dertil, men jeg har sandelig 

ikke været istand til at komme saavidt som jeg gjerne vilde. Nu er det efter Omstændighederne 

aldeles nødvendigt at opsætte det saalænge indtil Veiret bliver saaledes at man kan taale at staa og 

arbeide paa Marken ved et aabent Maalebord, og dette vil efter Naturens sædvanlige Orden ikke 

kunne skee førend hen i Mai Maaned; men jeg vil høitidelig forsikkre Dem, at jeg skal komme saa 

hastig som det paa nogen Maade kan blive mig muelig. 

Vadumtorp den 2
den

 Marts 1848, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Pastor Funck.  

 

 

Nr. 1844 

 

Velbaarne Hr. Capitain Bluhme 

Det er mig ikke muelig ret at blive klog paa hvorledes jeg bør betragte det Forhold som Herr. 

Capitainen viser imod mig med Hensyn til den for afvigte Aar resterende Leie af det hos Dem 

henstaaende Fortepiano; Da jeg ved Nytaarstid sendte Dem min Regning og mit Bud endelig traf 

Dem hjemme sendte De mig det mundtlige Svar at De nok skulde gjøre den Ting af med mig inden 

Januar Maaneds Udgang; da dette imidlertid ikke skeete og jeg atter skrev Dem til i Begyndelsen af 

Februar, fik jeg det Svar at De nu var ved Sessionen og kom ikke hjem førend den 22 Febr. Da mit 

Bud derefter kom til Dem den 23
de

 fik jeg det Svar at De havde sendt Bud efter en Instrumentma-

ger, og derfor kunde De endnu ikke svar mig den Dag; sidste Onsdag var mit Bud atter hos Dem og 

da gav De ham atter det Svar, at den Instrumentmager som De havde sendt Bud til var endnu ikke 

kommen og derfor kunde De endnu ikke afgjøre den Sag. – Jeg veed nu som sagt ikke hvad jeg skal 

tænke mig om disse Yttringer; thi jeg har aldrig lovet Dem at holde Instrumentet ved lige med 

Stemning, eller deslige smaa Manglers Afhjælpning, hvilket jeg ikke paatager mig hverken for den 

ene eller den anden, og jeg veed derfor ikke hvad min Fordring og Leien for det afvigte Aar, kan 

have med en Instrumentmager at gjøre; Dersom Hr. Capitainen blot har til Hensigt at tilkjendegive 

mig at De ikke vil afgjøre den Sag i Mindelighed, da maa jeg i saa Fald antage at De heller ikke 

ønsker at beholde Indstrumentet længere, og er dette Tilfældet da beder jeg De vilde behage med 

Overbringeren heraf at opgive mig til hvilken Dag og Tid det er Dem meest beleiligt at jeg lader det 

afhente. Min retmæssige Fordring for resterende Leie er da 1 rd. d. M. for et Aar og 2 Maaneder 11 

rbd. 4 mk. – Et Par Ord udbedes i ethvert Tilfælde. 

Vadumtorp den 5
te
 Marts 1848, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1845 

 

Gode Hr. Kammerraad. 

I Dag har jeg endelig modtaget den i længere Tid forventede Efterretning at de af mig forlangte 

Copier af Matriculskorterne over en Deel af Sæbygaards Gods i Volstrup Sogn er kommen til 

Aalborg Amtstue og derfra skal indløses med 57 rbd. 38 sk. – Da min Kasse ikke vel kan taale en 

saadan Udtælling i Øieblikket beder jeg Her. Kammerraaden vilde være af den Godhed at sende et 

saadant Beløb til Aalborg Postcontor adresseret enten til mig eller til Amtstuen med Anmodning om 

at udlevere Korterne til mig, hvor disse imidlertid henligge indtil Indløsningssummen bliver betalt. 

Vælges det sidste alternativ da beder jeg mig derom underrettet. 
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Vadumtorp den 18
de

 Marts 1848. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Theilmann.  

 

 

Nr. 1846 

 

(Et bilag der er lagt ind i protokollen) 

Har som Medlem af Aalborg Amts landoeconomiske Selskab, betalt til samme Selskabs Casserer 

1846 Aarets Bidrag med 2 Rbdlr. 48 Sk. hvorfor qvitteres, Hr. N. Smith, L. Smith. – Ovenstaaende 

Bilag er betalt den 28
de

 April 1847, B. 

 

 

Nr. 1847 

 

I Anledning af en Skrivelse fra Sogneforstanderskabet i Skallerup Sogn dateret 8
de

 d.M. erklæres 

herved, at efterdi at Stiftsøvrigheden i Aalborg har gjort Indsigelse imod den Rettighed i Skallerup 

Sogns Klitter som ved Lodseiermødet under 14
de

 Mai forige Aar blev indrømmet Proprietair Bruun 

til Willerup og forlangt at han skal legitimere sin Ret til Udlæg i Klitten forinden saadant kan tilstæ-

des ham, saa har jeg under 24
de

 September forige Aar anmodet ham om at producere et saadant 

Beviis for Stiftsøvrigheden; og da han ikke hidtil har faaet et saadant Beviis tilveiebragt som 

Stiftsøvrigheden har anseet for tilstrækkeligt, saa har hans Søn netop i Gaar været her og efter 

Forlangende modtaget den originale Forening og Plan samt Stiftsøvrighedens Skrivelse, for at gjøre 

Forestilling om Sagen til Rentekammeret – Forinden denne Eiendomstvist er bragt i det Rene og 

Planen for Delingen atter kommer mig tilhænde, kan intet foretages ved Udskiftningen fra min 

Haand. Vadumtorp den 9
de

 Marts 1848, P.L. Birk. 

  

 

Nr. 1848 

 

Saa hastig som jeg havde modtaget Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 13
de

 f.M. skrev jeg til 

min Søn i Kjøbenhavn for at faa Oplysning om det Kort som han skulde have laant af Madame 

Albrechtsen i Fjor Sommer og jeg har nu faaet den Efterretning at han leverede det fra sig igjen 

samme Dag til Forvalter Henrichsen paa Vaargaard, som lovede at besørge det til sin Eier – 

maaskee er det saaledes allerede kommen til sin Bestemmelses, eller i andet Fald vil det kunne faas 

paa Voergaard, hvor min Søn efterlod det. - Den Efterretning som De har været saa god tidlig at 

meddele mig angaaende den eller de Parceller af Clausholm som Köhler ønsker Deelt, er ikke 

tilstrækkelig; jeg kan derfor ikke skrive om det fornødne Matriculskort forinden jeg faar Matriculs 

Nummeret opgivet; bedst er det om det nye Hartkorn og Gammelskatten tillige vedføies. 

Vadumtorp den 9
de

 Marts 1848, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Lose. 

 

 

Nr. 1849 

 

Dersom det maatte være Deres Velædelhed beleiligt at paategne de med følgende Lister saaledes at 

Budet kunde faa dem med til Aalborg da ønskede jeg det ret gjerne. 

Den ved Deres ærede Skrivelse af 26
de

 f.M. mig tilstillede Extract af den nye Matricul er ikke 

tilstrækkelig til som Attest at indsendes med min Forretning, og den stemmer heller ikke med de 

Matriculsnummere som findes paa det her værende Kort, som dog er en Copie af Matriculs Kortet; 
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thi paa dette er der 31 Matriculs Nummere hvorimod der i den mig tilsendte i en miserabel Form 

affattede Extract er begyndt med N
o
 3 og endt med N

o
 29, saaledes at der mangler 2 Nummere i 

hver Ende af Byen – Extracten i sin jammerlige Form er desuden ikke underskreven af nogen, og 

har saaledes ingen Autoritet – Dersom Deres Velædelhed ikke har en virkelig fuldstændig autorise-

ret Udskrift at den nye Matricul for Hvorup Sogn hvoraf de under Deres Navn som Forvalter for 

Rødsleth Gods kunde meddele mig en fuldstændig Afskrift for de 31 Matriculsnummere som finde i 

Hvorup Bye, da maa jeg bede Dem være Uleiliget med fra Amtstuen at erhverve og tilstille mig en 

saadan fuldstændig Attest for titnævnte 31 Matriculsnummere som i sin Tid kan indsendes med min 

Forretning. En saadan Attest ønsker jeg mig tilstillet det første som Deres Leilighed kan tillade det. 

Vadumtorp den 13
de

 Marts 1848. Med Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Lund.  

 

 

Nr. 1850 

 

Til Brug ved attraaede Udstykninger og Udskiftninger beder jeg allerærbødigste at den Høikonge-

lige Comitee gunstbehageligen ville for min Regning lade udfærdige Copier af med paategnede 

Taxter over efterfølgende Matriculskorter i Aalborg Amt, Hindsted Herred, Bælum Sogn og Bye 

Matr. N
o
 65, 67 og 67b, 68, 69 og 70. Disse Matriculs Nummere ønskes paa eet Kort. 

Samme Sogn, Smedie Byes samtlige Jorder. 

 

Den 16
de

 Marts 1848 blev Peter anmodet om at forlange disse Korter til mig da Tiden blev mig for 

lang at skrive selv til Comiteen. 

 

 

Nr. 1851 

 

Jeg har ikke den Ære at kjende Deres Velbyrdighed personlig, men efter som geistlig Pligt byder at 

tage enhver Ting i den bedste Mening saa vil jeg antage at Deres Brev til mig af Gaars Dato er 

skreven i Overiilelse. – Jeg har aldrig nægtet at udlevere de hermed følgende Korter over Sønder 

Kjettrup m.m. og over Kjettrupgaards Klitlod, og naar det havde havt saamegen Interesse for Boet 

at faae dem, at Hr. Yde vilde have sendt et Bud efter dem, kunde han ligesaa godt have havt dem 

for en Maaned siden eller til hvilken som helst Tid han vilde have ladet dem hente som nu, han har 

blot skreven mig til leilighedsviis og hans Brev til mig af 1
st
 f.M. var 12 Dage undervejs  førend det 

kom hertil. Det bragtes mig af en Mand fra Kollerup Sogn, som kom fra Øland. Med et saadant 

Leiligheds Bud vil Deres Velbyrdighed dog vel finde det rimeligt at jeg ikke kan driste mig til at 

sende Korter, som jeg staaer til Ansvar for saalænge som de findes under min Varetægt; andre Bude 

har der ikke været hos mig siden Madam Sommer døde, og da det ikke var i min Interesse at Korter-

ne var bleven tilbage hos mig, men det paalaa Madame Sommer at lade dem hente, saa kunde det 

heller ikke med Billighed fordres at jeg skulde leie en Expresse for min Regning til at bringe dem til 

Kjettrupgaard – Jeg sender nu hermed, nemlig med det første Bud som er kommet til mig i den 

Anledning – de hos mig hidtil bevarede Korter over Sønder Kjettrup, Grønhøi og Kringelstederne 

samt over Kjettrupgaards Klitlod med Afbyggere, og at Udtog af Udskiftnings og Udstyknings-

beregningerne med Hartkorns og Gammelskatsfordelingen – De originale Beregninger ere indsend-

te til Rentekammeret og ere formodentlig forbleven der; imidlertid kan og vil jeg gjerne meddele 

Afskrifter eller Gjenparter for en billig Betaling af de fuldstændige beregninger, som jeg har i 

concept, om det skulde ønskes; men jeg finder ingen Tilbøjelighed til at lade mig aftvinge hvad jeg 

ikke finder at være min Pligt, og hvad der er min Pligt vil De altid finde mig villig til at opfylde 

uden Tvang. – Jeg har ikke noget Kort over Kjettrupgaards Ager og Eng m.m. omkring Gaarden og 

kan derfor ikke meddele nogen Beregning over samme; men dersom det har nogen særlig Interesse 

at faa Arealerne at vide og man vil lade Kortet bringe hertil en Formiddag i løbet af denne Uge, saa 
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er jeg villig til at beregne det saaledes at Budet kan faa det tilligemed Beregningen om Aftenen elle 

i al Fald blive her om Natten og faa det med tilbage næste Morgen eller Formiddag. Dersom Deres 

Velbyrdighed har gjennemtænkt hvad De har skreven mig til i Gaar saa maa De, som Mand af Ære 

føle hos Dem selv at det er en meget Krænkende uforskyldt at modtage saadan Beskyldning for 

Uefterrettelighed; men Deres Dom over mig i den Henseende er ogsaa i høieste Grad uretfærdig; 

Thi De dømmer mig aldeles uhørt!! – Deres Trudsel om sagsøgelse klinger lidt underlig; thi hvad 

vil De vel sagsøge mig for? jeg har ikke efterladt det Mindste af hvad der paahviler mig som Pligt i 

den Henseende. Havde der kommet Bud efter Korterne kunne de ligegodt have været sendt for 

længe siden som nu og Deres Brev har i den Henseende været aldeles overflødigt. De yttrer at, hvis 

jeg ikke sendte det Forlangte med Overbringeren ville De være nødsaget til atter at Klage over min 

Uefterrettelighed. Dette maa jeg formode sigter til en Klage som De førte over mig for noget over 3 

Aar siden, og som var lige saa ubeføiet som denne; men den Gang gav De mig destoværre ikke 

Leilighed til at forsvare mig, og da min Erklæring i den Sag hvori jeg bad indstændig om at faae 

Sagen paa det nøieste undersøgt og Vedkommende alvorlig tilretteviist som havde gjort usandfær-

dige Beskyldninger om mig, formodentlig ikke er kommen Dem til hænde efter som De yttrer at De 

atter vil see Dem nødsaget til at klage over min Uefterrettelighed og De saaledes synes endnu at 

staa i den Formening at jeg den Gang havde været Uefterrettelig og at Deres den gang indgivne 

Klage over mig var beføiet - saa maa jeg For dog endnu skjønt noget seent, at overtyde Dem om at 

jeg strax den Gang gjorde hvad der stod til mig for at faa Sagen oplyst og at faa den Plet afvasket 

som De i Overiilelse havde paaført mig aldeles uforskyldt, tillade mig her at vedlægge en Gjenpart 

at den Erklæring som jeg under 20
de

 November 1844 indsendte til den da constituerede Stiftamt-

mand Hoppe. – Det er mig imidlertid meget ubehageligt at kunne spore, at Amtmændene ikke have 

anseet det for Umagen værd at lade den Sag blive tilbørlig oplyst, hvilket jeg antager at Deres 

Yttring af dette /:atter/: kan tyde hen paa, og naar De saaledes antager at jeg endnu i Deres Øine 

staar som en uefterrettelig Person fra den Tid af, saa vil jeg i den Omstændighed have en 

Undskyldning for den ubillige og uforskyldte Harme som De har yttret imod mig igaar. – Nu vil jeg 

dog ret meget bede Dem om at undersøge Sagen alvorlig, og jeg holder mig da fuld forvisset om at 

De vil finde hos Dem selv at Deres Brev er skreven i Overiilelse. 

Vadumtorp den 20
de

 Marts 1848, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Herredsfoged Ammitsbøll. 

 

 

Nr. 1852 

 

(Løst brev indlagt i kladdebogen) 

Allerede ved Skifteforretningen paa Kjettrupgaard den 25 og 26
de

 f.M. overgav Forvalter Yde her 

mig, at Deres Velbaarenhed havde lovet at som en nøiagtig Underretning om Størrelsen af bemeldte 

Gaards Jorders Areal, samt at see paa Boets Vegne hos Dem havde at fordre 2 Korter og Beregnin-

ger, vedkommende Kjettrupgaard, og for hvilke De havde oppebaaret Betaling. Denne Underretning 

m.m., som er af største vigtighed med Hensyn til Conditionerne for Salget af Kjettrupgaard, der, 

som Dem formeentlig bekjendte, skal finde Sted den 4
de

 April d.A., og som desuden hver Dag 

savnes ved Besvarelse af hyppige forespørgsler for Liebhaverne, har Yde nu underrettet mig om, at 

han for 2 Postdage siden forgjæves har erindret Dem om, hvorfor han, da han saaledes intet kan 

udrette hos Dem, har anmodet mig om at gjøre et Forsøg i saa Henseende. 

I denne Anledning er jeg sat i den ubehagelige nødvendighed, at maatte foreholde Dem, hvad man 

skulde for at være overflødigt for en ærekjær Embedsmand, at De med deres ubegribelige Uefterret-

telighed i dette Tilfælde sætter Yde og mig i den største Forlegenhed og at jeg, saafremt at De ikke 

uopholdelig, om mueligt tilbage med Overbringeren heraf, sender det Ommeldte, vil være nødt til 

atter at klage over Deres Uefterrettelighed, ligesom jeg og med Hensyn til den Skade og Tab, 

Enkemadame Sommers Bo muelige lide ved denne, men reserverer Boets Ret til lovligt Søgsmaal 

imod Dem. Det aller behageligste og for Boet nyttigste vil imidlertid være at De forebygger Sligt 
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ved at gjøre Dem den Uleilighed, som foran berørt, at tilstille Yde det forlangte tilbage med 

Overbringeren heraf.  

Hvetbo Herreds Contoir i Blokhuus d. 18. Martz 1848, L.T. Ammitzbøll. 

 

Velbaarne Herr Justitsraad Stiftslandinspecteur Birk.  

 

 

Nr. 1853 

 

Hermed følger de 2
de

 Korter med Arealer samt Hartkorns og Gammelskats fordelingen saavelsom 

det gamle Kort over Kjettrupgaards Klitlod, hvilket ligesaavel kunde have været erholdt for et Aar 

siden som nu naar De blot havde sendt et Bud efter dem, som man kunde betroe til at føie Dem i et 

saa regnfuldt og ustadigt Veir som det har været i den senere Tid, men med Leilighedsbud vil De let 

indsee at det ikke kan gaae an at sende Korter, da de saa saare let kan blive ødelagt. – Jeg har intet 

Kort over Kjettrupgaards Ager eller Engjorder og kan derfor ikke meddele nogen Arealberegning 

derover; men jeg har skreven til Herredsfogden, at dersom det har særdeles Interesse at faa det og 

De vil sende mig Kortet en Formiddag, da vil jeg strax forfatte en Beregning saaledes at Budet kan 

faa baade den og Kortet med tilbage igjen, enten samme Dags Aften, eller Budet kunde blive her 

om Natten og da faa det med næste Dags Morgen eller Formiddag. – Det heri indlagte Brev maa jeg 

bede Dem at besørge ved et aldeles sikkert Bud til Herredsfogden, og allerønskeligst vilde det være 

om De maatte faa Leilighed til at bringe ham det selv. – En Tilstaaelse for Modtagelse af Korterne, 

enten fra Dem eller fra Skifteretten maae jeg udbede mig tilsendt med et sikkert Bud, enten til 

Aalborg Postcontor eller directe hertil, men ingenlunde til at aflevere i Øster eller Vesterhalne eller i 

Sundbye eller andet saadant uvedkommende Sted. 

Vadumtorp den 20
de

 Marts 1848, Ærb. P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1854 

 

Regning over mit Tilgodekommende for Landmaalingsforretninger ved Knivholt i October 1847 og 

i de første Maaneder af Aaret 1848. 

For en formelig Udstyknings Beregning med tilhørende Kort in Duplo over Gaarden Matr. N
o
 6a i 

Bekmann bliver mit Tilgodekommende efter den sædvanlige Taxt 25 rbd. 

For at opmaale de Grundstykker under Hovedgaarden som ere  

indtagen til Fredskov og at beregne og udlægge Vederlag for  

samme og endelig for at opmaale den nye Landevei og at bereg- 

ne og udlægge Vederlag for samme bliver mit Tilgodekommen- 

de i Forhold til Tid som Forretningerne efter deres Natur have  

medtaget     35 rbd. 

For Befordring fra Vadumtorp til Knivholt 9 Mile Tour á 5 mk. 

pr. Miil er       7 rbd.  3 mk. 

Porto af Taxationsforretningen                 1 mk.  2 sk. 

For 2
de

 Kasser til Forretningen og til de brugte Korter som ikke  

skal indsende s                  1 mk. 14 sk 

Er i alt     68 rbd.               . 

Til Afdrag derpaa modtaget i October 1847.   30 rbd.  . 

    Rest 38 rbd. 

Denne rest bedes behageligen udbetalt til min Søn Landmaaler Birk, hvis Qvittering derfor 

validerer. 

Vadumtorp den 21
de

 Marts 1848, P.L. Birk. 
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Nr. 1855 

 

Den 23 Marts 1848 har jeg bedet Peter om at skaffe mig et Kort over Christen Frosts Huus Matr. N
o
 

22 i Sundby Sogn og By, Kjær Herred. Hartkorn 3 Fk. – Samme Sogn Lindholm By Matr. N
o
 7b 

Hartkorn 2 Skp. 2 Fk. ½ alb. Gammelskat 2 rbd. 57 sk. Eieren Rasmus Christian Larsen. 

Hjørring Amt, Horns Herred, Raaberg Sogn, Gaardboe Eierlaug, Kyk Matr. N
o
 14 Gammels 

Hartkorn 2 Skp. 2 Fk. privilegeret, 1 Fk. upriviligeret, Gammelskat 1 rd. 54 sk. (og) 20½ sk. Nyt 

Hartkorn 3 Skp. 2 Fk. 2½ alb. privilegeret, 1 Fk. 1½ alb. upriviligeret.  

Eieren Jens Christensen Kyk staaer i den Formening at det upriviligerede Hartkorn skulde være 

beregnet paa en Parcel som han har tilkjøbt af de Jorder som henhører under den fælleds Eiendom 

Matr. N
o
 43 i Soerigs Eierlaug. – Der søges oplyst om denne Mening er rigtig eller om det 

upriviligerede Hartkorn virkelig er beregnet paa en Deel af de under Matr. N
o
 14 anførte Jorder, og 

dersom disse kan paavises da ønskes et Kort over disse for sig selv. 

Endvidere har jeg samme Dag bedet Peter om at forhøre om Forretningen for Østergaard i Nørre 

Saltum og om de flere Forretninger fra Nørre Kongerslev – og endvidere erindret om Anders 

Clemensens i Bejstrup og Poul Larsens i Østrup. 

 

 

Nr. 1856 

 

Gode Herr. Rosborg 

Endelig har jeg den Fornøielse herved at tilstille Dem de udførte Forretninger betreffende Magelæg 

for Skovgrund og afgiven Jord til Landeveien, og hvad dermed staar i Forbindelse. Efter Deres 

yttrede Ønske har jeg ladet den Parcel blive uforandret som er udlagt for 1/3 af den gamle Tegl-

værksplads, hvilket var saameget mere nødvendigt som den ikke er indbefattet i den nye Taxations-

forretning; jeg har dernæst ligeledes efter yttrede Ønske affattet Forretningen i 2
de

 Dele nemlig 

Magelægget for Skovgrunden først og dernæst Magelægget for Landeveien og derhos tillige 

forfattet et Kort som viser den hele Størrelse som ønskes indtaget baade for Skov og Landevei, og 

endelig har jeg affattet en Formelig Udstyknings Beregning med tilhørende Kort in Duplo for 

Gaarden Matr. N
o
 6a – maaske vilde det være hensigtsmæssigst om De vilde behage at vedlægge 

den en anden Hartkornsattest, allene over Matr. N
o
 6a. Forretningen sendes i en flad Kasse og de 

Korter som ikke skal indsendes følger i en Kort Kasse. Efter min indlagte Regning bliver mit 

tilgodekommende endnu 38 rbd. som jeg beder Dem være af den Godhed at udbetale til min Søn, 

Landmaaler Birk, som i den Anledning kommer til Dem. 

Vadumtorp den 23
de

 Marts 1848. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Rosborg.  

 

 

Nr. 1857 

 

I Haab om at Deres Høivelbaarenhed godhedsfuld vilde strax ved min Ankomst opfylde den 

Begjæring som jeg tillod mig allerærbødigst at yttre ved sidste ærede Samtale, siden hvilket jeg 

ikke er istand til fortiden at kunne foretage Forretningen, er det min Agt at komme til Mylenberg 

paa førstkommende Torsdag Aften, og at paabegynde Forretningen paa selve Thoruphedegaards 

Grund Fredag Formiddag Kl. 10, og agter derfor at være saa frie at komme til Dem Fredag Morgen 

Kl. 8 á 9. Mange Tak for de tilsendte Korter. 

Vadumtorp den 24
de

 Marts 1848. Med Høiagtelse, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Mylius. 
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Nr. 1858 

 

Under 29
de

 December f.A. skrev jeg en Forestilling for Dem til det Kongelige Rentekammer om 

Tilladelse til at afhænde Deres 2
de

 Parceller af Anders Christensens Gaard hver for sig, og en 

særskilt Skrivelse til Stiftamtmand hvori jeg bad ham at anbefale Sagen til det Kongelige Rente-

kammer. – Disse Breve blev indsendt til Amtet med det samme, Men omtrent 3 Uger derefter kom 

jeg ind til Herredsfogden, og han fortalte mig da tilfældigviis at min Forestilling til Rentekammeret 

var af Amtet sendt ham til Betænkning og han yttrede at han meente at ville have Bud til Dem efter 

Kortet for deraf at see Loddernes Beliggenhed; men jeg forklarede ham da at Kortet ikke vilde være 

ham til nogen Nytte eftersom Lodderne ikke derpaa fandtes i deres rette indbyrdes Afstand, saa 

saadant vilde have gjort Kortet alt for uhandelig stort.  

Da min Forestilling for Dem til Rentekammeret saaledes i hele 3 Uger ikke var kommen længere 

end fra Aalborg til Sundbye, saa kan jeg naturligviis ikke gjøre mig noget Begreb om hvor snart den 

kan blive færdig approberet; men dersom De vil erkyndige Dem om den paa Herreds Contoret og 

paa Amtscontoret og ifald den ikke endnu er approberet da de vil faa mig at vide under hvilken 

Datum der er indsendt fra Stiftscontoret, og skaffe mig dette at vide inden førstkommende Onsdag 

Aften, da vil jeg skrive til Kjøbenhavn og forhøre hvorledes det staar til dermed; men jeg maa 

nødvendigviis, om jeg skal skrive derom, have de forlangte Oplysninger om Indsendelsens Dato fra 

Amtet inden første Onsdag Aften, da jeg skal reise ud paa Forretninger sønden Fjorden Torsdag 

Morgen. 

Vadumtorp den 24
de

 Marts 1848, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1859 

 

Ærede Madame Hollenius 

Tør jeg at være saa fri at bede Dem at De vilde være af den Godhed at det allerførste som Deres 

Leilighed kan tillade det, at ville gjøre mig den Tjeneste, at gaa hen til Capitain Bluhme og tage et 

Fortepiano i Øjesyn som staar hos ham til Leie og som han ikke ønsker at beholde længere end til 

1
st
 April og som han ønsker at blive skilt ved inden 4

de
 April; jeg ønsker at Madame Hollenius 

godhedsfuld vilde være uleiliget med at undersøge hvorledes Instrumentet er; om det kan leies ud 

som det er eller om det behøver Reparation og i saa Fald om De da ikke kunde og vilde paatage 

Dem at lade det gjøre istand for mig, og hvad De antager at det omtrentlig kunde koste. – Jeg skal 

reise ud paa Forretninger paa førstkommende Torsdag og kan ikke vente at komme hjem til den Tid 

som han ønsker at blive skilt ved Instrumentet. – Et Par Ord fra Dem i den Anledning udbeder jeg 

mig om mueligt med Budet. 

Vadumtorp den 25
de

 Marts 1848. Med sand Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1860 

 
For at affatte en speciel Areal Beregning over Kjettrupgaards Jorder i Ingstrup Sogn er mit 

Tilgodekommende 5 rbd. 48 sk., som ønskes sendt til Aalborg Postcontor 

Vadumtorp den 26
de

 Marts 1848, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1861 
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Efter Deres Velædelheds Begjæring følger hermed en Areal Beregning over Kjettrupgaards Jorder 

med Kortet tilbage og en Regning for mit Tilgodekommende som jeg beder mig sendt til Aalborg 

Postcontor. 

Jeg har gjort hvad der stod til mig for at fremme Christen Nielsens Sag hurtig og naar De havde 

sendt et Bud herhen med Deres Brev i stedet for at det gik med Leilighed og det var 12 Dag 

undervejs, saa kunde De godt have havt min Attest førend Sessionen. – Hvorfor Herredsfogden ikke 

har villet læse en Fæstecontract som udstædt i Forventning af det Kongelige Rentekammers 

Approbation i en Sag der er saa reen og klar at Approbationen aldrig kan udeblive, det kjender jeg 

slet ikke Grunden til. – Jeg skal med første Post skrive til min Søn som fortiden er i Kjøbenhavn og 

faa ham til at gaae op i Rentekammeret, for om muelig at fremskynde Sagens endelige Afgjørelse, 

som forresten ikke kan være tvivlsom. 

Vadumtorp den 26
de

 Marts 1848, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Yde. 

 

 

Nr. 1862 

 

Lars Nielsen Smed som boer i min Smedie her paa Vadumtorp agter at kjøbe sig en Ambolt, som 

han ikke kan betale strax – han agter at føre den hertil og at bruge den i min Smedie, og jeg inde-

staaer for at der ikke kan være nogen Vanskelighed for at betroe ham den Deel deraf som han ikke 

strax kan betale. 

Vadumtorp den 29
de

 Marts 1848, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1863 

 

Den 30
de

 Marts skreven til Peter og sendt han Svanholms Beregning til Forsegling. Endvidere har 

jeg bedet ham at være uleiliget med følgende Gjenstande. 

1. At forhøre om den Forretning over Delingen af Christen Nielsens Fæstegaard i Sønder Kjettrup 

Bye, Ingstrup Sogn, Hvetboe Herred, Hjørring Amt som blev indsendt herfra den 17
de

 December 

forige Aar og som skulde have været færdig førend Sessionen. – Der kan formentlig ikke være 

noget i Veien fra Kammerets Side, men Approbationen ventes med stor Længsel. 

2. Skrev om Korter over efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

a) Aalborg Amt, Aars Herred, Ulstrup Sogn, Hvorvarp Bye, Selveier Niels Jørgensen Porsborgs 

Gaard Matr. N
o
 5, Hartkorn 3-2-3-0, Gammelskat 27 rd. 32 sk. 

b) Hjørring Amt, Børglum Herred, Østerbrønderslev Sogn og Bye, Matr. N
o
 24a, Hartkorn 2 Td. 1¼ 

alb., Gl. Skat 20 rd., 86 sk. Eierens Navn er Peder Christensen. 

c) Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Hallund Sogn, Hollensted Bye, Anders Jensens Gaard, 

Matr. N
o
 15, Htk. 1-3-1-2, gl. Skat 10 rd. 12 sk. 

3. Eftersee Matriculs Kortet over Hvorup Bye og faa at vide om Glerups Mose ikke er – som jeg 

antager – indbefattet i Matr. N
o
 29, med Hartkorn 9-7-3-1. Maaskee er Glerups Mose blot et Navn 

som er antegnet paa Matriculs Kortet uden at gjelde nogen særskilt Afdeling i Matriculen? Det staar 

ikke omtalt i Matriculen over Hvorup Sogn som jeg har faaet fra Amtstuen, at Glerup har Part i 

Moesen men i Virkeligheden har han en Lod paa 83 Tønder Land som formeentlig dog burde have 

været bemærket, dersom den Lod er, som jeg antager indbefattet i Matr. N
o
 29, som paa det Kort jeg 

har er kaldt N
o
 31 – under dette Matr. N

o
 er indbefattet hele Mosen og Overdrevet norden for Byen, 

fra Aaen og ind til Hvoruptorp Skjel, et Stykke Hede eller sandfugen Jord sønden for Byen ved 

Gaden og noget Overdrev tæt norden Byen incl., samt et Stykke østen for Agermarken, imellem 

denne og Engen. Alt dette staar paa mit Kort antaget som Matr. N
o
 31 og det er udstædt fra Matricu-

lerings Contoret den 8
de

 Februar 1820 og attesteret af Registrator Chr. Lund for at være rigtig Copie 

af det herværende Hovedkort; men ikke destomindre maa jeg dog antage at Matr. numrene er gjort 
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omkring siden; men det er mig om at gjøre at faa at vide om alt det som jeg antager hører under 

Matr. N
o
 29. – En saadan omgjørelse af Matriculs Korter efter at der er meddelt attesterede Copier 

af dem, synes for resten at være meget urigtig. 

 

 

Nr. 1864 

 

Gode Herr. Kammerraad. 

At jeg har modtaget Deres meget ærede Skrivelse af 14
de

 f.M. med deri indlagte 57 rd. 38 sk. til 

Indløsning af de bestilte Matriculs Korter ligesom og at jeg derfor har indløst og modtaget Korterne 

det tillader jeg mig herved at melde, i det jeg derhos forsikkrer Dem at jeg skal gjøre alt hvad der 

staaer i min Magt for at faa Udskiftningen fremmet saasnart som det paa nogen maade er mig 

muelig. – Hr. Kammerraaden yttrede Ønske om at vide om Hovmosen vil blive uden for Delingen 

som Sæbygaard alene tilhørende? Der til kan jeg for Øieblikket kun svare, at i Matriculen er 

Hovengen /: eller Hovmosen :/ ligefrem uden nogen bestemt Begrændsning indbefattet i de Jorder 

som ere anførte under Matr. N
o
 25a, nemlig den store samlede Hedestrækning fra Store Toftelund 

til Albek Sogns Grændse. - Tør jeg bede min Kompliment anmeldt for Hr. Baronen 

Vadumtorp den 4
de

 April 1848, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Theilmann. 

 

 

Nr. 1865 

 

(Løst brev indlagt i kladdebogen) 

Paa forlangende attesteres herved. at forannævnte Gaardeier Lund i Biersted, som Capitain og 

Landinspecteur Lorentzen beder om at faae autoriseret til paa sine Vegne at møde for Landvæsens-

commissionen paa Læsøe den 25
de

 i næste Maaned i Anledning af Udskiftningen af Øens Jorder, er 

mig bekjendt som en meget paalidelig, duelig og retskaffen Mand; han har nemlig assisteret mig 

ved mine Forretninger i et Tidsrum af 15 Aar og har stedse behandlet de ham anbetroede Dele af 

mine Forretninger med udmærket Flid og samvittighedsfuld Redelighed, og da han har deltaget i 

elle Dele af Udskiftningen paa Læsøe fra først til sidst og i Virkeligheden udført det meste af 

Arbeidet der, og saaledes nøie kjender den hele Sag, saa forekommer det mig at heller ingen bedre 

end han kan møde paa Capitain Lorentzens Vegne i denne Sag. 

Vadumtorp den 4
de

 April 1848, underdanigst P.L. Birk, Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 1866 

 

Gode Madame Hollenius 

Ret mange Tak for Deres gode Brev af 30
de

 f.M.! De gjør mig en stor Tjeneste ved at ville være 

uleiliget med at lade Instrumentet gjøre istand for mig. – Jeg tillader mig herved at lade følge En 

Regning paa 12 rd. 3 mk. som De ville behage at oppebære hos Capitain Bluhme Ifølge hans Brev 
til mig derom, som jeg ogsaa lader følge, og vilde De da der at behage at bestride Omkostningerne 

paa Instrumentets Istandsættelse. – Clausens Brev følger ogsaa. 

Vadumtorp den 4
de

 April 1848. Med Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

De er vel saa god om muelig at leie det ud for mig naar det vorder istandsat. 

 

 

Nr. 1867 
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S:T: Hr. Capitain Bluhme i Aalborg.   Debet 

Leie af et Fortepiano for 1 ¼ Aar til 1
st
 April 1848  12 rd.  48 sk. 

som bedes behageligen udbetalt til S:T: Madame Hollenius i  

Aalborg, hvis Qvittering derfor validerer. 

Vadumtorp den 4
de

 April 1848, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1868 

 

Den ved det Kongelige Rentekammers Skrivelse til Amtet af 9
de

 November forige Aar, hjemsendte 

Udstykningsberegning over Hovedgaarden Dalsgaard Jorder, som det høie Collegium har forlangt 

forandret med Hensyn til at Eieren havde forlangt Skoven deelt, paa en Maade som ikke kunde 

tillades, har jeg nu tilføiet den af Kammeret forlangte Forandring, og tillader mig allerærbødigst at 

fremsende Forretningen, bedende at Deres Høivelbaarenhed høigunstigst vilde anbefale den paa 

bedste Maade til snarest muelige Approbation, da det er Eieren meget om at gjøre, eftersom han 

staar i Handel om Dele af Eiendommen. 

Vadumtorp den 4
de

 April 1848, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Herr. Kammerherred Stiftamtmand Stemann Commandeur af Dannebroge og 

Dannebrogsmand. 

 

 

Nr. 1869 

 

Vadumtorp den 5
te
 April 1848 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede skrivelse af 1
st
 f.M. meldes at Deres Udstyknings-

forretning over Dalsgaards Jorder er fuldført overensstemmende med det som blev aftalt ved Deres 

ærede Nærværelse her i Sidstningen af forige Aar, og at der er indsendt til Amtet med Anmodning 

om at anbefale den paa bedste Maade til snarest muelige Approbation; men at have nogen Mening 

om hvor lang Tid det kan medtage at faa den approberet kan jeg aldeles ikke. Vi veed jo af Erfaring 

at der kan bruges lang Tid til at affatte en Kort Resolution; den blev nemlig indsendt første Gang 

den 31
de

 December 1846, og den kom da først til Rentekammeret den 7
de

 Mai 1847 efter at have 

sovet 4 Maaneder i Aalborg; derpaa gik den med Sneglfart sin videre Gang indtil den under 9
de

 

November faldt den Resolution at Skoven ikke maatte deles; Skal den nu gaae den endelige 

Approbation i Møde med en lignende Fart, saa kan et halvt Aar endnu ikke være tilstrækkelig; thi 

Forretninger er i og for sig selv temmelig vidtløftig at revidere; imidlertid tør man dog vel haabe, at 

det kunde skee i løbet af et Par Maaneder. 

Deres med Agtelse forbundne, P.L. Birk. - (Afsendt 8
de

 April) 

 

 

Nr. 1870 

 
Deres Velbyrdighed ombedes godhedsfuld at ville snarest muelig sende mig Taxationsforretningen 

over Huuslodden Matr. N
o
 113 i Ørsøe Fjerding Dronninglund Sogn, Miilholtslod kaldet af 

Dronninggaards Gods som blev afholdt den 19
de

 November 1847 og som jeg skal sende Dem 

Gebyhret for saasnart som jeg faaer at vide hvor meget det er – ligeledes ønsker jeg De vilde behage 

at sende mig Taxationsforretningen over Riisgaards Jorder Matr. N
o
 12a, b og c i den sydlige Deel 

af Hørbye Sogn, som blev afholdt den 25
de

 October forige Aar og dersom Gebyhret for den ikke er 

betalt da bedes dette krævet hos Eieren Christen Andersen, som selv skal betale det. Disse 

Udskiftninger ligger færdige og kan ikke blive indsendt førend jeg faaer Taxationsforretningerne  
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Vadumtorp den 6
te
 April 1848, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Bye og Herredsfoged Gad i Sæbye – (Afsendt 7 April) 

 

 

Nr. 1871 

 

Efter Deres Velædelheds Begjæring har jeg nu besørget Beregningen omgjort til Overensstemmelse 

med Deres sidste ærede Skrivelse af 6
te
 f.M:; men nu stemmer den rigtignok ikke overens med den 

opteg(nelse) over de attraaede Forandringer som min Søn forfattede paa Stedet og som De efter 

hans sigende selv gjennemgik og erklærede for at være rigtig. 

Naar De dernæst antager at Matr. N
o
 2F ikke ved Winthers Beregning, alt er bleven til Bondejord, 

men at noget deraf endnu skulde være Hovedgaardstaxt, da er dette virkelig en reen Vildfarelse; thi 

jeg har selv ved Beregning undersøgt dette Stykke og befunden at hele N
o
 2F indeholder netop den 

Størrelse som dette Matr. N
o
 staaer anført med paa den sidste Side i Winthers Magelægsberegning 

og ikke mere. – Der er saaledes ikke nogen som helst stor eller liden Deel af dette Stykke i Behold 

som Hovedgaardstaxt; men det er alt sammen udlagt til det upriviligerede Hartkorn – Vil De behage 

at sammenligne Winthers Areal og Hartkornsberegning med hans Magelægsberegning, da vil De 

ogsaa finde at den Deel af Matr. N
o
 2F bruges af 9 Huusmænd, sammenlagt med det som er udlagt 

til de tvende Gaarde Matr N
o
 5 og 14, udgjør netop den hele Størrelse, som Matr. N

o
 2F er anført 

med paa den sidste Side i Winthers Magelægsberegning. 

Vadumtorp den 9
de

 April 1848, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1872 

 

Da det er min Agt at komme til Buusholt i Morgen Eftermiddag for i Overmorgen den 18
de

 April at 

foretage den forlangte Udstykningsforretning over Deres Gaards Jorder, saa ønsker jeg at De til den 

Tid nemlig Tirsdag Morgen Kl. 8 vilde have Taxationsmændene tilstæde og lade en Vogn hente 

mig paa Buusholt saa tidlig om Morgenen at jeg ogsaa kunde være ved Deres Gaard Kl. 8. 

Vadumtorp den 16
de

 April 1848, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

Gaardeier Isak Bastholm. 

 

 

Nr. 1873 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 10
de

 d. M. meldes: at jeg (er) 

villig til at foretage den attraaede Udstykning og Magelægsforretning Hjermitslevgaards Teglværks 

lod betreffende en Gang med det første, dog er jeg ikke i Øieblikket istand til at kunne bestemme 

Tiden der til; men derom skal jeg tillade mig nærmere at underrette Dem. 

Vadumtorp den 20
de

 April 1848, Ærbødigst P.L. Birk. 

 
S:T: Hr. Forvalter Mørup. 

 

 

Nr. 1874 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 16
de

 denne Maaned meldes at 

Christen Nielsen Moltsens Forretning er indsendt for over 5 Uger siden, saa at den rimeligviis snart 

maa kunne ventes expederet; imidlertid har dette jo været en ualmindelig Forstyrrelse i Forretnin-
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gernes Gang i den senere Tid saa at det er (?) vanskeligt at kunne gjøre sig noget sikkert Haab om 

til hvilken Tid den skal kunne ventes; thi dersom der muelig skal Kongelig Bevilling til da skulle 

Sagen efter de ældre Bestemmelser foredrages i Statsraadet; og hvad Forandring det nye ansvarlige 

Ministerium kan have foranlediget i den Retning kjender jeg endnu ikke; imidlertid haaber jeg at 

Sagen ikke skulde faa alt for lang Henstand. – at jeg skal kunne udrette noget til dens 

Fremskyndelse, derom tvivler jeg rigtig nok; imidlertid vil jeg med en god Vilie gjøre hvad jeg kan. 

Vadumtorp den 20
de

 April 1848. Med Agtelse Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Vyrtz 

 

 

Nr. 1875 

 

I Anledning af Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 19
de

 d.M: fremsendes herved Kortet over 

Deres Gaards Jorder tilligemed Kortet over Visbye Byes Tørvemoser; det var undgaaet min 

Opmærksomhed thi ellers havde disse Korter været sendt for længe siden. 

Vadumtorp den 23
de

 April 1848, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Johnsen – til Vestergaard i Visbye Sogn pr. Thisted. 

 

 

Nr. 1876 

 

At min Svigermoder Justitsraad Rasmussens Enke – Ane Marie Rasmussen fød Hunderup i Gaar 

Aftes Kl. 8 ved Døden er afgaaet i en Alder af 80 Aar, det anmeldes herved for Deres 

Velbyrdighed. 

Vadumtorp den 12
te
 Mai 1848, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Overauditeur Herredsfoged Timm   

 

 

Nr. 1877 

 

At min Svigermoder Justitsraad Rasmussens Enke Ane Marie Rasmussen fød Hunderup, i Gaar 

Aftes Kl. 8 ved Døden er afgaaet i en Alder af 80 Aar og at hun ikke efterlader sig andre Livs-

arvinger end min Kone, ligesom hun heller ikke efterlader sig  enten fast eller rørligt Gods, videre 

end sine faa Gangklæder, der ei engang i Værdie kan dække Omkostningerne ved hendes 

Begravelse, det anmeldes herved for Deres Velbyrdighed. 

Vadumtorp den 12
te
 Mai 1848, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overauditeur Herredsfoged Timm. 

 

 

Nr. 1878 

 

Tør jeg vel være saa frie at uleilige Deres Velædelhed med det allerførste som Deres Leilighed kan 

tillade det, at forskaffe mig en Attest fra Amtstuen over Hartkorn og Gammelskat for Huuslodden 

Matr. N
o
 113 Miilholtsvad kaldet af Dronninggaards Gods, Ørsøe Fjerding, Dronninglund Sogn og 

at indlevere den paa Amtscontoret og bede den vedlagt den Udstykningsforretning over bemeldte 

Huuslod som jeg med Posten i Dag har indsendt til Amtet. – Hartkornet skal nemlig være 3 Skp. 2 

Fk. ½ alb. og Gammelskatten 1 rbd. 27 sk., som jeg beder De godhedsfuld vilde eftersee om det 
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stemmer med Attesten. – Tag mig endelig ikke ilde op at jeg hermed gjør Dem Uleilighed. Jeg er 

med Fornøielse beredt til at vise Gjentjeneste. 

En af Christen Olesens Parcellister fra Koldbroe var her forleden i det samme Ærinde som Deres 

Velædelhed har skreven mig til om og jeg lovede ham da at ville komme det allersnareste som det 

blev mig muelig for at optage det forlangte Situationskort ved Koldbroe. Det som den Gang især 

hindrede mig fra at bestemme Tiden var min Svigermoders Sygdom; hun er nu Død og bliver begra-

vet sidst i denne Uge, og det er da min Agt at komme til Koldbroe en af de første Dage i næste Uge, 

hvilket De, om der gives Leilighed, er saa god at lade Christen Olesen vide for at han derom kan 

underrette sin stridbare Nabo. 

Vadumtorp den 14
de

 Mai 1848. Med sand Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Examinatus juris Jensen. 

 

 

Nr. 1879 

 

Høistærede! 

De mig tilstillede Korter m.m. over Roligheds Eiendomme har jeg modtaget og skal ret snart tage 

fat paa Forretningen; imidlertid maae jeg forinden bede Dem at De vilde behage at opgive mig 

Kjøberens Navne og om han har tagen Eiendommen i Besiddelse, da han skal varsles til at overvære 

Forretningen, samt om der nu er Leilighed til at jeg kan logere paa Gaarden den Nats Tid jeg 

behøver at være der, og om der er nogen tilstæde som er villig til at yde den fornødne Assistance og 

at sende Bud til Taxationsmændene, naar jeg kommer der om Aftenen og endelig om der er nogen 

til at overvære Forretningen paa Fru Fibigers Vegne, da jeg antager at hun nu opholder sig i 

Aalborg. – Disse Spørgsmaal beder jeg besvarede ved Overbringeren heraf. 

Vadumtorp den 28
de

 Mai 1848, hengivenst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landmaaler Hansen. 

 

 

Nr. 1880 

 

Deres Velærværdighed modtager herved min forbindtligste Tak for Deres meget ærede Skrivelse af 

22
de

 d.M. – De indtrufne Krigsuroligheder har i flere Henseender indvirket forstyrrende paa mine 

Forretningers Gang og forhindrer mig fra at faa dem udført til de Tider som jeg havde bestemt, 

hvilket jeg ret meget maa bede undskyldt; imidlertid haaber jeg dog nu sikkert at skulle komme til 

Den i løbet af næste Uge. 

Vadumtorp den 28
de

 Mai 1848, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

Velærværdige Hr. Pastor Prytz. 
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Nr. 1881 

 

(Løs brev indlagt i kladdebogen) 

For en Udstykningsforretning over Hvorup Byes Jorder har S:T: Herr. Proprietair Storm efter 
Overenskomst betalt mig 200 rbd. for sit eget Vedkommende og en Rest for Arvefæste. 

Henriksens Gaard 10, er i Alt 210 rbd. som er betalt saaledes ved en Anvisning paa Kjøbenhavn, 

som min Søn har hævet 111 rbd. og contant den 28
de

 October 99 – Er 210, for hvilke To Hundrede 

og Ti Rigsbankdaler herved qvitteres. 

Vadumtorp den 28
de

 October 1849, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1882 

 

(Løs brev indlagt i kladdebogen) 

Gode Hr. Kjerulff! 

Hav den Godhed ved Overbringeren heraf at meddele mig en Bilet til en Plads i Dame Kahytten paa 

Iris for min Datter Judithe Petrea Birk som agter sig med til Kjøbenhavn paa førstkommende 

Torsdag – Saafremt det er muelig ønsker hun ret meget at faae en Køie der ikke er saa tæt ved 

Maskineriet at Varmen derfra skulde genere for meget. 

Vadumtorp den 30
de

 October 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1883 

 

(Løs brev indlagt i kladdebogen) 
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Det største af det forhen fælleds Grundstykke Matr. N
o
 7; det har jeg nu  ved Undersøgelse paa 

Stedet befunden at være mindre rigtig, idet at en Deel af Matr. N
o
 7, befindes at ligge østen for den 

omtvistede Vei, og at Veien saaledes ikke just gaar østen om men virkelig over den Deel af de 

forhen fælleds Græsningsjorder som ved Delingen blev udlagt til Niels Christian Jensens Gaard. 

Det er imidlertid hvad jeg i Attesten har anført aldeles vist, at der ikke ved Delingen er bleven 

udlagt nogen Vei over den Deel af de fælleds Grundstykker Matr. N
o
 7 som blev tillagt Niels 

Christian Jensens Gaard, da ingen af Parterne paa den Tid forlangte nogen saadan Vei udlagt, 

hvorfor den heller ikke findes hverken paa Kortet eller i Delingsberegningen som blev udført der 

paa Stedet; men hvad der paa den Tid kan være ble(ven) omtalt imellem de nu stridende Parter, med 

Hensyn til om Veien skulde vedblive at være der eller ei, derom er jeg ikke istand til at meddele 

nogen Oplysning. 

Med Hensyn til De Vanskeligheder som der maatte være forbunden med at omlægge en Vei i 

Christen Olesens Lod langs med det bugtede Skjel a, c og d bemærkes: at der imellem Punkterne a 

og c findes Blødbundsjord i en Strækning af 20 á 30 Alen, og omtrent 1 Alen dybt til det faste 

Underlag, hvor nogen Opfyldning altsaa kunde behøves og maaskee tillige en liden Bro være 

fornøden; men den øvrige Strækning er tør Grønningsjord tjenlig til Agerland, og hvorover Vei 

derfor uden Vanskelighed kan erlægges. 

Vadumtorp den 29
de

 Juli 1848, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

Hermed følger: 

a, Et Situations Kort over en omtvistet Vei Niels Christian Jensens Lod Matr. N
o
 7b i Koldbroe i  

Taars Sogn. 

b, Et Kort over Christen Olesens udstykkede Gaard Matr. N
o
 4 ibdem. 

 

Efter Begjæring af Christen Olesen af Koldbroe i Taars Sogn har jeg optaget et Situations Kort over 

en omtvistet Vei ab som er beliggende over Grundstykket Matr. N
o
 7b som tilhører Niels Christian 

Jensen. 

I Anledning af den om denne Vei opstaaede Tvist har jeg under 3
die

 August 1847 meddelt Niels 

Christian Jensen en Attest betreffende den af mig i Aaret 1845 udførte Deling af det indtil den Tid 

fælleds Grundstykke som tilhørte Christen Olesen og Jens Christian Larsen, eller den forige Eier af 

sidstnævntes Gaard Christen Pedersens Enke, ved hvilken Attest det er bleven oplyst at der under 

den af mig udførte Deling af benævnte fælleds Grundstykke, Matr. N
o
 7 /: hvorover der blev mig 

meddelt et Kort fra Matriculscontoret efter hvilket Delingen blev udført :/ hverken blev af Lodseier-

ne forlangt eller af mig udlagt nogen Vei over den Deel af bemeldte fælleds Grundskatter som blev 

tillagt Niels Christian Jensens eller daværende Christen Pedersens Enkes Gaard. Da jeg affattede 

denne Attest havde jeg ikke Delingsberegningen ved Haanden. Den vedvarende Strid om denne Vei 

gav imidlertid Anledning til at Christen Olesen affordrede mig en yderlig Erklæring denne Sag 

betreffende; men da han ikke kunde tilveiebringe det Kort hvorefter jeg havde deelt det fælleds 

Grundstykke Matr. N
o
 7, ei heller det Kort hvorefter jeg under 15

de
 August 1845 udstykkede hans 

Gaards Jorder Matr. N
o
 4 i Koldbroe saa lod jeg mig paa hans gjentagne Opfordringer omsider 

overtale til under 24
de

 April dette Aar at meddele en Art Attest eller yderligere Fremstilling af 

Sagen saa godt som jeg var istand til efter de ved Haanden havende Oplysninger og hvori jeg tillige 

fandt mig foranlediget til ordret at indføre den førstnævnte til Niels Christian Jensen under 3
die

 

August 1847 udfærdigede Attest. Ved den sidstnævnte Fremstilling af Sagen dat. 24
de

 April dette 

Aar der som jeg senere har opdaget ved yderligere at undersøge Sagen paa selve Stedet og ved nu at 

være kommen i Besiddelse af en verificeret Gjenpart af det af mig forfattede i det Kongelige 

Rentekammer beroende Udstyknings Kort over Christen Olesens Gaard Matr. N
o
 4 i Koldbroe, 

indløbet nogle mindre rigtige Yttringer som jeg finder mig foranlediget til her at berigtige. Ved at 

eftersee det før havende men nu tilveiebragte Kort over Christen Olesens udstykkede Gaards Jorder 

Matr. N
o
 4 i Koldbroe erfarer jeg, at det ikke er hvad jeg den Gang antog, Vei for Parcellerne N

o
 2 

og 3 af Christen Olesens Gaard som findes indført i Udstykningsbereg-ningen, men at dette 

derimod er den Vei over Christen Olesens Lod som er udlagt i nordvestlig Retning fra Niels 
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Christian Jensens Gaard for ham at komme hen til sin fraliggende Englod. Derimod finder jeg ikke 

at der ved Udstykningen er udlagt nogen bestemt Vei for Parcellerne N
o
 2 og 3 eller Matr. N

o
 4b og 

4c af Christen Olesens nedlagte Gaards Jorder, hvilket væsentligt maa hidrøre derfra, at det for mig 

var yttret, at disse Parceller nærmest vare bestemte til at forenes med umiddelbar tilgrænsende 

Eiendomme; men det er desuagtet en Selvfølge at forsaavidt som Parcellerne N
o
 2 og 3 enten ere 

solgte eller sælges til Bebyggelse, da maa der, af den samme Eiendom hvorfra der er udstykket 

afgives den fornødne Vei til og fra Parcellerne, som det efter de locale Forhold her vilde være det 

naturligste og Rimeligste at udlægge over søndre Ende af Parcellerne N
o
 2 og 1, eller Matr. N

o
 4b 

og 4a hen til den omtvistede Vei, i Fald denne enten ved mindelig Overenskomst eller efter Dom 

vorder erkjendt for ved Magt at stande, i andet Fald maatte Veien følge Skjelgrændsen a, c og d og 

fortsættes derfra mod Syd til den indgrøftede Byevei som gaar i Øst og Vest over Christen Olesens 

Matr. N
o
 27. – Fremdeles er det en Følge af en unøiagtig meddelelse og til dels grundet i en 

Hukommelsesfeil at jeg i min Attest af 24
de

 April dette Aar har yttret den Mening, at Veien som der 

nu strides om paa den Tid jeg foretog Delingen gik østen over (mere stod der ikke i dette brev) 

 

 

Nr. 1884 

 

Under 3
die

 August 1847 har jeg fra Vesteraae, hvor jeg paa den Tid opholdt mig ved en anden 

Forretning og hvor jeg ikke havde Udskiftningsberegningerne ved Haanden, paa Forlangende 

meddelt Niels Christian Jensen af Koldbroe i Taars Sogn en Attest saaledes lydende: 

”Til Udskiftningen af den fælleds Lod Matr. N
o
 7 under Koldbroe i Taars Sogn som jeg i Aaret 

1845 deelte imellem Eierne Christen Olesen og Niels Christian Jensen blev det en udtrykkelig 

Betingelse at ingensomhelst Vei derved blev udlagt for den ene til at komme over den andens 

Grund fordi saadant fandtes ufornødent efterdi enhver af dem forenede sin Andeel med sin 

umiddelbare tilgrænsende Eiendeelsjord og ikke behøvede nogen Vei over den andens ved denne 

udskiftning udlagte Jord, hvilket endyderligere fremlyses deraf at ingen Vei af mig er afsat paa 

Kortet over nogen Deel ag de ved denne udskiftning udlagte Lodder. – Dette attesteres herved efter 

Forlangende. 

p.t. Vesteraae i Serritslev Sogn den 3
die

 August 1847, P.L. Birk Stiftslandinspecteur” 

 

Ved denne Attest er det saaledes oplyst at der ikke ved Udskiftningen af de fælleds Grundstykker 

Matr. N
o
 7 er bleven udlagt Vei over nogen Deel af disse, hvilket for disses Vedkommende heller 

ikke var fornødent efter som de grændsede umiddelbar sammen med de Jorder hvormed de forene-

des; men ved at eftersee Udstyknings Beregningen over Christen Olesens nedlagte Gaard Matr. N
o
 

4 som blev udført til samme Tid, finder jeg, at der er udlagt Vei fra Parcellerne N
o
 2 og 3 /: hvoraf 

den ene skal være solgt til Peder Isaksen og den anden til Isak Persen :/ hen til Gaardspladsen, og at 

Veien derfra mod Sønder til den almindelige Bivei er antaget at skulle gaae hvor den fra Arilds Tid 

har gaaet, nemlig østen om det største af de udskiftede Grønningsstykker Matr. N
o
 7 hvor den gik 

paa den Tid jeg foretog Udstykningen af Matr. N
o
 7 samt Udstykningen af Gaarden Matr. N

o
 4 – 

Det er saaledes som i ovenomstaaende Attest er anført Bogstavelig sandt at der ikke ved Udskiftnin-

gen er udlagt Vei over nogen Deel af den udskiftede Græsningsgrund Matr. N
o
 7 som kunne forhin-

dre Niels Christian Jensen i at indhegne sin Part af samme; Men det er derhos ligesaa vist at denne 

frie Raadighed over hans Andeel af Matr. N
o
 7 ikke længere have Ret til at formene Parcellisterne 

af Gaarden Matr. N
o
 4 at befare den Vei fra Gaarden imod Sønder, østen om den største Lod af 

Græsningsjorderne Matr. N
o
 7 hvor Veien mellem Gaardene og den almindelige Vei sønden for 

disse gik paa den Tid jeg var der, og hvor den efter hvad jeg senere har faaet at vide har gaaet fra 

umindelige Tider. 

Vadumtorp den 24
de

 April 1848, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 1885 
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Høistærede Hr. Ven 

Jeg er villig til at foretage den forlangte Udstykning af Roligheds Eiendomme snarest muelig, men 

at faa det approberet til Junis Termin d.A. er der imidlertid ingen Sandsynlighed for da disse Sager 

gaar saare langsomt fra Haanden især i denne Tid - Det er imidlertid ikke nok at Fruen har Matri-

culskort over Klitlodden; thi da den hører under samlet Gammelskat med Rolighed saa skal dennes 

Jorder ogsaa taxeres og beregnes et Matriculskort. I øvrigt blev der skreven om han vilde besørge 

mig Korterne tilsendt, samt en Udmeldelse paa Mænd til at taxere, og sende mig en Attest fra 

Amtstuen paa Hartkornet, da jeg saa det allersnarest muelig vilde foretage Forretningen.  

Dat. 8
de

 Mai 1848 

 

 

Nr. 1886 

 

Vadumtorp den 7
de

 Mai 1848 

Ifølge Hr. Cancelliraadens meget ærede Skrivelse af Gaars Dato har jeg herved den Ære at tilstille 

Dem den forlangte Udstykningsforretning, og maae jeg i Henseende til selve Forretningen ret meget 

bede Dem at besørge den Paategning som jeg har anført ved Slutningen af Taxationsforretningen 

underskrevet af Dem som Sælger og af Hr. Ifversen som Kjøber, da en Taxationsforretning ikke kan 

gjelde for et længere Tidsrum end 6 Aar, med mindre Kjøber og Sælger er enige i at antage den. – 

Jeg beder derfor ret meget om at denne Erklæring paa Taxationsforretningen bliver underskreven af 

begge Parter føren(d) Udstykningsforretningen kommer i andres Hænder. – I øvrigt beder jeg ret 

meget undskyldt at Forretningen har henligget i mit Værge, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Cancelliraad Postmester Hartmann. 

 

 

Nr. 1887 

 

Hoslagt tillader jeg mig ærbødigst at fremsende Forretningerne for Aarestrup og Haverslev. Med 

den sidstnævnte følger en Attest som jeg beder Hr. Forvalteren vilde behage at underskrive paa 

Eierens Vegne og at De tillige vilde faae den underskreven af Sognepræsten for Huuslodden Matr. 

N
o
 1, den skal nemlig indsendes med Forretningen i Anledning af forefunden uoverensstemmelse 

imellem Matriculskortet og Marken. 

De mig udlaante Korter over Aistrup, Haverslev og Overvad m.m. samt to smaa Korter fra 

Sognefogden i Aarestrup følger tillige. 

Vadumtorp den 23
de

 Mai 1848. Med Høiagtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Ammitzbøll. 

 

 

Nr. 1888 

 
Høistærede! 

Da jeg i dette Foraar har saa mange paatrængende Landmaalingsforretninger som jeg selv skal 

udføre at det ikke er mig mueligt at foretage nogensomhelst Tiendeforretning saa tillader jeg mig 

herved at tilstille Dem Protocollen tilligemed Reqvisitionen fra Buderup Sogn, bedende at De vilde 

behage at fungere som Formand ved denne Forretning, og at bestemme Mødet efter Deres Leilig-

hed. – Jeg har i Dag gjort Indberetning derom til Amtet og anmodet Stiftsamtmanden om at 

beskikke Dem en Medcommissair, samt derom at underrette Dem.  - Trøiels Brev af 3
die

 Nov. f. A. 

hvor han begjærer en Underskrift af en Tiendeforhandling som ikke findes i denne Protocol følger 
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ogsaa; De er maaskee saa god ved Leilighed enten at faa den vedkommende Protocol ved 

Amtscontoret og da meddele ham Afskriften, eller at bevirke at saadant skeer gjennem Amtet. 

Vadumtorp den 2
den

 Juni 1848. Med Høiagtelse. Deres Hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landmaaler Hansen. 

 

 

Nr. 1889 

 

Da en Deel Beboere af Buderup Sogn have under 14
de

 September forige Aar have reqvireret et 

Tiendecommissionsmøde og jeg i dette Foraar har saa mange paatrængende Landmaalingsforret-

ninger at udføre at det ikke er mig mueligt tillige at bestride Tiendecommissionsforretninger, saa 

har jeg sendt Protocollen samt Reqvisitionen til Landmaaler Hansen paa Scheelsminde og bedet 

ham om ved denne Forretning at fungere som Formand, og tillader mig derfor herved allerærbødigst 

at anmode Deres Høivelbaarenhed om gunstbehageligen at vilde beskikke ham en Medcommissair 

og derom at meddele ham Underretning. 

Vadumtorp den 2
den

 Juni 1848, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v Stemann, Commandeur af Dannebrog og Danne-

brogsmand. 

 

 

Nr. 1890 

 

Da jeg først for gandske Kort Tid siden har modtaget Taxationen fra Retten over Niels Jørgensens 

Jorder i Nysum som bleve Taxerede til udstykning i sidstafvigte November Maaned, saa er dette 

Aarsagen hvorefter Forretningen først for gandske Kort Tid siden er bleven indsendt , og da de 

tilstødte Krigsuroligheder har draget en Deel af de Officerer til Armeen som før vare sysselsatte ved 

Matriculscontoret, saa er det rimeligt at dette for en Deel kan have bevirket at det nu gaar temmelig 

langsomt med at faa Udstykninger approberede; imidlertid kan jeg sige Dem at Forretningen er 

indsendt og jeg indseer ikke at der kan være noget til Hinder for at faa den approberet; men hvor 

snart det kan skee derom er jeg efter Omstændighederne ikke istand til nu at kunne have nogen 

Mening. Vadumtorp den 4
de

 Juni 1848, skyldigst P.L. Birk. 

 

Til Selveier Niels Jørgensen i Nysum. 

 

 

Nr. 1891 

 

For efter Deres Velædelheds Begjæring at affatte en nye Fordeling af Hartkornet og Gammelskatten 

for Cancelliraad Postmester Hartmanns Jordeiendomme paa Hjørring Kjøbstads Grund, som under 

6
te
 f.M. blev sendt til Hr. Cancelliraaden ved hans Bud, er mit Tilgodekommende 5 rbd. som jeg 

ærbødigst udbeder mig behageligen tilstillet. 
Vadumtorp den 4

de
 Juni 1848, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kjøbmand Carl Ifversen. 

 

 

Nr. 1892 
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Da der er opstaaet Tvivl om Veien til Parcellerne af Gaarden Matr. N
o
 4 i Koldbroe i Taars Sogn, 

Børglum Herred, Hjørring Amt og vedkommende Parter have anmodet mig, som den der har 

foretaget udstykningen om at meddele Oplysning i Sagen, hvortil jeg nødvendig behøver Udstyk-

nings Kortet, hvilket da imidlertid have forqvaklet eller tilintetgjort saaledes at de ikke nu kan skaf-

fe det tilveie, og da jeg ikke kan meddele de forlangte Oplysninger uden at faa Kortet til Veiled-

ning, saa beder jeg underdanigst at det høie Collegium under disse Omstændigheder høigunstigst 

vilde for min Regning lade udfærdige en Copie af det i Rentekammeret værende af mig forfattede 

Udstyknings Kort over bemeldte Gaards Jorder, som blev indsendt med min Udstykningsberegning 

af 15
de

 August 1845. 

Vadumtorp den 5
te
 Juni 1848, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høikongelige Rentekammer. 

 

 

Nr. 1893 

 

Gode Hr. Pastor Prytz! 

I Henhold til min Skrivelse af 28
de

 f.M. maa jeg ret meget bede undskyld, at jeg imod min Villie er 

bleven forhindret fra at kunne komme til Dem endnu i denne Uge; men paa førstkommende Fredag 

den 16
de

 d.M. er det nu mueligt at komme, og beder derfor at De godhedsfuld vilde behage at 

besørge Taxationsmændene tilsagt at møde Løverdag Morgen Kl. 8 og Hr. Destinon varslet til at 

være tilstæde til samme Tid. – Skulde den anførte Tid ikke være Deres Velærværdighed beleilig da 

behag at underrette mig derom med første Hanherreds Post. 

Vadumtorp den 9
de

 Juni 1848, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1894 

 

Deres Høivelbaarenhed ombedes ret meget at De godhedsfuld vilde undskylde at jeg imod min 

Villie ikke er istand til at kunne komme til Dem endnu i denne Uge, formedelst Terminen; men 

saafremt Gud sparer Liv og Helsen da haaber jeg sikkert at komme til Thoruphedegaard i næste 

Uge; og om mueligt en af de første Dage i Ugen; og jeg skal da nok see til at komme saa tidlig paa 

Dagen at der endnu samme Aften kan komme Bud til Taxationsmændene, som er Sognefogderne 

Anders Nielsen af Vebbestrup og Niels Andersen af Finnerup – Jeg haaber at Hr. Kammerherren 

ikke vil have noget imod at jeg, for at fremme Arbeidet med mueligst Kraft og Hurtighed medbrin-

ger to Assistenter, nemlig en Søn af Justitsraad Hvass, og en af mine egne Sønner. 

Vadumtorp den 25
de

 Juni 1848. Med Høiagtelse og forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne hr. Kammerherre Mylius.  

 

 

Nr. 1895 

 
Til Brug ved en underhavende Udstykningsforretning beder jeg ærbødigst at Deres Velbaarenhed 

godhedsfuld vilde være uleiliget med det første som Deres Leilighed kan tillade det at meddele mig 

en Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Matr. N
o
 22 og 23d i Øster Meelholt Eierlaug 

Dronninglund Sogn, Kjær Herred, Hjørring Amt og Aalborg Amtstue District. 

Vadumtorp den 27
de

 Juni 1848, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Lange. 
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Nr. 1896 

 

Gode Hr. Cancelliraad! 

Tillad mig ærbødigst at forespørge om den forventede Capital er indkommet hvoraf Stiftsøvrighe-

den under 4
de

 Februar dette Aar har tilstaaet mig et Laan? og i saa Fald om det maatte være Hr. 

Cancelliraaden beleiligt at jeg maatte komme til Dem i Morgen Formiddag inden Klokken 10 for at 

faa denne Sag afgjort og i saa Fald til hvilket Klokkeslet jeg helst skulde komme. 

Vadumtorp den 4
de

 Juni 1848, Med Høiagtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1897 

 

At Høivelbaarne Hr. Kammerherre de Mylius i Efteraaret 1847 har anmodet mig om at foretage ny 

Taxation over de til Hvarre henhørende Jorder af Hartkorn 13 Td. 4 Skp. 1 Fk. 1¼ alb. hvorpaa et 

Schäferie er anlagt, og meget betydelige Opdyrkninger af raa Jorder ere foretagne, til Udlæg af 6 

Huuslodder og sammes Beregning til Hartkorn efter Jordernes nuværende Beskaffenhed, da de nye 

Matriculs Taxter ikke dertil maa bruges, men Hartkornet skal bestemmes efter nye Taxation hvortil 

Mænd fra Retten bleve udmeldte den 28
de

 Marts dette Aar, og at jeg selv mødte paa Aastedet for at 

begynde paa Forretningen den 30
te
 samme Maaned; men den store Bevægelse over hele Landet som 

de offentlige Foranstaltninger den 31
de

 Marts foraarsagede i Anledning af Frygt for Friskarernes og 

Slavernes Indtrængen i Jylland gjorde det umueligt at fortsætte til den Tid nogen saadan Forretning, 

hvorfor jeg maatte reise derfra hjem; men da der nu var bleven Rolighed i Landet igjen og de til 

Taxationen udmeldte Sognefogder antages at kunne være fraværende deres Hjem, skjønt Udskriv-

ningen af saa mange Mennesker til Krigsbrug volder stor Folkemangel, har jeg, saa hastig som 

andre Embedsforretninger det tillod, foretaget Taxationen i denne Maaned, og naar blot den nye 

Landeveislinie kan faaes at vide, som nødvendig for Beregning og Afsætning af Huuslodderne, 

hvorover samme skal gaa, saa er der intet til Hinder for at Forretningen snarest mueligt kan blive af 

mig sluttet. Dette attesteres herved efter Forlangende. 

Vadumtorp den 20
de

 Juli 1848, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 1898 

 

Den ved deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af Dags Dato forlangte Attest har jeg herved den 

Ære at fremsende. 

Vadumtorp den 20
de

 Juli 1848. Med Høiagtelse og Hengivenhed, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre de Mylius. 

 

 

Nr. 1899 

 
Saa gjerne jeg end vilde er det mig dog endnu aldeles umueligt at meddele Beboerne af Kneverhede 

nogen Oplysning om dens Englodder da min Søn ikke endnu er kommen hjem fra Kjøbenhavn; men 

jeg har nu i disse Dage havt Brev fra ham hvori han melder mig, at han venter sikkert at komme 

hjem inden 14 Dage fra Dato, og Udskiftningen paa Stamhuset Sæbyegaard vil da blive fremmet og 

fuldført saa uopholdelig som mueligt. 

Vadumtorp den 21
de

 Juli 1848, P.L. Birk. 

 

Til Beboerne af Kneverhede. 
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Nr. 1900 

 

Vadumtorp den 29
de

 Juli 1848 

At jeg ikke for længere Tid siden har besvaret Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 7
de

 f.M: har 

sin Grund der i at jeg i denne Tid har, som næsten det Sædvanligste om Sommeren har været saa 

meget fraværende paa Embeds Reiser at jeg ikke har været istand til at kunne opgive nogen Tid til 

hvilken jeg med Sikkerhed kunne treffes hjemme, og det samme er Tilfældet endnu, jeg ønskede 

gjerne en Samtale med Dem i Anledning af det som De har skreven mig til om. Jeg venter om en 

gandske Kort Tid at komme paa den Egn hvor De opholder Dem, som jeg antager at være paa 

Mølgaard i Ugilt Sogn (og ikke Mølgaard i Asdal Sogn), og er det der min Agt om mueligt at træffe 

samme med Dem der; men jeg er dog ikke endnu i Dag istand til at kunne bestemme til hvilken Tid 

jeg kan komme der; hvorom jeg imidlertid skal tillade mig om mueligt ved et Par Ord forud 

nærmere at underrette Dem. Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landoekonom Hyldgaard. 

 

 

Nr. 1901 

 

S:T: Fru Provstinde Fibiger   Debet 

For en Udstykningsforretning over Gaarden Roligheds Jorder,  

Ingstrup Sogn er mit Tilgodekommende efter den sædvanlige  

Taxt     25 rbd. 

Befordring til og fra Stedet    Gratis 

             Er 25 rbd. 

Disse 25 rbd. bedes behageligen udbetalt til S:T: Hr. Kjøbmand Schjørring i Aalborg hvis 

Qvittering derfor validerer. 

Vadumtorp den 30
de

 Juli 1848, ærb. P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1902 

 

Høistærede Hr. Ven. 

Hoslagt har jeg den Fornøielse at tilstille Dem Udstykningsforretningen over Roligheds Jorder som 

nu er færdig fra min Haand; dog beder jeg De vilde være af den Godhed at tilføie Taxationsforret-

ningens Afhjemlings Datum. Efterskriften paa min Beregning, som jeg har givet Plads til men ikke 

kunnet tilføie da jeg ikke veed hvad Dag Afhjemlingen er foregaaet men det maa vistnok være 

enten 5
te
 eller 12

te
 Juli. Taxterne i Taxationsforretningen fra Retten beder jeg De vilde behage at 

conferere med Taxterne i min Beregning, hvilket jeg ikke har kunnet gjøre da jeg ikke har faaet den 

tilsendt. – En Ansøgning paa behørig stemplet Papir om Approbation paa Udstykningen i Henhold 

til Forordningen af 3
die

 December 1819 § 17 om Approbationer paa Udstykning er De vel saa god at 
skrive (?) Navne tillige med Brev til Amtmanden i Hjørring om at anbefale og indsende 

Forretningen. Min Regnings Beløb beder jeg at besørge betalt til Hr. Kjøbmand Schjønning en af de 

første Dage de har krævet mig for en liden Sum jeg skylder ham. 

Vadumtorp den 30
te
 Juli 1848. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landmaaler Hansen 
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Nr. 1903 

 

Et Situations Kort med tilhørende Bemærkninger betreffende Christen Olesens Sag i Koldbro 

tillader jeg mig herved behageligen at tilstille Deres Velædelhed saavelsom et nu anskaffet Kort 

over Christen Olesens udstykkede Gaards Jorder fremdeles følger herved et Kort over Skomager 

Isak Pedersens Parcel som han har bedet mig om ogsaa at sende ved samme Leilighed. Han 

kommer til Dem i Morgen for at hente det Hele. 

Vadumtorp den 30
te
 Juli 1848. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Ex. juris Jensen 

 

 

Nr. 1904 

 

Ifølge Stiftamtets ærede Skrivelse af 10
de

 d.M. som communicerer mig en Skrivelse af 6
te
 Mai dette 

Aar fra Comiteen i Anledning af den nye Matriculs Indførelse, tillader jeg mig herved allerærbø-

digst at fremsende et Kort over Østerhassing Byes Gadejord som jeg har udskiftet for en halv Snes 

Aar siden, og som egentlig er det originale Kort hvorefter udskiftning er udført. – Da dette Kort i 

sin Tid har været udleveret til Deherr. Landmaalere Lorentzen og Satterup til Indførelse i Matricu-

len ved de seneste Undersøgelser som foretages i Anledning af den nye Matriculs Fuldførelse, saa 

troede jeg at Hensigten med et Copikorts Indsendelse i det Væsentlige derved var opnaaet i det 

mindste ligesaa fuldstændig som ved alle de fra den første udskiftnings Tid indtil 1805 indsendte 

Copie Kort, som alle ere blevne brugte til den nye Matricul og denne Andskuelse er Aarsag i at jeg 

ikke tidligere har tænkt paa at indsende et Copiekort. – Skulde det Kort som jeg har leveret til 

Lodseieren ved Udskiftningens Tilendebringelse og som disse have indsendt imidlertid have 

yderligere Paategninger Udskiftningen betreffende som jeg ikke i Øieblikket er i stand til at give 

dette, da maa jeg i saa Tilfælde allerærbødigst udbede mig det indsendte Kort udlaant medens jeg 

enten kan copiere det eller conferere dette med det og fuldstændiggjørelse ved dette hvad det 

mueligen maatte mangle. 

Vadumtorp den 31
de

 Juli 1848, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Herr. Kammerherre  Stiftamtmand v Stemann Commandeur af Dannebrog og 

Dannebrogsmand. 

 

 

Nr. 1905 

 

Aar 1848 den 27
de

 November blev en Deel Beboere her i Vadum Sogn forende om, til skadelig 

vands Afledning fra Øster og Vesterhalne Byers Kjær og Mosejorde, at anlægge et aldeles nyt 

Vandløb over Sognets Enge paa et Sted hvor der ikke tilforn har været noget Vandløb, nemlig i 

Skjellet imellem Torpet Byes og Voskjer Gaardes Enge paa vestre Side og Vadum Byes Enge paa 

Østre Side. - Foreningen om dette Vandløbs første Anlæg og fremtidige Vedligeholdelse blev i 

Anledning af en Skrivelse fra Stiftamtet  i Aalborg indgaaet i Overauditeur Herredsfoged Langes 

Overværelse, og en original Gjenpart af Forretningen blev vedlagt i Stiftamtets Archiv, af hvilken 

Forening jeg herved allerærbødigst tillader mig at lade følge en Afskrift. – Ved Foreningen er det, 

som gunstbehageligen vel erfares, bestemt at ”med Hensyn til Afgjørelse af de Tvistigheder der 

maatte kunne opstaae i Anledning af Foreningen eller de andre der denne Sag betreffende maatte 

kunne føies” da er det overdraget til Aalborg Stiftamtmandskab at afgjøre samme ved sin 

Resolution. 

Dette Vandløb blev overensstemmende med Foreningen under min Bestyrelse anlagt i Sommeren 

1829. Samme har det flere Gange efter min Foranstaltning været oprenset; men da en Deel af 

Beboerne stedse have viist en Deel Uvillie i at opfylde de ved Foreningen indgaaede Forpligtelser, 
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saa er Oprensnings Arbeidet; den forløbne Tid sjelden bleven udført saa godt som det skulde være 

og dette har siden givet Anledning til, at de i Sagens nu beskikkede Vandtilsynsfører i deres herved 

følgende Synsforretning af 3
die

 denne Maaned have yttret den Mening at bemeldte Vandløb ikke 

kan komme til tilfulde at opfylde sin Bestemmelse uden at faae en af den foreslaaet meget betydelig 

Udvidelse over det som ved Foreningen af 27
de

 November 1828 blev bestemt, og som vilde indføre 

en langt større Bekostning end jeg kan ansee for at være nødvendig; Det er imidlertid min Mening 

at naar Foreningen punktlig bliver opfyldt da vil Vandløbet vistnok tilbørligen opfylde sin Bestem-

melse, og jeg finder mig derfor foranlediget til at anbefale at oppebie Resultatet af en fuldstændig 

Oprensning efter Foreningen og erfare dennes Virkning førend der, udstædes Ordre til den langt 

bekostligere Udgravning som Vandtilsynsførerne have foreslaaet, da jeg troer som sagt at en 

fuldstændig Oprensning efter Foreningen vil opfylde enhver billig Fordring. 

Foranledig af en hermed følgende Skrivelse fra Niels Nielsen Printz, Jens Laursen og Peder 

Christian Nielsen af 23
de

 f.M. til Vandtilsyns førerne som disse have tilsendt mig med en ligeledes 

herved følgende Skrivelse til mig og øvrige Beboere af Torpet Eierlaug, tog jeg, saa hastig som 

denne Skrivelse kom mig tilhænde, Vandløbet i Øiesyn i sin hele Udstrækning ud til Liimfjorden og 

nedskrev da strax den 27
de

 forige Maaned en Beretning eller Erklæring derom til Vandtilsynsførerne 

hvilken Erklæring ligeledes følger herved og hvori jeg har udtalt min Mening om Sagen, saaledes 

som Omstændighederne den Gang stode. – Jeg lod da strax derpaa samtlige nuværende Besiddere af 

de Gaarde og Steder, som den her omhandlede nye Vandgrøfts Oprensning efter Foreningen 

paaligger, sammenkaldt til at møde ved Vandløbet den 3
die

 denne Maaned for at aftale det Fornødne 

om Oprensningsarbeidets hensigtsmæssige Udførelse, men ikkun nogle enkelte mødte, og deri-

blandt ikkun een af de Klagende, nemlig Niels Nielsen Prinds, hvorimod de to andre Klagere Peder 

Christian Nielsen og Jens Laursen udebleve; men af dem som mødte, som var vel omtrent en halv 

Snees Stykker, var ingen sindede for at foretage noget til Vandløbets hensigtsmæssige Oprensning 

efter Foreningen. Det er ellers mærkeligt at de 3 Mænd som have underskreven Klagen nemlig 

Niels Nielsen Prinds, Jens Laursen og Peder Christian Nielsen netop ere dem som overensstem-

mende med Planen eller Foreningen ere tildeelte de sydlige Lodder i Vandløbet hvor Oprensnings-

arbeidet efter sin Natur i Overensstemmelse med Forordningen af 25
de

 Juni 1790 § 1 først skal 

paabegyndes, nemlig fra Vandets Udløb imod Strømmen, og altsaa dem som det allerførste paa-

ligger at gjøre Begyndelsen med en tilbørlig og fuldstændig Oprensning af deres dem tildeelte 

Andeel. Formedelst Vedkommendes Uvillie i at opfylde den Forpligtelse som Foreningen paa-

lægger dem seer jeg mig nødsaget til allerærbødigst at anmode Deres Høivelbaarenhed om, gunst-

behageligen at vilde paalægge dem en passende Kort Tidsfrist inden hvilken Oprensningsarbeidet 

bør være forsvarlig udført enten under en daglig Mulct eller som det formentlig hensigtsmæssigste, 

at det efter Udløbet af den forelagte Tids Frist maatte tillades mig at lade Arbeidet udføre ved leiede 

Folk for de Forsømmeliges Regning og at Betalingen dertil efter et rimeligt Overslag maatte forud 

affordres dem og ved Sognefogden og i vægrings Tilfælde inddrives ved Tvangsmidler; Thi at gjøre 

Udlæg dertil og siden faa det inddrevet ved Udpantning er jeg ikke vel sindet for, da det ikke er mig 

beleiligt at stille mig i Forskud for de dertil fornødne Udgifter, da de Folk som i saa Fald skal leies 

dertil ikke kan faas paa Credit, og jeg desuden antager, at naar de Vedkommende mærker, at det er 

Alvor at de skal ud med Pengene da vil enhver af dem nok helst sørge for selv at faa Arbeidet 

udført. – Det bemærkes at efter hvad Vandtilsynsfører Henriksen har meddelt mig, da er nu 

Vandløbet over Rødsleths Eiendom forsvarlig oprenset ud til Fjorden. – Det er saaledes nu netop, 

som foran anført, allerførst de 3 Mænd som have underskreven Klagen at det forsømte Oprens-

ningsarbeide allernærmeste paahviler og dernæst alle de Øvrige som have undertegnet Foreningen 

af 23
de

 November 1828. 

Jeg tillader mig saaledes allerærbødigst at anmode Deres Høivelbaarenhed om høigunstigst at ville 

foreskrive samtlige Beboere som Oprensningsarbeidet efter Foreningen paahviler at have enhver sin 

Andeel forsvarlig oprenset inden en passende kort Tidsfrist, som jeg antager at kunne anstille til 14 

Dage faa Bekjendtgjørelsens Dato, og at det derhos maatte betydes dem, at det efter den Tids Udløb 

vil blive mig tilladt at besørge det manglende fuldført ved leiede Folk for de Forsømmeliges Reg-



715 

 

ning og at faae det dertil fornødne Beløb inddreven forud saasnart som den givne Tidsfrist er 

udløben. 

Vadumtorp den 31
de

 Juli 1848, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Stemann Commandeur af Dannebroge og 

Dannebrogsmand. 

 

 

Nr. 1906 

 

Efter Aftale har jeg herved den Fornøielse at tilstille Deres Velædelhed begge de afholdte Taxa-

tionsforretninger bedende at de vilde behage at underskrive dem beg(g)e, nemlig den for Husene, jo 

ligefrem paa Eierens Vegne og den anden paa Herlighedseiernes Vegne, og beder jeg Dem derfor at 

ville behage at drage Omsorg for at faa de øvrige Underskrifter, Christen Kansgaard er nok ikke 

tilfreds med Taxationen og vil maaskee have Overtaxation; jeg har efter hans Forlangende foreløbig 

udregnet Hartkornet og noteret det paa hoslagte Seddel til ham, som jeg vel tør bede Dem være af 

den Godhed at besørge til ham og derhos at anmode ham om snarest mueligt at lade mig vide hvad 

han bestemmer sig til i den Henseende, da hans Forretning nu vil blive henlagt indtil jeg faar 

nærmere derom at vide. 

Vadumtorp den 6
te
 Aug. 1848, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Forvalter Hjort. 

 

 

Nr. 1907 

 

Til Brug ved underhændehavende Udstykninger, tillader jeg mig ærbødigst at anmode Deres 

Velbaarenhed om, godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade det, meddele 

mig Attester om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

i Børglum Herred, Østerbrønderslev Sogn, Stubdrup Gaarde, Matr. N
o
 1a, Selveier Peder 

Christensen Kraghede. 

i Hvetboe Herred, Jetsmark Sogn nordlige Deel, Gaarden matr. 14 og tilhørende Tørvelod sydlige 

Deel Matr. N
o
 98. 

Vadumtorp den 11
te
 August 1848, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel. Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 1908 

 

I skyldigst Svar paa Deres Skrivelse af 28
de

 f.m. meldes, at Hartkornsfordelingen for Store Bude 

med tilhørende Korter og Beregning er indsendt for meget lang Tid siden, med Anmodning om at 

faa Hartkornet og Gammelskatten deelt i Amtstuen, hvilket, om det ikke allerede er skeet vistnok 
ret snart vil skee. Krigsurolighederne, som har kaldt de fleste af Revisorerne bort fra Matriculs 

Contoret (?) har i den senere Tid i høi Grad forsinket de indsendte Forretningers Revision og givet 

at man ikke nu kan gjøre sig nogen rimelig sikker Forestilling om hvor lang Tid Revisionen af en 

Forretning kan medtage. – Hartkornet og Gammelskatten for Store og Lille Bude er imidlertid 

fordeelt saaledes: 

Peder Christensen N
o
 6 Hartkorn 3 Td. 4 Skp. 2 Fk. 1½ alb.     Gammelskat 27 rd. 28 sk. 

Do af Torms Hede 14c                     2¼ alb.    

Christen Christensen (N
o
) 7 (Hartkorn) 3-4-2-1½         Gammelskat 27 rd. 28 sk. 
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do af Torms Hede (N
o
) 14e (Hartkorn)           2 ¼  

Peder Nielsen I Lille Bude, Matr. N
o
 5, Hartkorn 0-3-2-1½     Gammelskat 3 rd. 14 sk. 

do af Torms Hede (N
o
) 14e 

Vadumtorp den 11
te
 August 1848, P.L. Birk. 

 

Selveier Gaardmand Christen Christensen i Store Bude. 

 

 

Nr. 1909 

 

Høistærede Hr. Ven 

I skyldigst Svar paa Deres meget ærede Skrivelse af 1
ste

 d.M. melder at jeg har for Øieblikket ingen 

Commissionair i Kjøbenhavn da mine Børn alle er hjemme i Ferietiden, men dersom Approbationen 

paa Christen Nielsens Udstyknings Forretning ikke kommer inden denne Maaneds Udgang da skal 

jeg gandske vist til den Tid atter lade (?)ved for at faae en Ende paa Sagen – Til midlertidig Brug 

følger herved en fordeling af Hartkornet og Gammelskatten. 

Vadumtorp den 11
te
 August 1848. Med megen Agtelse, hengivenst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Würtz 

 

 

Nr. 1910 

 

Efter Begjæring af Selveier Niels Jacobsen i Hollensted har jeg forfattet en Udstykningsforretning 

over hans Gaards Jorder som blev indsendt til Amtet den 20
de

 Februar dette Aar (?) for at indsendes 

til det Kongelige Rentek. og da der ikke efter saa lang Tids Forløb er kommet Afslag paa hans 

Ansøgning om at erhverve Bevilling til Gaardens Nedlæggelse, saa antager jeg, at den snart ventes 

bevilget; thi da Gaarden har mistet sin Englod som er bortarvefæstet for et Tidsrum af 200 Aar og  

den efter at denne Lod er gaaet fra ikkun har 1 Td. ¼ alb. Hartkorn hvortil er et Areal af ikkun 31 

Tønder Land geometrisk Maal, beliggende i 4 temmelig vidt fra hinanden beliggende Lodder hver 

af næste er de 2/3 er raa Jord, saa kan neppe antage at de høiere Autoriteter kan have overveiende 

Betænkeligheder ved at bevilge denne ubetydelige og saa ufordelagtige beliggende Gaards Jorders 

Deling i hensigtsmæssige  Huuslodder. 

Vadumtorp den 14
de

 August 1848, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1911 

 

Det tilmeldes herved Sognefogden at Kortet med Gjøttrup Sogn nu er færdig og naar Budet som 

henter det her medbringer de for dets Istandsættelse behøvende 10 rbd. da kan det modtages her til 

enhver Tid enten jeg er hjemme eller ei, da jeg leveret det til min Kone, som i Reglen altid er 

tilstæde om enten jeg eller mine Sønner skulde være fraværende. 

Vadumtorp den 14
de

 August 1848, skyldigst P.L. Birk. 
 

Til Sognefoged Anders Christensen Wadman i Gjøttrup. 

 

 

Nr. 1912 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse ad 14
de

 d.M. meldes at jeg venter at kom-

me til Mølgaard i de første Dage af næste Maaned og min Søn som følger med mig dertil agter da at 
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kjøre en lille Tour til Bjørnsholm, og har vi da paa min Vegne aftale det nærmere Fornødne om det 

som De har behaget at skrive mig til om. 

Vadumtorp den 24
de

 Aug. 1848, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landmaaler Søbye. 

 

 

Nr. 1913 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det første som Deres Leilighed kan tillade det 

meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme i Dronninglund 

Sogn, nemlig: 

a. Hovedgaarden Dronninggaard 

b. Bolle Fjerding Matr. N
o
 19 (er 19) 

i Samme Fjerding Matr. N
o
 119 

Vadumtorp den 24
de

 August 1848, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 1914 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 23
de

 d. M. meldes, at naar man 

saa betimelig som muelig vil underrette mig om Tiden og Mødestedet hvor Forsamling i Anledning 

af den attraaede Skjelforretning skal finde Sted, da er jeg villig til at give Møde i den forlangte 

Henseende; men jeg maa ret meget bede mig underrettet om Mødetiden saalænge forud som muelig 

for at jeg kan afpasse min Tid derefter for mine andre Forretninger. 

Vadumtorp den 29
de

 August 1848. Med Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Hvilsom. 

 

 

Nr. 1915 

 

Vadumtorp den 27
de

 August 1848  

Her. Landinspecteur. 

Da jeg igaar stod færdig til at reise fra Baggesvogn efter at have taxeret og maalt det Fornødne i 

Henseende til Udstykning af Peder Jensens Gaard i Mogensbek, modtog jeg et Brev fra Dem som 

bærer umiskjendelige Spor af at være skreven i ondt Lune; De beskylder mig deri for at jeg har 

frataget Dem Forretninger, som De var akkorderet med Vedkommende om. – Har dette virkelig 

funden Sted, da forsikkrer jeg Dem høitidelig at det i saa Fald er skeet gandske imod min Villie og 

Vidende. – Da Peder Jensen og hans Parcellist Anders Laursen netop vare hos mig paa Baggesvogn, 

for at underskrive Taxationsforretningen, i det Øieblik som jeg modtog Deres Brev af 26
de

 August, 
saa examinerede jeg Dem begge paa det strengeste for at erfare om nogen af dem havde anmodet 

Dem om at foretage den Udstykning som jeg nu stod i Begreb med at udføre og som jeg allerede 

havde udført hvad Opmaalingen og Taxationen angaar; men de forsikkrede mig begge paa det 

Høitidligste at ingen af dem, hverken selv eller ved nogen anden, har anmodet Dem om at foretage 

denne Udstykning, og jeg kan saaledes ingenlunde erkjende at jeg ved at udføre den har taget en 

Forretning fra Dem som De af rette Vedkommende var anmodet om at foretage; Det er imidlertid 

heller ikke skeet i nogen stor Hast at jeg har udført Forretningen efter at den er bleven mig over-

draget, thi det er nu over 9 Uger siden Procurator Westerbye i Hjørring paa Peter Jensens Vegne 
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anmodede mig om enten selv eller ved min Søn, at udføre den det allersnareste mueligt; hans Brev 

til mig derom er nemlig dateret 29
de

 Juni dette Aar. – Dersom enten De selv eller nogen anden 

havde underrettet mig om at De stod i Akkord med Vedkommende om at udføre Forretningen, da er 

det aldeles vist at jeg ikke vilde have paataget mig den; men derom har jeg ikke i fjerneste Maade 

havt eller kunne have nogen Ahnelse. 

I fornævnte Deres Brev har De anmodet mig om at komme til Dem i Hjørring for at indløse nogle 

Korter, som skal angaa Forretninger som De ogsaa beskylder mig for at have taget fra Dem. Hvad 

det er for Forretninger De mener at jeg skulde have taget fra Dem veed jeg ikke det mindste om, og 

dersom De efter Vedkommendes Begjæring indløst Korter som ikke ere bleven afbenyttede fordi 

Vedkommende mueligen kan, som De siger have overdraget Forretningerne til mig, hvilket jeg 

imidlertid ikke veed, saa er det jo i saa Fald de Vedkommende der have anmodet Dem om at 

indløse Korterne, som De har, at havende Dem til om Betalingen for samme, og det kan fornuftig-

viis aldrig blive min Pligt at Korter som jeg ikke har forlangt og som jeg ikke har nogen brug for. 

Jeg kom ikke igjennem Hjørring paa min Hjemreise, da jeg havde noget at forrette i Ugilt Sogn og 

derfor reiste over Asted Broe; thi eller skulde jeg vel efter Deres Forlangende have kommet til Dem 

– dog ikke for at indløse Korter, som jeg hverken har forlangt eller har brug for. – men for, saavidt 

det maatte staa i min Magt, at overtyde Dem om, at jeg ikke har viist noget pligtstridigt Forhold 

imod Dem i nogen som helst Henseende; ærb. P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Landinspecteur Boesen  

 

 

Nr. 1916 

 

Under 24
de

 forige Maaned har Sogneforstanderskabet for Skallerup Sogn tilmeldt mig at alle 

Indsigelser og Tvistigheder angaaende Skallerup Klit er nu bilagte og at der ikke længere er noget i 

Veien for Klittens Udskiftning og som der har anmodet mig til at tage fat paa Udskiftningsarbei-

derne strax efter Høsten og affordret mig til at fastsætte en Termin for udskiftningens Tilendebrin-

gelse. Dette sidste staaer imidlertid ikke i min Magt at bestemme forud; men jeg vil love at tilende-

bringe den saa hastig som Sagens Natur og andre Omstændigheder kan tillade mig det. – Som 

Fundament for Delingen er det en nødvendig Betingelse at Taxationen affattes saa nøiagtig som 

Omstændighederne og Sagens Natur kan tillade; men da det Kort som haves over Eiendommen er 

opmaalt for omtrent 36 Aar siden og Situationen er af den Beskaffenhed at den vil have forandret 

sig meget i løbet af denne lange Tid, saa er det ikke rimeligt at en nogenlunde nøiagtig Taxation kan 

affattes efter de Situationsgrændser som Kortet udviser, jeg har derfor overdraget til min Medhjæl-

per Landoeconom Hyldgaard, som logerer hos Hr. Gaardeier Degner paa Mølgaard pr. Hjørring, 

ved udmaaling paa Marken at berigtige Situationen og at udmærke nogle Linier som til den Hensigt 

maatte være fornøden, saavelsom for at udmaale og at anbringe paa Kortet den Skjellinie hvorom 

der er truffen Overenskomst med Tornbye Sogn. – Jeg maa derfor anmode det ærede Sogneforstan-

derskab om at foranstalte at den fornødne Assistance ydes Hr. Hyldgaard paa hans nærmere Forlan-

gende derom, ligesom og at der drages Omsorg for et passende Logie for ham og at der paa hans 

Forlangende ydes ham den fornødne Befordring til og fra Mølgaard. – Fremdeles maa jeg i Henhold 

til min Yttring i den af Sogneforstanderskabet under 7
de

 Marts dette Aar mig affordrede Erklæring 

udbede mig Planen for Delingen og den Skrivelse fra Stiftsøvrigheden som fulgte samme saavelsom 

den endelige Resolution hvorved Sagen nu er bilagt, tilstillet og derhos føiet Anstalt for at Mænd 

fra Retten kan vorde udmeldte; thi naar Hr. Hyldgaard faar Taxationen berigtiget paa Kortet da er 

det min Agt saa hastig som mueligt derpaa at faa Taxa-tionen udført og da at faa Beregningen 

fremmet i Vinterens Løb saaledes at Lodderne kunde affattes i Foraaret 1849. Over den Deel af 

Klitten som manglede paa Kortet og som er kommen til fra Maarup Sogn har jeg ladet et Kort 

udfærdige i det Kongelige Rentekammer, som i disse Dage er ankommet og ligger til Indløsning 

paa Aalborg Amtstue mod 3 rbd. 22 sk. 

Vadumtorp den 31
de

 August 1848, Ærbødigst P.L. Birk. 
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Til Sogneforstanderskabet for Skallerup Sogn. 

 

 

Nr. 1917 

 

Efter Aftale har jeg herved den Fornøielse at tilstille Deres Velædelhed en Kasse og et par Stokke 

sin De kan bruge til Skallerup Kort – Ligeledes lader jeg følge en Copie af et Brev dat. 31
de

 f.M. 

som jeg i Dag har tilskrevet Sogneforstanderskabet i Skallerup i Anledning af at jeg har overdraget 

til Dem at berigtige Situationen paa Kortet, som er nødvendig for Taxationen. – Jeg vil nu bede 

Dem være af den Godhed at berigtige den paa bedste Maade og især at gjøre det ved saa fine og 

skarpe Linier som mueligt, at disse Berigtigelser ikke siden skal (?) og derved gjøre Udskiftnings-

arbeidet for besværligt. Ogsaa beder jeg Dem saavidt mueligt at tydeliggjøre Opmaalingspunkterne 

paa Marken for at Situationen desto lettere kan gjenkjendes, især hvor Grændse udmærkes som ikke 

have nogen skarp eller bestemt Overgang imellem de forskjellige Slags af Situation, for at kunne 

orientere sig naar man kommer paa Stedet med Kortet i Haanden og vanskelig kan finde med no-

genlunde Sikkerhed hvor man er naar man ikke kan finde sikkre Punkter paa Kortet som man kan 

gjenkjende paa Marken. 

Vadumtorp den 3
die

 September 1848, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr Landoekonom Hyldgaard. 

 

 

Nr. 1918 

 

I Anledning af Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 30
de

 f. M: har jeg bestemt mig til at være 

fremme paa førstkommende Onsdag Eftermiddag og Torsdag Formiddag indtil Kl. 8, men da jeg 

den Dag skal paa en Forretningsreise 9 Miil sønden Fjorden saa kan jeg ikke love at blive hjemme 

længere. – Men vil De gjøre mig den Fornøielse at komme til mig her enten Onsdag Eftermiddag 

eller Torsdag Morgen da er jeg til Deres Tjeneste. 

Vadumtorp den 3
die

 September 1848. Med Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Aagaard. 

 

 

Nr. 1919 

 

Gode Madame Plesner 

Ved sidste ærede Samtale blev det saavidt jeg mindes bestemt at jeg skulde skrive Dem til om jeg 

ønskede ar faa 2 Fjerdinger Smør fra Linde; dette er nu rigtig nok mit Ønske, som jeg nær havde 

glemt at tilmelde Dem; jeg beder derfor endnu om De vilde være af den Godhed at bestille 2 

Fjerdinger til mig, og at jeg om mueligt kunde faae dem saa tidlig i October Maaned at jeg kunde 

faa dem sendt over til Kjøbenhavn inden Dampskibsfarten hører op – Ogsaa ønsker jeg at De gode 
Madame Plesner vilde være af den Godhed at holde mig en halv Snees Lispund Ost tilgode, som jeg 

kunde faae naar jeg ved Leilighed kommer der paa Egnen. De og Deres hilses venskabeligst fra os 

alle her ved. 

Vadumtorp den 4
de

 September 1848. Deres med sand Agtelse, hengivne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1920 
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Gode Hr. Nyholm 

Jeg forglemte at udbede mig en Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Peter Jensens Gaard af 

Mogensbekgaarde. De er vel saa god at sende mig en saadan med Posten til Aalborg. 

Vadumtorp den 4
de

 September 1848. Med sand Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1921 

 

Velærværdige Hr. Pastor Funck. 

Da det Kort som afdøde Capitain og Landmaaler Kretschmer har forfattet over Ulsted Byes fælleds 

gadejord ikke er optaget i den Maalestok som er befalet til Brug ved den oekonomiske Landmaa-

ling, saa anseer jeg det fornødent at der foretages en nøiagtig ny Opmaaling forinden jeg kan fore-

tage den egentlige Deling; Jeg har derfor bestemt at min Søn skal foretage en ny Opmaaling af 

Gadejorden og ønsker til den Ende at Deres Velærværdighed vilde behage at føie Anstalt for, at en 

Vogn møder her paa førstkommende Torsdag Aften, for næste Morgen at befordre ham og hans 

Assistent /: en Søn af Justitsraad Hvass :/ samt deres Instrumenter og øvrige Reisetøi, til Ulsted. Jeg 

formoder at Deres Velærværdighed er saa god at logere dem eller at anvise dem et andet passende 

Logie. 

Vadumtorp den 4
de

 September 1848. Med Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1922 

 

Høistærede 

De aldeles uventede Krigsuroligheder, som har grebet forstyrrende ind i saa mange Forretninger, 

have ogsaa forstyrret mine Forretninger og berøvet mig en stor Deel af den Arbeidskraft som jeg 

med god Grund havde gjort Regning paa; Det er af den Aarsag dog endnu ikke bleven mig muelig 

at opnaae hvad jeg ellers havde saa bestemt foresat mig, nemlig at faa Udskiftningsdocumenterne 

for Hou og Meelholt Skove indsendt i afvigte Forsommer, og nu da Efteraaret nærmer sig med saa 

stærke Skridt, er det ikke muelig at jeg kan faa dem indsendte førend jeg ikke længere kan arbeide 

paa Marken – Det er langt fra at jeg har forglemt eller henlagt Forretningen, og den skal blive 

indsendt det allerførste som det kan blive mig mueligt. – Jeg kan jo naturligviis ikke forhindre det 

om Hou Mænd vilde indgaae med Besværing over mig i den Retning. – Men De kan være forvis-

sede om, at Sagen ikke derved vil fremskyndes – Om det muelig kunne virke i modsat retning vil 

jeg just ikke sige. – Gaar Sagen sin forønskede re(t)lige Gang, da skal jeg efter yderste Evne 

fremskynde og tilendebringe den saa uopholdelig som det staar i min Magt. 

Angaaende Stoffer, Søren og Kammer Hans da er deres Forretning indsendt for omtrent 4 Uger 

siden, og min Indberetning til Rentekammeret som under 11
te
 f.M. blev indsendt med Forretningen 

igjennem Amtet, tillader jeg mig herved at lade følge en Afskrift, hvoraf det vil kunde sees hvilke 

Matriculsnummere det er der tilhøre en hver især – Hartkornet og Gammelskatten for Matr. N
o
 22 

er ved min Forretning deelt lige imellem den, Hartkornet og Gammelskatten fra Matr. N
o
 23 d,  som 

i Matriculen er urigtig anført som fælleds for dem begge er derimod een tilhørende Søren 

Christophersen. 

Vadumtorp den 5
te
 September 1848, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Lose 

 

 

Nr. 1923 
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Efter Aftale tillader jeg mig herved at tilstille Deres Høivelbaarenhed et Kort over de 6 udlagte 

Huuslodder i Hvarre, som formentlig kunde indsendes for at faa sikker Kundskab om, on de 6 Huse 

med Sikkerhed kan opføres paa de for dem bestemte 6 Toftlodder vesten for Landeveien. – Det 

minurerede Kort følger hoslagt – Efter samme antager jeg i øvrigt for afgjort at Landeveien over 

disse Huuslodder vil blive uforandret; imidlertid har Kortet ikke nogen Slags Paategning, om at 

Landeveien vil forblive uforandret og det er jo netop dette som der ønskedes Vished om. 

Vadumtorp den 7
de

 September 1848. Med Høiagtelse og Hengivenhed, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Mylius. 

 

 

Nr. 1924 

 

I sidstafvigte Foraar har det Kongelige Landhuusholdnings Selskab anmodet mig om ved førstkom-

mende Leilighed at tage i Øjesyn en Kartoffel-Optagelses Maskine som Skræddermester Petersen 

Møllebygger, L. Bram og Teglbrænder N.C. Koster alle af Ove ved Hobroe, have anmeldt at de i 

Forening have været saa heldige at opfinde, og om muelig see Maskinen underkastet en practisk 

Prøve. – Da jeg i den senest forløbne Tid ikke har havt Leilighed til at komme paa den Egn og det 

heller ikke har været muelig at anstille nogen practisk Prøve saalænge der ikke var Kartofler at 

optage, hvorpaa Maskinen kunde prøves, saa er det nu min Agt at komme til Ove By i den Anled-

ning, een af de allersidste Dage i denne Maaned eller en af de allerførste Dage i næste Maaned, og 

ønsker jeg da at der til den Tid maatte gives mig Leilighed til at tage Maskinen i Øiesyn og om 

muelig at see den sat i Virksomhed. – Et Par Ord om at Maskinen kan tages i Øiesyn til den nævnte 

Tid udbeder jeg mig det allersnareste muelig sendt til Aalborg Postcontor. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 15
de

 September 1848, P.L. Birk Justitsraad og Stiftslandinspecteur. 

 

Til Skræddermester J. Petersen, Møllebygger L. Bram og Teglbrænder N.C. Koster. 

 

 

Nr. 1925 

 

Til Kongen 

I Henhold til allerhøieste Patent af 31
de

 Mai dette Aar tillader jeg mig herved allerunderdanigst at 

ansøge Deres Majestæt om at forundes allernaadigst Stadfæstelse paa den af høisalig Kong 

Christian den Ottende under 8
de

 November 1843 allerunderdanigst mig forundte Confirmation paa 

min Bestalling som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift. Ligeledes tillader jeg mig allerunderdanigst 

at ansøge om allernaadigst mig forundte Bestalling til at være virkelig Justitsraad, i det jeg tillader 

mig vedlægge Gjenparter af disse Bestallinger eller Commanderings Breve, Allerunderdanigst P.L. 

Birk. 

 

I Margenen er følgende skrevet: 

Vadumtorp pr. Aalborg den 15
de

 September 1848. Peder Larsen Birk Justitsraad og Stiftsland-

inspecteur, ansøger allerunderdanigst om Stadfæstelse paa sin Bestalling som Stiftslandinspecteur i 

Aalborg Stift og paa sin Bestalling som virkelig Justitsraad. Allerunderdanigst forfattet af Suppli-

canten selv. 

 

 

Nr. 1926 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 12
te
 d. M. tillader jeg mig herved 

allerunderdanigst at det er min Agt at komme til Thoruphedegaard den 29
de

 denne Maaned. 
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Vadumtorp den 20
de

 September 1848, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre de Mylius. 

 

 

Nr. 1927 

 

Efter Anmodning af Hr. Forvalter Hvilsom paa Rostrup har jeg den 27
de

, 28
de

 og 29
de

 September 

1848 overværet og udført en Skjelcommissionsforretning for de til den Kongelige Kasse solgte 

Skove m.m. af Rostrup Gods i Skjørping Sogn, for hvilken Forretning mit Tilgodekommende 

beregnes saaledes: 

For 3 Forretningsdage og 2 Reisedage m.v. á 5½ rbd. daglig er 27 rbd.  48 sk. 

For Befordring fra mit Hjem til Stedet 5 Mile á 1 rbd.    5 rbd. 

For 2 Dages Kjørsel i Marken under Forretningens udførelse á 2 rd.   4 rbd. 

For Befordring fra Stedet til mit Hjem 5 Mile á 1 rbd. er   5 rbd. . 

    Er i alt 41 rbd.  48 sk. 

Vadumtorp den 2
den

 October 1848, P.L. Birk. 

Ovenstaaende Regningsbeløb 41 rbd. 48 sk. siger En og Fyrge tyve Rigsbankdaler 48 sk. er af Hr. 

Forvalter Hvilsom mig Betalt, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1928 

 

Regning over mit Tilgodekommende for den udførte Skjelpaavisningsforretning følger herved, og 

da Deres Velædelhed har været saa god at love at sende mig Beløbet til Aalborg Postcontor har jeg 

uden videre qvitteret Regningen. – Det mig tilsendte Brev fra Hr. Kammerjunker Jessen som jeg 

forglemte at levere Dem i Mosskov følger hoslagt. 

Vadumtorp den 2
den

 October 1848. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Hvilsom. 

 

 

Nr. 1929 

 

Hoslagte Regnings Beløb bedes behageligen foranstaltet udbetalt af Vedkommende. – Det bemær-

kes at Udmeldelsen er ikke kommet hertil; muelig at den endnu ligger paa Herredscontoret; i saa 

Tilfælde maatte den behageligen afhæntes for at være tilstæde naar jeg kommer, hvilket jeg dog 

ikke endnu i dette Øieblik kan bestemme, men ret længe vil det ikke vare. 

Vadumtorp den 6
te
 October 1848, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Arensdorff. 

 

 

Nr. 1930 

 

Efter Deres Velærværdigheds Begjæring i ærede Skrivelse af 4
de

 d. M., som først ankom hertil i 

Aftes ved Lys, sendes herved de forlangte Korter, 7 i Tallet som jeg maa bede mig tilbage igjen 

førend jeg er istand til at fuldføre Korterne til Magelægsforretningen, ligesom jeg ogsaa endnu 

mangler Taxationsforretningen fra Retten, som ikke er bleven mig tilsendt. 

Hav den Godhed at sige Hr. Destinon at jeg skal bestræbe mig for at opfylde hans Forlangende det 

snarest muelig. 
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Vadumtorp den 6
te
 October 1848, Ærbødigst B. 

 

Velærværdige Hr. Pastor Prytz i Aarup 

 

 

Nr. 1931 

 

De mig i Januar Maaned dette Aar tilstillede 4 rbd. til et Kort har jeg i sin Tid rigtig modtaget; 

imidlertid har jeg dog ikke faaet Kortet endnu; men da jeg om gandske Kort Tid venter at komme 

der paa Egnen saa er det min Agt at foretage Forretningen ved Hjelp af det gamle Kort, om det nye 

ikke inden den Tid skulde komme hertil, hvilket dog endnu forventes; men jeg maa i al Fald bede 

Dem ar have det gamle Kort tilstæde, da jeg venter at komme med det Allerførste. 

Vadumtorp den 7
de

 October 1848, P.L. Birk. 

 

Til Selveier Peder Jørgensen og Samuel Andersen i Jerup i Elling Sogn pr. Frederikshavn. 

 

 

Nr. 1932 

 

Til Brug ved attraaede Udstykninger tillader jeg mig herved allerærbødigst at anmode den høikon-

gelige Committee om gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige Copier med paa-

tegnede Taxter af Matriculs Korterne over efterskrevne Eiendomme i Hjørring Amt, nemlig: 

a, Børglum Herred, Østerbrønderslev Sogn 

 Stubdrup Matr. N
o
 3, Hartkorn 4 Td. 2 Skp. 3 Frk. ¼ alb.     Gammelskat 22 rbd. 4 sk. 

 Østerbrønderslev (Matr. N
o
) 71 (Hartkorn) 2 Skp. 1¼ alb. 

b, Hvetbo Herred, Ingstrup Sogn 

 Ingstrup By, Matr. N
o
 10, Hartkorn 1 Td. 7 Skp. 2 Fr., Gammelskat 15 rbd. 82 sk. 

Om jeg muelig har skreven om det førstnævnte Kort allerede i Juli Maaned sidst, veed jeg ikke med 

Vished; men skulde dette være Tilfældet da er det naturligviis ikkun min Agt at faa det een Gang; 

men jeg har i al Fald ikke fundet det endnu. 

Korterne ønskes sendte til Aalborg Amtstue det allersnareste muelig hvor de af mig strax skal vorde 

indløste. 

Vadumtorp den 8
de

 October 1848, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Høikongelige Comitee i Anledning af den nye Matriculs Indførelse. 

 

 

Nr. 1933 

 

Under 12
te
 Marts dette Aar har jeg til Amtet indsendt en Udstykningsforretning over Christen 

Nielsen Moltsens Gaards Jorder Matr. N
o
 13, Sønder Harritslev, Harritslev Sogn, Venneberg 

Herred, Hjørring Amt. 

Manden, som har Deelt Gaarden imellem sine tvende Sønner, er nu Død og Enken, som staaer for 
Gaarden, beklager sig i høieste Maade over de Bekostninger det nu medfører for hende at skifte og 

dele med Børnene fordi Udstykningen ikke endnu er bleven approberet, hvilket hun troer at være 

min Skyld. Jeg ønsker, om muelig, at erholde saa megen Oplysning paa Sagen at jeg kunde sige 

hende hvorpaa Sagens Afgjørelse beroer og om hun tør gjøre sig Haab om at faa Udstykningen 

approberet eller bevilget. 

 

 

Nr. 1934 



724 

 

 

Høistærede Hr. Ven. 

I skyldigst Svar paa Deres meget ærede Skrivelse af 6
te
 d.M. meldes at jeg (er) villig til at foretage 

den forlangte Nivellering mellem Aagaards Vandmølle og Vestermølle, og den kan meget godt 

udføres fordi det har begyndt at fryses saalænge men endnu kan hugge Hul til at nedramme Pælene 

i, der skal tilkjendegive Dæmningens Høide. – Distancen mellem begge Møllerne er som jeg troer 

omtrent 4000 Alen, og da her alene behøves Nivellering og Profil, men ikke noget Situationskort, 

saa vil Betalingen for en saadan Forretningen ifølge Placaten af 10
de

 Nov. 1791 blive at beregne 

saaledes: 

For de første 2000 Alen 1 rd. pr. 100 Alen er  20 rd. 

og for de øvrige 2000 Alen 64 sk. pr. 100 Alen er omtrent 14 rd. 

Diætpenge for to Reisedage     6 rd. 

   Er i alt omtrent 40 rbd. 

For den Betaling er jeg villige til at udføre den omtalte Forretning om det attraaes, naar der gives 

mig friit Logie for mig og en Assistent i de Dage Forretningen vil vare og frie Befordring til og fra 

Stedet samt den fornødne Assistance ved Pæle ved Nedramning m.m. 

Vadumtorp den 21
de

 Oct. 1848. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Toft. 

 

 

Nr. 1935 

 

Høistærede Her. Collega. 

Hoslagt sender jeg en Erklæring i Tiendesagen som jeg beder Dem gjennemgaae i Forening med 

vor Medcommissair Hr. Kammerraad Mollerup og dersom Deherr. maatte være enig med mig i 

hvad jeg har anført da beder jeg Dem at underskrive Erklæringen og at sende den med alle tilhø-

rende Bilage til Amtet; men ønsker De Forandringer i Erklæringen, da er De saa god at sende mig 

den tilbage med Deres Bemærkninger, og jeg er da villig til at omgjøre den. 

Vadumtorp den 31
de

 October 1848. Med Høiagtelse og hengivenhed, P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landmaaler Hansen 

 

 

Nr. 1936 

 

Efter Begjæring af Høivelbaarne Herre Kammerherre Mylius har jeg paa Hvarre Byes Grund afsat 6 

Huuslodder hver med et Tilliggende af ikke mindre end 1½ Tønde Land boniteret Jord til Taxten 

24, som Kammerherren fortiden er i Færd med at bebygge. – Disse 6 Huuslodder er jeg i Begreb 

med at beregne i Hartkorn for Hvarre Bye og saa hastig som jeg kan blive istand dertil vil 

Forretningen uopholdelig blive fuldført til Indsendelse. 

Vadumtorp den 20
de

 October 1848, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 1937 

 

Efter Aftale har jeg herved den Ære at tilstille Deres Høivelbaarenhed Kortet og Beregningen over 

Peder Skaarups Gaards Jorder i Rold, men Forretningen kan ikke indsendes førend Taxationsfor-

retningen bliver afhjemlet, da Afhjemlingens Datum skal tilføies, derfor er Beregningen heller ikke 

dateret, hvilket jeg har antaget at kunne gjøre naar jeg atter kommer til Thoruphedegaard. 

Vadumtorp den 4
de

 November 1848. Med Høiagtelse, allerærbødigst P.L. Birk. 
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Høivelbaarne Hr. kammerherre Mylius. 

 

 

Nr. 1938 

 

Da Landoeconom Hyldgaard for nogen Tid siden har tilmeldt mig at han har tilendebragt Berigti-

gelsen af Situationen paa Kortet over Skallerup Sogns Klit og det er min Agt at foretage Taxationen 

i løbet af næste Uge saafremt Veiret vil føie sig for mig, saa ønsker jeg at det ærede Sogneforstan-

derskab vilde behage forinden at besørge 2
de

 Mænd udmeldte til at taxere Klitterne. – samt derhos 

drage Omsorg for, at et passende Logie kunde ved min Ankomst til Sognet vorde mig anviist i 

Nærheden af Arbeidtstedet og hvor jeg skulde faa et Værelse for mig selv med førnøden 

Kakkelovnsvarme. 

Vadumtorp den 5
te
 November 1848, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Sogneforstanderskabet for Skallerup Sogn. 

 

 

Nr. 1939 

 

Høistærede Hr. Ven 

I skyldigst Svar paa Deres meget ærede Skrivelse af 30
te
 September meldes, at jeg skrev strax til 

Kjøbenhavn i den Anledning, under 17
de

 October har min næst yngste Søn som er i Kjøbenhavn 

tilmeldt mig, at han havde været i Rentekammeret for at høre til Niels Moltsens Forretning og man 

gav ham der det mundtlige Svar at bringe mig at Udstykningen som jeg skrev om ”skulde blive 

bevilget” – Maaskee er Bevillingen allerede nu siden den Tid endelig bleven udfærdiget, hvorom 

jeg ønsker mig underrettet. 

Vadumtorp den 8
de

 November 1848. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Würtz. 

 

 

Nr. 1940 

 

Saafremt Deres Velædelhed, som jeg vel tør antage, ikke har noget imod hoslagte Taxationsforret-

ning at erindre, er de vel saa god at regne Deres Navn under sidste Linie, og naar De da vil behage 

at sende den til Hr. Hvilsom paa Hellumlund, saa underskriver han den ogsaa og besørger Taxa-

tionsmændenes Underskrift paa rette Sted, nemlig oven for min Underskrift samt tilsiger de, om at 

afhjemle den paa næst Retsdag derefter, og naar De da vil drage Omsorg for at Taxationsforret-

ningen beskreven fra Retten vorder mig tilsendt snarest muelig da skal jeg uopholdelig fuldføre 

Forretningen og gjøre den færdig til Indsendelse. 

p.t. Skallerup Sogn den 16
de

 November 1848, Ærbødigst P.L. Birk. 

 
S:T: Hr. C. Schjøtt. 

 

 

Nr. 1941 

 

Vadumtorp den 9
de

 December 1848 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at vilde det første som Deres Leilighed kan tillade det 

meddele mig Attest over Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme, nemlig: 
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1. Haverslev Sogn, Lørsted Bye, Matr. N
o
 7 og Matr. N

o
 17, Ole Nielsen. 

NB. I Eierens Ole Nielsens Skatteqvitteringsbog staar han anført som Eier af Matr. N
o
 

7 og 14 nemlig førstnævnte for Hartkorn 5 Skp. 2 alb. og Gammelskat 6 rd. 90 sk. og 

sidstnævnte for Hartkorn ¾ alb. og Gammelskat 3 sk,; men derimod findes Matr. N
o
 

17 ikke i Qvitteringsbogen – Paa det Kort som jeg har faaet fra Matr. Contoret over 

Matr. N
o
 7, findes tillige betegnet Jorderne Matr. N

o
 17, men ikke Matr. N

o
 14. – 

Dersom de nu ikke i Skatteqvitteringsbogen eller paa Kortet mueligen kunde ved en 

Skrivefeil være sat N
o
 14 i stedet for N

o
 17 eller omvendt, da maa jeg ærbødigst bede 

mig opgivet Hartkornet og Gammelskatten baade for Matr. N
o
 14 og Matr. N

o
 17. 

2. Torslev Sogn i Østerhan Herred, Aarupgaarde Matr. N
o
 2a, Torslev Bye Matr. N

o
 60 og Flegum 

Bye Matr. N
o
 31, som alt tilhører Gaardeier Destinon. 

3. Hallund Sogn og By Matr. N
o
 8 Thomas Jacobsen. 

4. Samme Sogn, Hollensted Bye, Matr. N
o
 15, Anders Jensen Nymark. 

5. Albek Sogn, Lyngsaae By, Matr. N
o
 97, Sønderklit, Mads Peter Andersen. 

6. Elling Sogn, Jerup By, Matr. N
o
 12, Jørgen Christensen. 

7. Hørby Sogns sydlige Deel, Matr. N
o
 8, Bunkhule. 

8. Jerslev Sogn, Klæstrup By, Matr. N
o
 10, Thomas Nielsen. 

Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel. 

 

 

Nr. 1942 

 

Vadumtorp den 30
te
 November 1848 

Den Udstykningsberegning som Deres Velædelhed har forfattet over Kromandens Gaard Matr. N
o
 

13 i Skivum, har givet mig langt mere at bestille end jeg var belovet paa, og De ville deri finde Aar-

sagen til at dens Revision har medtaget saa lang Tid for mig, især da den kom hertil i denne for mig 

allertravleste Tid, da jeg endnu har en stor Del Arbeide paa Marken som skal udføres inden Vinte-

ren. – Ved en foreløbig løselig Revision stødte jeg strax paa nogle aabenbare urigtigheder saasom at 

det særdels regulativ Taxationsstykke Lit. d er anført omtrent 2 pro Cento større end jeg har funden 

det at være; at Veien over Taxationsstykket Lit. an i den mellemste Hedelod ikkun er anført i Deres 

Beregning for 3930 kvadrat Alen isteden for at jeg finder dem at være 12260 kvadrat Alen, altsaa 

mere end 3 Gange saa meget, og da Beregningen iøvrigt ikke var affattet overensstemmende med 

det befalede Schema især med Hensyn til at Indkrympningen er udeladt endskjønt Kortet virkelig 

har en ikke gandske ubetydelig Indkrympning som da begyndte at beregne det var over 1/3 eller 

næsten ½ Procent i Længdemaal eller 1 pct. i kvadrat Maal, men som jeg dog senere forefinder 

Anledning til ikkun at anføre for ¼ Procento i Længdemaalet eller ½ pct. i kvadrat Maal, saa har jeg 

efter Omstændighederne seet mig nødsaget til ikke at antage Beregningen, eftersom jeg stødte paa 

adskillige flere til deels mindre, men ogsaa tildeels større Uoverensstemmelser, og da jeg frygtede 

at det vilde medtage for lang Tid for Kromandens Vedkommende om jeg sendte Dem den tilbage til 

Omarbeidelse og den da atter skulde hertil igjen til Revision og Underskrift, saa bestemte jeg mig til 

uagtet min knappe Tid, at beregne den hele Eiendom gandske omkring og i det jeg sender Dem den 

herved tilbage til behageligen Eftersyn ville De kunde overtyde Dem selv om hvorvidt jeg har havt 

skjellig Aarsag til at gjøre den om eller ei. – Endeel af de Uoverensstemmelser som jeg har funden 

imellem Deres og min Beregning kan vistnok for en Deel hidrøre derfra at De ikke har beregnet 

efter noget af de Korter som De har sendt mig med Beregningen; men De har formodentlig beregnet 

efter Hovedkortet eller et andet Kort og derefter copieret dette ned en temmelig tyk Copierenaal, 

som har givet saa stor Huller, at det paa mange Steder er saare vanskeligt at kunne optage gandske 

urigtige Maal, fordi Punkterne ere for store. – Forsaavidt som jeg ikkun har funden Afvigelsen 

imellem Deres og min Beregning ubetydelig, derfor jeg for det meste har beholdt det af Dem anfør-

te Areal; men paa en Deel Steder har jeg funden Anledning til at forandre Arealet, nemlig ved 
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Taxationsstykkerne Lit. u, v, z, ao, Byveien over an, e, f, g, h, l, m, n, o, p, al, af, ap Procentviis er 

den største uoverensstemmelse i Taxationsstykkernes Areal  befunden at være i stykket Lit. o, hvor 

det af Dem angivne Areal er 64 pro Cento mindre end mit; De har nemlig ikkun 1120 kvadrat Alen 

hvorimod jeg har 1840 kvadrat Alen som er langt over en halv Gang saameget til. Med Hensyn til 

de paa Kortet antegnede i Marken fundne Længdemaal bemærkes, at der kan aldeles ikke være 

noget urigtigt i at anføre dem i Fortløb saalænge Linien er lige; men saasnart som Linien brydes, da 

er det ikke længere den samme Linie, og det er da urigtig at lægge Længdemaalene sammen, men 

hver Linies Maal bør skrives for sig selv. Saaledes er jo det Maal 1574 som De har anført ved vestre 

Ende af Engloddens søndre Side hverken Loddernes virkelige Længde, da denne vilde være en lige 

Linie mellem begge Endepunkter, eller Længden af en enkelte Linie; men Summen af de maalte 

Liniers Længde – Dog dette sees jo let og er i øvrigt af mindre Vigtighed.  

I Henseende til Fordelingen af Gammelskatten vil jeg endnu tillade mig at bemærke, at ved 

Revisionen have de antaget det Princip, og naar der ikke allerede er belyst i Gammelskatten da 

skeer Fordelingen alene i hele Tal; dette er nu rigtignok ikke efter Schemaet; men det er der inde 

som Princip, og naar det ikke er iagttaget saa forandres Beregningen derfor under Revisionen. 

I skyldigst Svar paa det til mig stillede Spørgsmaal om Hartkornsfordelingen paa en Parcel af Niels 

Pedersens Gaard i Skarpsalling bemærkes: at efter Rentekammerets Circulaire af 29
de

 Juni 1844 og 

Matriculs Committeens Do af 4
de

 November 1845, er det udtrykkelig bestemt at Dele og Hartkorns-

beregningen maa de forskjellig Matriculsnummere ikke sammenbla(n)des, men Hartkornet og Gam-

melskatten blive i alle Tilfælde at beregne og dele for hvert Nummer for sig – Forsaavidt altsaa som 

den omspurgte Parcel alene er en Deel af Matr. N
o
 5a anførte Hartkorn, og de øvrige Dele som 

Eiendommen bestaar af skal følgelig ikke medtages under Hartkornsfordelingen; men ved at 

beregne Parcellen i Gammelskat skal naturligvis den boniterede Størrelse af alle de under 

Gammelskatten henhørende Matriculsnummere tages med ved Fordelingen. 

Vadumtorp den 3
die

 December 1848, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landmaaler Saabye. 

 

 

Nr. 1943 

 

Aalborg Amt, Kjær Herred, Vadum Sogn, Vadumtorp den 24
de

 November 1848. 

 

Peder Larsen Birk Justitsraad og Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift, ansøger underdanigst om at 

faae sin Assistent hjempermiteret under Vaabenstilstanden saafremt det uden Skade for Kongens og 

Landets Tjeneste kan bevilges, Jacob Christian Larsen. 

 

Til Krigsministeriet 

Da Frilodsmand fra 1845 Jacob Christian Larsen som staaer ved 1
st
 Reserve Jægercorps 2

den
 

Compagnie N
o
 157 som fortiden er i Fredericia, :/ og som i flere Aar indtil han efter Krigsudbrud 

blev indkaldt til Reserven, har staaet i min Tjeneste som Landmaalerassistent :/  har tilmeldt mig, at 

han efter Yttringer som han har hørt af Officerer, staaer i den Formening at naar jeg indgik til det 

høie Krigsministerium med en Ansøgning derom, da kunde jeg mueligen saa ham hiempermitteret i 

det mindste paa 6 Uger, og da jeg trænger haardeligen til hans Hjelp ved mine mange underhænde-

havende Forretninger eftersom jeg fortiden er ene paa mit Contor, da den ene af mine Sønner som 

hidtil har hjulpet  mig som Assistent, og som alt i flere Aar har havt Bestalling som Landmaaler, har 

i denne Vinter faaet Ansættelse i det Kongelige Matriculeringscontor i Kjøbenhavn og en yngre Søn 

som ligeledes har assisteret mig er ogsaa i Vinter i Kjøbenhavn for at forberede sig til Landmaaler-

examen, saa tillader jeg mig herved underdanigst at ansøge om, saafremt det uden Skade for Kon-

gens og Landets Tjeneste kan bevilges  at det høigunstigst maatte forundes mig at faa bemeldte 

Frilodsmand Jacob Christian Larsen af 1
st
 Reserve Jægercorps 2

det
 Compagnie N

o
 157 
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hjempermiteret under Vaabenstilstanden, eller i det mindste for et Tidsrum af 6 Uger, Underdanigst 

P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1944 

 

Da der ved en Udstykning som jeg for 4 Aar siden foretog over Poul Christensen Kraghs Enkes 

Gaards Jorder i Nørre Saltum er bleven paaviist Grændser, for Lodden, som ikke stemmer overens 

med Matriculs Kortet saa at en yderligere Undersøgelse paa Marken er fornøden, saa er det min Agt 

at komme til Nørre Saltum i den Anledning paa førstkommende Onsdag den 13
de

 d.M. Formiddag 

Kl. 10 á 11, og beder jeg ret meget at Deres Velædelhed vilde være uleiliget med at faa det originale 

Udskiftnings Kort tilstæde til den Tid, og saa fremt der i Sognet haves udskrift af den nye Matricul 

med Hartkorns og Gammelskat da ønskes ogsaa ret meget at faa denne tilstæde til samme Tid – 

Stedet som her er Spørgsmaal om, er paa Grændsen imellem Udlodden eller den nordre Agerlod, og 

den tilgrændsende Hedelod i Peder Nielsens Parcel, nemlig i omtrent 300 Alens Afstand fra hans 

Huus i nordøstlig Retning fra Huset. Eieren af den Huuslod som ligger imellem Peder Nielsens 

nordre Agerlod og hans Hedelod maatte endelig ogsaa varsles til at møde med sit Skjøde og sin 

Skatteqvitteringsbog. – Ogsaa beder jeg De vilde være uleiliget med at tilvarsle Jørgen Madsen, om 

at komme til mig naar jeg kommer der paa Stedet og at tage alle sine Adkomstbreve med, saavel-

som sin Skatteqvitteringsbog med sig, da der endnu er noget ufuldstændigt i de Oplysninger jeg fik 

af ham for 2 Aar siden med Hensyn til den Engparcel som er solgt til Huusmand Jens Larsen i Neist 

– og som endnu skal berigtiges forinden Hartkornets Adskillelse kan finde Sted. – Deres Velædel-

hed bedes ret meget at undskylde at jeg er saa fri at giøre Dem Uleilighed i den Henseende – De er 

vel saa god at lade de Vedkommende møde hos Dem og tillader at jeg er saa fri at tage dertil. 

Vadumtorp den 9
de

 December 1848, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kirkesanger og Skolelærer Rasmussen. 

 

 

Nr. 1945 

 

Gode Hr. Forvalter 

Da min Kasse uheldigviis lider stort af Svindsot i disse dage beder jeg De godhedsfuld vilde 

undskylde at jeg ved nærværende mit Bud sender Dem en qvitteret Regning over mit Tilgode-

kommende for Udstykning af Mads Andersens Gaards Jorder i Freilev med Hensyn til den til 

Skolen udlagte Lod, haabende at De vel er saa god at sende mig Regningens Beløb med Budet om 

De er tilstæde eller med første Leilighed til Aalborg Postcontor. – De mig udlaante Korter som skal 

følge med Skjøderne skal blive sendt til Deres Velædelhed om gandske faa Dage. 

Vadumtorp den 16
de

 Dec. 1848. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Hvilsom. 

 

 
Nr. 1946 

 

For at udstykke Mads Andersens Gaards Jorder i Freilev med Hensyn til den udlagte Skolelod, 

bliver mit Tilgodekommende saaledes. 

For den egentlige Udstykningsforretning, med Indbegreb af at  

skrive Ansøgningen og at levere stemplet Papiir til den samt at  

indsende Forretningen til Approbation blev  

mig Tilgodekommende efter den sædvanlige Taxt   28 rbd. 
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For Kort til Forretningen, da det mig udlaante skal følge Skjødet 

paa Gaarden og derfor ikke kan indsendes med Forretningen    1 rbd. 45 sk. 

For Deltagelse i Befordringen fra og til mit Hjem     2 rbd. . 

     Tilsammen 31 rbd. 45 sk. 

Vadumtorp den 16
de

 December 1848, P.L. Birk. 

 

Ovenstaaende Regningsbeløb een Rigsbankdaler og 48 Skill. er af S:T: Her. Forvalter Hvilsom mig 

betalt, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1947 

 

Gode Hr. Doctor. 

Efter Aftale tillader jeg mig herved ærbødigst at sende Dem min Regning, bedende at De godheds-

fuld vilde ved første Leilighed sende mig dens Beløb efter at have tilbageholdt 4 rbd. 76 sk., som 

jeg ønsker De ved Leilighed vilde udbetale til Thor Thomsen i Holtet – Restbeløbet 27 rbd. 40 sk. 

ønsker jeg mig tilsendt til Aalborg Postcontor det allersnarest som det maatte være Dem beleiligt. 

Vadumtorp den 15
de

 Dec. 1848. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Doctor Gottschalk 

 

 

Nr. 1948 

 

Til Brug ved attraaede Udstykninger beder jeg allerærbødigst at den høikongelige Comitee i Anled-

ning af den nye Matriculs Indførelse gunstbehageligen vilde for min Regning lade udfærdige Copier 

med paategnede Taxter af Matriculs Korterne for efterskrevne Eiendomme i Hjørring Amt, nemlig: 

a. Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn 

 Ørsøe Fjerding, Matr. N
o
 68 

 Storskoven, Matr. N
o
 24  Ole Christensen 

 og Bolle Fjerding, Matr. N
o
 82 

b. Hvetboe Herred, Saltum Sogn, Nørre Saltum Bye, matr. N
o
 13b 

N
o
 paa Kortet over denne Jordlod ønskes paategnet alle de tilgrænsende Beboeres 

Navne for derefter at kunne oplede Lodder paa Marken. Da Jens Christensen Møller 

som eier Matr. N
o
 13a, troer at Matr. N

o
 13b er urigtig bleven indført i hans 

Skatteqvitteringsbog, da han troer at bemeldte Matr. N
o
 13b skal tilhøre Selveier 

Huusmand Peder Christensen i Nørre Saltum.  

NB: Dette skrives til Peter og han anmodes om at afskrive det til Comiteen. 

 

 

Nr. 1949 

 

Med Hensyn til at finde Kortet over Delingen af Matr. N
o
 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66 og 67 i 

Nørre Kongerslev, bemærkes, at den Beregning som jeg indsendte angik alene Lodden Matr. N
o
 63, 

men paa det samme Kort over Matr. N
o
 63 viste tillige alle de andre her ovenfor anførte Matriculs-

nummere med sammes Deling som derefter er beregnet i Hartkorn i Matriculscontoret. Denne 

Delingsberegning over Matr. N
o
 63 med tilhørende Kort in Duplo, hvorpaa som sagt alle de 

ovennævnte Matriculsnummere var antegnet, blev indsendt under 10
de

 October 1847 og fulgte 

Udstykningsforretningen over Jens Madsens Gaards Jorder som ikke endnu er bleven approberet. 

Revisionen har gjort udsættelse eller Bemærkning med Hensyn til nogle fælleds Grundstykker 

Matr. N
o
 58, 68 og 69 ere forbigaaede. Mueligen at Korterne over de deelte Grundstykker kan 
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henligge ved Ansøgningen til bemeldte Jens Madsens Gaards Udstykning. – At Delingen af de 

fælleds Grundstykker som det savende Kort angaar er beregnet og udført i Matriculen og Hartkornet 

deelt, derom har Stiftamtet under 13
de

 Februar dette Aar tilskrevet Stiftamtet; men der er ikke fulgt 

noget Exemplar af Kortet med den nævnte Skrivelse, hvilket der dog burde – dersom Kortet ikke 

kan findes da maae jeg udbede mig en Gjenpart meddeelt fra Matriculscontoret, som bør skee uden 

Betaling, eller i al Fald efter Øieblikkets Tarv en Gjenpart af samme forsaavidt angaar de til Thøger 

Christensen udlagt Lodder Matr. N
o
 59c og 60c som jeg ønsker at faa det allersnarest muelig. – 

Fordi jeg endnu ikke har faaet det under 8
de

 October bestilte Kort over Matr. N
o
 10 i Ingstrup Bye, 

blev det mig nu ikke muelig at udføre denne Forretning inden Vinter. 

 

 

Nr. 1950 

 

Da min Søn Landmaaler Birk allerede for længere Tid siden har fuldført den Forretning for Niels 

Christensen Tofts Enke Maren Christensdatter om Adskillelsen af Hartkornet paa en Parcel som 

hun har solgt, og om Berigtigelsen af noget Hartkorn som var skreven feil i Skjødet fra gammel  

Tid og han derhos har udvirket, at den allerede under 23
de

 September dette Aar er bleven skreven 

fra Matriculs contoret til Hjørring Amt og Amtstue om at bringe Sagen i Orden der, og da han ikkun 

har modtaget 2 rbd. paa Forretningen, der var akkorderet til 15 rbd., og han følgelig endnu har 13 

rbd. tilgode, som Enkens Laugværge Christen Christensen Rykind har lovet ham at indestaa for 

Betalingen af, saa er det efter min Søns Anmodning, at jeg sender nærværende Bud med Begjæring 

om at faae bemeldte 13 rbd. sendt med mit Bud hertil, da jeg har lovet min Søn, som fortiden er i 

Kjøbenhavn, at lade Pengene hente, og at sende dem over til ham det allersnarest mueligt. 

Vadumtorp den 19
de

 December 1848, P.L. Birk. 

 

Til Selveiergaardmand Christen Christensen Rykind i Vrensted. 

 

 

Nr. 1951 

 

Dersom Deres Velærværdighed har et Kort over Saltum Præstegaards Jorder som enten er en Copi 

af Udskiftningskortet eller som ellers er forfattet af en anden autoriseret Person og som viser den 

søndre Grændse af den Jord som er forpagtet til Tømmermand Peder Jensen, eller overhovedet for 

den Deel af Præsteembedets Jord som grændser sammen med Povel Kraghs Enkes Gaards Jorder da 

beder jeg De vilde være af den Godhed at udlaane mig det med Overbringeren heraf til Eftersyn af 

en Deel af Grændser, som er funden uoverensstemmende med Matriculs Kortet. 

Vadumtorp den 18
de

 December 1848, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velærværdige Herr. Pastor Boesen 

 

 

Nr. 1952 

 
Da jeg har anmodet Hr. Landoeconom Hyldgaard, som for tiden boer paa Mølgaard i Ugilt Sogn, 

om paa mine Vegne at foretage den fornødne udmaaling af Parcellerne paa Øster og Vester Gjøgsig 

Jorder, hvilket han har lovet mig at ville saasnart som Frosten bliver saa stærk at der med Sikkerhed 

kan gaaes paa Eiendommen at maale. De ville derefter saa snart som De finder at det med Sikker-

hed kan bære henvende Dem til ham paa Mølgaard og aftale det fornødne med ham om at møde paa 

Stedet til en bestemt Tid, og at forskaffe ham den fornødne Befordring til og fra Stedet – Naar han 

da har opmaalt Parcellerne og faaet Oplysning om enhver Parcels Kjøbers Navn, samt hvor han 
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boer og om han er Huusmand eller Gaardmand, sender han mig Kortet tillige med Skjødet og alle 

(?)acter og jeg skal da snart fuldføre Forretningen. 

Vadumtorp den 21
de

 December 1848, P.L. Birk. 

 

Til Pottemager Niels Christian Andersen Landlygten i Sønder Bindslev pr. Hjørring. 

 

 

Nr. 1953 

 

I det jeg fremsender Beløbet af hosfølgende Regning tillader jeg mig at bemærke, at jeg har for faa 

Dage siden modtaget Andet Hæfte af Krarup Hansens ”Chemie for Landmænd”, men jeg kan alde-

les ikke erindre ar have seet første Hefte, som i Regningen staaer anført at skulle være mig tilsendt 

under 5
te
 August. Jeg beder Dem derfor at være af den Godhed at sende mig et nyt Exemplar af 1

ste
 

Hæfte, da jeg ikke med Nytte kan læse det 2
det

 Hefte uden først at have læst første Hæfte og er da 

første Hæfte virkelig kommen hertil og bleven forlagt saaledes at jeg ikke kan finde det i Øieblik-

ket, saa maa det ufeilbarlig snart ved yderligere omhyggeligt Eftersyn komme tilstæde, og jeg skal 

da uopholdelig sende det ene Exemplar tilbage. – men jeg kan som sagt aldeles ikke erindre at have 

seet første Hefte. En Skriv og Reisecalender for 1849 beder jeg mig sendt med Overbringeren heraf. 

Vadumtorp den 26
de

 December 1848, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Réeske Boghandel i Aalborg. 

 

 

Nr. 1954 

 

Det allerførste som det maatte være Deres Velbaarenhed beleiligt beder jeg ærbødigst at De 

godhedsfuld vilde være uleiliget med til Brug ved underhændehavende Udstykninger, at meddele 

mig Attesten om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

Ulstrup Sogn, Hvorvarp By, Niels Jørgensen Porsborgs Gaard Matr. N
o
 5 

Als Sogn, Helberskov By Matr. N
o
 9 

Nørre Kongerslev Sogn og By, Matr N
o
 26 og 29 

Sønderkongerslev Sogn og By, Matr. N
o
 11 

Freilev Sogn og By, Poul Nielsen, Matr. N
o
 4 

Samme Sogn og By, Mads Andersen, Matr. N
o
 5 

Voxlev Sogn, Gjelstrup By, Lars Jensen Bjerregaard, Matr. N
o
 7a 

Vadumtorp den 30
de

 December 1848, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Her. Justitsraad Amtsforvalter Lange. 

 

 

Nr. 1955 

 

Landoeconom Hyldgaard har for mig en Tid siden været hos mig og leveret mig Kortet med de 
udmærkede Parceller samt dens Skjøde og 4 Kjøbecontracter, nemlig 1, en Contract oprettet med 

Thomas Jensen af Nørkophede i Mosberg Sogn som formodes at være Parcellen N
o
 7, nemlig efter 

Kjøbesummen 100 rbd. 2, En Contract med Mads Christian Pedersen Rimmen i Mosberg Sogn, 

som efter Beskrivelsen i Contracten, maa antages at være Parcellen N
o
 4. 3, En Contract med Jens 

Christian Andersen Rendborg i Tversted Sogn, som maa antages at være Parcellen N
o
 1 for Kjøbe-

sum 39 rbd.; men da der er 8 Parceller og ikkun 4 Contracter saa kan jeg ikke med fuld Vished see 

hvilke Parceller det er som der endnu ere usolgte – Jeg sender Dem derfor herved et løseligt Afrids 

af Kortet, hvorpaa jeg (har) tegnet Parcellerne ved Nummere og beder Dem at opgive mig til hvem 
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ethvert Nummer er solgt og hvilke af Parcellisterne der ere umiddelbar tilgrændsende til den Eien-

dom hvormed de forenes. – Det er formodentlig Parcellen N
o
 1 der er solgt til Thomas Jensen af 

Nørkophede men det kan ikke sees af Kjøbecontracten - om han boer i Tversted Sogn og om han er 

Huusmand eller Gaardmand, hvilket maatte oplyses samt omtrent i hvor mange Favnes Afstand fra 

Parcellen hans Huus er beliggende. 

 

 

Nr. 1956 

 

Overensstemmende med sidste ærede Skrivelse i Sundbye den 5
te
 December reiste jeg til Aalborg 

den 6
te
 d.M. i det Haab at have efter Deres Velædelheds gode Løfte faaet min Regnings Beløb 

udbetalt ved Deres Her. Broder Kjøbmand Hans Mørup – men jeg fik en lang Næse da han om end-

skjønt han dog have faaet Brev fra Dem enten samme Dag eller Dagen forud, dog ikke havde det 

mindste fra Dem i den Anledning; jeg maa derfor formode at Deres Velædelhed har forglemt det. – 

Jeg tillader mig derfor herved at fremsende min Regning bedende at De godhedsfuld vilde foran-

stalte mig Beløbet udbetalt med aller første Post, da jeg har øieblikkelig Trang for at faa samme. – 

Hartkorns og Gammelskatfordelingen for de 2
de

 Gaarde sender jeg Dem hermed og Hartkorns-

fordelingen for Husene i Vesterbrønderslev skal blive sendt med næste Post; eftersom Tiden er 

bleven mig for Lang til at faa den afskreven i dette Øieblik. 

Et glædeligt Nyt Aar! det ønskes Dem og Deres af Deres med Agtelse forbundne P.L. Birk. 

Vadumtorp den 9
de

 Januar 1849. 

 

S:T: Her. Forvalter Mørup. 

 

 

Nr. 1957 

 

Landoeconom Hyldgaard har for nogen Tid siden været her hos mig og leveret mig Kortet. 

Regningen til ham blev affattet saaledes. 

Efter Gl. Taxt   20 rbd. 

Tillæg for 8 Parceller     8 rbd. 

Befordring til og fra Stedet     2 rbd. 

   Er 30 rbd. 

Derpaa modtaget   12 rbd. 

Rest    18 rbd. 

 

 

Nr. 1958 

 

I Henhold til Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 11 d.M. for hvilken jeg takker Den 

forbindtligst sender jeg i Dag mit Bud til Aalborg til Deres Herr. Broder med en Regning ligely-

dende med den som jeg sendte Dem med Posten og med paategnet Qvittering om at Beløbet er mig 

betalt af Dem. – De omskrevne 3 Korter blev leveret til Deres Her. Broder den 6
te
 d.M. og overens-

stemmende med mit Løfte sender jeg Dem herved en Hartkornsfordeling for Husene – Hvor hastig 

det kan komme tilbage fra Indenrigsministeriet veed jeg ikke men det vil jo komme den sædvanlige 

Vei igjennem Amtet til Dem. – Egentlig Approbation antager jeg sket ikke at der enten behøves 

eller meddeles. Det er af mig indberettet til Ministeriet for det Inden som en Forandring i Fæste-

godsets Inddeling der ligefrem er hjemlet i Lovgivningen, men hvorom der ifølge Forordningen af 

25
de

 Juni 1810 §11 jo blot skal gjøres Indberetning som skal oplyses med Kort og Beregning. – Mit 

Bud er nu kommen tilbage fra Aalborg og har bragt mig de 77 rbd. 

Vadumtorp den 15
de

 Januar 1848 (1849) Deres med sand Agtelse forbundne P.L. Birk. 
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S:T: Hr. Forvalter Mørup. 

 

 

Nr. 1959 

 

Deres Velbyrdighed ombedes godhedsfuld at ville drage Omsorg for at Taxationsforretningen 

 over Skræddergaards Jorder snarest muelig vorder mig tilstillet. – Forretningen har i længere Tid 

ligget færdig til Indsendelse, men kan naturligvis ikke indsendes førend jeg faar Taxationsfor-

retningen som skal følge med. – Restbeløbet 27 rbd. 40 sk. af min under 15
de

 forige Maaned Dem 

tilstillede Regning ønsker jeg mig godhedsfuld tilstillet det allerførste som det maatte være Dem 

beleiligt – da jeg destoværre har flere Udgifter fortiden end mine Indtægter kan præstere. 

Vadumtorp den 15
de

 Januar 1849. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr Doctor Gottschalck 

 

 

Nr. 1960 

 

At det Skjel i Søerigs Eierlaug i Raaberg Sogn, som jeg under 5
te
 September 1847 udviste paa 

Marken imellem Niels Smed og Lars Erik blev udviist nøiagtig overensstemmende med 

Udskiftnings Kortet det attesteres herved. 

Vadumtorp den 22
de

 Januar 1848, P.L. Birk. Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 1961 

 

Mange Tak for Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 18
de

 d.M. og dermed fulgte Pengebeløb, for 

hvilket jeg herved sender min Regning qvitteret. – Jeg har nu Indsendt Forretningen med en Ansøg-

ning til Indenrigsministeriet i Deres Navn, men det er aldeles umuelig for mig at kunne vide noget 

om hvor snart den kan ventes approberet. – Imidlertiid vil jeg tillade mig at bemærke at efter som 

Hovedparcellen ikke har fuldt en Tønde Hartkorn naar Engparcellen i Strandfjerdingen gaaer fra 

den, saa er det sandsynligt at denne Parcels Fraskillelse ikke kan ventes tilladt uden Kongelig 

Bevilling som da vil blive at indløse i Kjøbenhavn med 14½ rbd, og altsaa med Postpenge af 

Indsendelsen nedføre en Bekostning af omtrent 18 rbd.; men skulde det – hvilket jeg dog ikke 

antager – blive nægtet at faa Betaling til at skille denne Lod fra Gaarden, da antager jeg ikke at der 

vil blive forlangt at der skal løses Bevilling for at skille Skovlodden fra. 

Vadumtorp den 24
de

 Januar 1849. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Doctor Gottschalk. 

 

 

Nr. 1962 

 

At Parcellen N
o
 2 eller N

o
 23b i Østerbrønderslev By og Sogn som efter Skjøde af 19

de
 December 

1848, tinglæst 11
te
 denne Maaned, eies af Svend Isaksen og som han beboer, og selv driver og 

dyrker, har til Hartkorn 2 Skp. 1½ alb. et Areal af 24 Tdl. siger Fire og Tyve Tønder Land 

geometrisk Maal, som alt er dyrkbar Jord, det attesteres herved. 

Vadumtorp den 29
de

 Januar 1849, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 
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Nr. 1963 

 

Selveier Huusmand Christen Nielsen som for mig har anmeldt at være Eier af Huset Zidselaasen i 

Dronninglund Sogn, har forlangt mig til at meddele sig Oplysning om hvor han maatte være beret-

tiget til Vei fra sig Huus til den til samme udlagte Græsningslod i Dronninglund Storskov, som er 

beliggende norden for Fredskoven. I Anledning af denne Begjæring har jeg efterseet Udskiftnings 

Kortet over Storskoven og befunden at den af de udlagte Veie som jeg troer der vil falde meest 

passende for ham at benytte er den som er udlagt langs med søndre Side af den til hans Huus ud-

lagte Græsningslod og videre mod Vester over den nordre Side af Brøndens Lod og over de vesten 

for den beliggende Lodder fra den Vei som fører fra Dorf Gade til Dronninglund, og derfra videre 

mod Vesten over Store Bjørnslands Lade hen sønden om Thyedalen og norden om den saakaldte 

Bøgsted Mose. - Den her omtalte Vei over den nordre Side af de sydligste Græsningslodder norden 

for Fredskoven er ligesom alle de andre Veie paa den udskiftede Skovgrund udtaget forlods af 

Fælledsfanget, og det kan derfor følgelig ikke formenes Zidselaasens Eier at benytte sig af denne 

Vei forsaavidt han maatte finde den at falde sig beleilig. 

Vadumtorp den 29
de

 Januar 1849, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 1964 

 

Ved Udskiftningen af Skjerum Sogns Fælled navnlig Slus(?)hede har det endnu temmelig lange 

Udsigter; thi Kortet som vil til den Ende skal have fra Matriculscontoret er ikke endnu bestilt; jeg 

har tilkjendegivet Vedkommende at jeg er villig til at skaffe det naar de ville tilstille mig Beløbet 

som det vil koste, nemlig en 15 á 16 rbd.; men jeg har ikke hørt noget derfra siden. – Eiendommen 

er omtrent 600 Tdl. og saavidt jeg veed koste Korterne nu 2½ sk. pr. Tønde Land uden Taxter og 4 

sk. pr. Td. Land med Taxter. – Jeg har foretaget Opmaalingen af fornævnte 600 Tdl. i Efteraaret 

1811, og da der ikke findes Flyvesand saa er der neppe nogen Tvivl om at Situationen jo vistnok vil 

være passende endnu. – men saasnart jeg faar det Hverv at bestille Kortet veed jeg endnu ikke. – 

Jeg behøver saaledes neppe at sige Dem at Eiendommen ikke er taxeret og at der saaledes ikke er 

noget at gjøre ved den Sag for Øieblikket. – Jeg tillader mig derfor herved at sende Dem et andet 

Kort som jeg ønsker beregnet maaskee jeg tør bede Dem være saa god at forfatte en speciel Areal o 

Reduktionsberegning over det, og at affatte den efter den Methode som jeg pleier at følge, til hvil-

ken Ende jeg har gjort en liden Begyndelse paa et Blad Papir som følger med Kortet og hvor jeg 

tillige har vedlagt en gammel Beregning over Udstykningen af en Gaard i Sønder Harritslev, der 

kan tjene som et Slags Schema især med Hensyn til Behandlingen af Veiene. – Dersom De ønsker 

mest Arbeide af dette Slags, da beder jeg Dem, at sende mig dette saasnart som De kan, da jeg har 

en stor Deel mere af samme Slags; men som dog ikke er gandske færdig til at udlevere i Øieblikket. 

Vadumtorp den 4
de

 Febr. 1849. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T:  Hr. Landmaaler Hyldgaard. 

 

 

Nr. 1965 

 

Af det Huus ved Tranumstrand i Tranum Sogn, Hjørring Amt, som Christen Andersen har i Besid-

delse for sin og sin Kones Livstid, efter Fæstebrev af 14
de

 Januar 1842, tinglæst 12
te
 Februar samme 

Aar, og som han beboer og selv dyrker og driver, har til Hartkorn 4 Skp. 3 Fkr. 2½ alb. et Tillig-

gende af 78 Tdl. siger Otte og Halvfjerdsindstyve Tønder Land geometrisk Maal, hvoraf næsten 

Halvdelen eller i det mindste over 30 Tdl. siger Tredive Tønder Land er dyrkbar Jord, tjenlig til 

Ager og Eng, det attesteres herved. 

Vadumtorp den 5
te
 Februar 1849, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 



735 

 

 

 

Nr. 1966 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velærværdigheds ærede Skrivelse af 12
te
 d.M. meldes: at uagtet at hvert 

af de Fortepianoer som jeg har staaende hos Kjøbmand Galster og Frue Sattrup giver mig en aarlig 

Indtægt af 12 rbd. eller 1 rbd. maanedlig, og ethvert af dem følgelig forrenter mig en Capital af 300 

rbd., vil jeg dog da jeg fortiden trænger til Penge, gjerne sælge et af dem for 75 rbd. at betale con-

tant ved Instrumentets Modtagelsen; men naar jeg skal modtage Betalingen succesive da kan jeg 

ikke sælge for den Priis; men imod at faa 35 rbd. udbetalt strax og 12 rbd. halvaarlig i hver af de 

paafølgende 5 Terminer i Juni og December, kunde jeg ogsaa beqvemme mig til at sælge et af dem 

paa den Maade. – I det sidste Tilfælde vilde altsaa den hele Kjøbesum udgjøre 96 rbd. hvoraf de 

sidste 12 rbd. blive at udbetale i Juni Termin 1851 – Dersom Deres Velærværdighed maatte finde 

Dem foranlediget til at gaa ind paa en af de anførte Betingelser om Kjøb af et af de nævnte Instru-

menter, da behag at lade mig det vide, for at jeg kunde underrette Vedkommende derom saa betime-

lig som mueligt for at faa Leien opsagt. – Endelig tillader jeg mig endnu at bemærke at jeg om et 

Par Maaneder venter at faae et ledigt til at leie ud, paa de sædvanlige Vilkaar. 

Vadumtorp den 8
de

 Februar 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1967 

 

Regning 

For at udføre et Magelæg mellem en Deel af Aarup Præstegaards Jorder og en Deel af Gaardeier 

Destinons Jorder under Aarupgaard, samt for at befordre mig selv til og fra Stedet, bliver mit 

Tilgodekommende i alt 25 rbd.  

Vadumtorp den 12
te
 Februar 1849, P.L. Birk. 

 

Ovenstaaende Regnings Beløb 25 rbd. siger Fem og Tyve Rigsbankdaler er af S:T: Her. Pastor 

Prÿtz mig betalt, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1968 

 

Med Deres Velædelheds behagelige Skrivelse af 10
de

 d.M. jeg har modtaget for en Time siden, og 

da jeg nu derved har faaet Taxationsforretningen over Hellumlund skal Deres Forretning nu uophol-

delig blive gandske fuldført saaledes at den kan indsendes til Indenrigsministeriet til endelig Appro-

bation; men De vilde behageligen undskylde at den ikke bliver indsendt forinden jeg faaer den 

akkorderede Betaling 36 rbd. betalt. I Løbet af næste Uge skal den blive fuldført fra min Haand, og 

der kan efter den bestaaende Lovgivning ikke være noget til Hinder for at faa Fraskillelsen appro-

beret, og for at sætte Dem istand til at kunne holde Auction over Lodden paa nærmere forventet 

Approbation skal jeg i Løbet af næste Uge meddele Dem Hartkornet og Gammelskatten; men De 

maa undskylde at det er et ufravigeligt Princip at jeg ikke indsender Forretningen forinden jeg faae 
min Betaling; thi naar jeg har indsendt den gaaer den sin Gang igjennem Over- og 

Underøvrighederne og kommer ikke mere til mig. 

Vadumtorp den 13
de

 Februar 1849. Deres ærbødigste P.L. Birk. 

 

Velædle Herr. C. Schjøtt. 

 

 

Nr. 1969 
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Gode Hr. Doctor 

For Deres venskabelige meget ærede Skrivelse af 28
de

 Decbr. sidst modtage De herved min og 

mines forbindtligste Tak. Det gjør os alle meget ondt at vi nu for stedse skal være berøvet den 

Lykke at have Dem at tye til, som vor Hjelper i Nødens Stund i paakommende Sygdoms Tilfælde; - 

Vore bedste Ønsker ledsage Dem overalt! Gid Held og Hæder stedse maae følge Dem og deres!!! 

Det vil vist endnu være i Herr Doctorens Erindring at min Søn Arndt (han hedder egentlig Marinus 

Lauritz Arndt Carl Thomas) for et Par Aar siden har søgt Raad hos Dem for en Beenskade, nemlig 

en Stivhed i det ene Knæ, som formeentlig oprindelig hidrører derfra at han i sin Barndom nemlig 

da han ikkun var et Aars Tid Gammel havde Ledesvang i Knæet som afdøde Regimentslæge Vahl 

kureredede ham for, men som han dog stedse har beholdt nogen Mindelse af og som yttrer sig ved 

enhver betydelig anstrængelse af Benet. – Jeg haaber vel at Herr. Doctoren kan erindre at han for 

omtrent et Par Aar siden søgte Raad hos Dem i Henseende til at afhjelpe denne Stivhed i Knæet og 

at De efter nogle forgjæves Forsøg i den Retning, maatte antage Skaden for ulægelig. Da han er født 

i Aaret 1826 og han følgelig efter den af  Rigsforsamlingen nu antagne nye Værnepligtslov staaer 

for Udskrivning strax, saa beder jeg ret meget at Herr. Doctoren vilde være af den Godhed, efter 

hans Ønske, at meddele mig en Attest til ham, hvormed han kan legitimere for Sessionslægen, at 

han tidligere har consulteret Dem i den Henseende og at De har maattet antage Skaden for at være 

ulægelig, og at Benet stedse vil vedblive at være stift. Han er i Kjøbenhavn i denne Vinter for at 

forberede til Landmaaler Examen. Dersom Herr. Doctoren kan og vil meddele mig en saadan Attest 

til ham beder jeg De godhedsfuld vilde sende mig den hertil med første Post, at jeg kan sende den 

over til ham. 

Vadumtorp den 18
de

 Februar 1849. Deres med sand Agtelse hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Doctor Lund, Ridder af Dannebrog, i Viborg 

 

 

Nr. 1970 

 

Saameget jeg end ønsker saa uopholdelig som muelig at faa Skallerup Udskiftning fremmet, saa er 

det mig dog ikke muelig at faa Tid til at see paa den i denne Uge; men dersom De vil være af den 

Godhed at komme til mig paa Søndag, eller saasnart som Deres Leilighed kan tillade det efter den 

Tid, og blive her i nogle Dage, da haaber jeg vel til den Tid at kunne faae Leilighed til at sætte mig 

ind i Sagen. - Mange Tak for den mig tilsendte Beregning. Jeg sender Dem ved nærværende Bud et 

Kort endnu af Mylenberg Gods som jeg ligeledes ønsker Beregnet. Med Hensyn til Indkrympningen 

som er foranderlig eftersom Luften er tør eller fugtig (?????) vil jeg dog bede Dem ved enhver 

Beregning at notere hvor stor De efter Kortets Maalestok forefundne indkrympninger i Længde-

maal. Dersom De er gandske færdig med at calculere Delingen af Klitten da kunde De maaske 

behage at sende Kortet i Kassen som De har med Budet tilbage; thi jeg tænker vel han kan (?) 

Kassen; men dersom De ønsker at beholde det til De reiser hertil, eller om Budet synes at det er 

besværligt for ham at bære saa lang en Vei, da kunde De behage at sende det med Posten til 

Aalborg, hvor jeg da vil lade det hente. – Behag at lade mig vide med Budet hvad De i den 

Henseende bestemmer Dem til – og til hvilken Tid jeg tør vente Dem. 

Vadumtorp den 19
de

 Februar 1849. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Landoekonom Hyldgaard. 

 

 

Nr. 1971 

 

Gode Herr. Justitsraad 
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Endelig har jeg da nu i Forgaars faaet Obligationen tilbage fra Herredscontoret som jeg indleverede 

til Tinglæsning noget før Juul - jeg iiler saaledes nu herved med at sende den. 

Vadumtorp den 20
de

 Februar 1849. Med sand Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Herr. Justitsraad Herredsfoged Hvass. 

 

 

Nr. 1972 

 

Gode Fru Sattrup 

I Henhold til Deres ærede Skrivelse har jeg tilbageholdt indlagte Regning til i Dag den 20
de

, og 

tillader mig da nu atter at fremsende den. 

Vadumtorp den 20
de

 Februar 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1973 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 16
de

 d.M. meldes: at der er aldeles ikke 

falden nogen Arv efter min Svigermoder Justitsraad Rasmussens Enke. Det Hele hun har efterladt 

sig var nogle faa Gang Klæder hvis Værdi ingenlunde var tilstrækkelig til at lade hende anstændig 

begrave for. 

Vadumtorp den 19
de

 Februar 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Fuldmægtig Lassen 

 

 

Nr. 1974 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 18
de

 d.M. meldes: at jeg er villig 

til at foretage den forlangte Udstykning af Gaarden Matr. N
o
 17 i Agersted i anstundende Foraar; 

ligesom og at jeg er villig til at skrive om Kortet. Maaskee er Hr. Forvalteren saa god at besørge 

Mændene udmeldte og dersom der ikke er udmeldt Mænd til at (?) til Gaarden Matr. N
o
 6a i 

Lyngsaae, da ønsker jeg De vilde være af den Godhed for Eierens Regning at besørge Mænd 

udmeldt ogsaa dertil, helst de samme til begge Taxation(er), om ikke ellers noget skulde være til 

Hinder derfor – saasom Slægtsskab, Svogerskab eller deslige. 

Vadumtorp den 21
de

 Februar 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Forvalter Henriksen 

 

 

Nr. 1975 

 

Vadumtorp den 28
de

 Februar 1849. 

Deres Velædelheds Skrivelse af 15
de

 d.M. har jeg modtaget, og skjønt der siden jeg paatog mig at 

ville udføre Hellumlunds Udstykning for 35 rbd. for mit Vedkommende er udkommen en nye 

Lovbestemmelse der forøger Arbeidet ved enhver Udstykning og derved berettiger til en høiere 

Betaling, hvilket forøgede Arbeide her vilde have været undgaaet dersom De havde opfyldt den 

Betingelse under hvilken jeg alene bestemte mig til at overtage Arbeidet, den nemlig at sende mig 

de betingede 35 rbd. med Kortet og udmeldelse, som De lovede mig i Sønder Kjær saa vil jeg dog 

saadan nøies med de oprindelig betingede 35 rbd. - Kortet og Udmeldelsen sendte De mig rigtig 

nok i 1846, men der fulgte ingen Penge med. – At De saaledes har forsømt at opfylde den udtryk-
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kelige Betingelse som var det eneste Vilkaar paa hvilket jeg var tilbøielig til at paatage mig For-

retninger, er den sande Aarsag hvorfor den ikke er bleven udført for længe siden. – De har saaledes 

ikke noget at bebreide mig i Henseende til den lange Henstand det har taget med Forretningens 

Udførelse. – Uagtet den nævnte Betingelse ikke endnu er opfyldt, har jeg dog nu i Henhold til min 

Skrivelse til Dem af 12
te
 Septemb. 1847, gjort Forretningen gandske Færdig, saaledes at den kan 

indsendes hvad dag det skal være saa snart jeg faaer min Betaling; men jeg har aldrig lovet at 

indsende den førend jeg faaer Penge for den og der er neppe nogen fornuftig Mand som kjender 

Forholdene, der vil dadle mig i den Henseende. – De erindrer mig om at Cancelliraad Jensen i 

Aalborg skal for mere end et Aar siden have tilskrevet mig Betalingen for min Forretning; men 

dette har han aldrig gjort og han er heller ikke villig dertil endnu – jeg har nemlig talt med ham 

derom nu igjen siden jeg modtog Deres Brev af 15
de

 d.M. – Forretningen ligger som sagt gandske 

færdig til Indsendelse; men jeg kan ikke indsende den eller levere den fra mig førend jeg faar 

Betaling for mit Arbeide. 

Jeg har lovet at meddele Dem Resultatet af min Beregning der er saaledes: 

Parcellen i Hellum Bakker faar Hartkorn 2 Fk. ½ alb., Gammelskat 57 sk. hvortil er et Areal 64 10/14 

Tdl. - Der kan efter den bestaaende Lovgivning aldeles ikke skjønnes at kunne være noget til 

Hinder for at faa Udstykningen approberet saasnart som Forretningen vorder indsendt – og saa snart 

som jeg faar de oprindelige betingede 35 rbd. indbetalt er jeg villig til strax at indsende Forretnin-

gen, eller at udlevere den til egen Indsendelse alt efter Forlangende – Det skulde dog være særdeles 

mærkeligt om De under disse Omstændigheder ikke har en Ven der tør betroe Dem 35 rbd. til De 

kan faae Hedelodden solgt, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. C. Schjøtt. 

 

 

Nr. 1976 

 

Da jeg ikke veed til hvilken Tid jeg skal møde i Landvæsenscommissionen i Skallerup i Henseende 

til Klittens Udskiftning, som jeg har overdraget til Amtmanden at bestemme, og mit Helbred des-

uden ikke er saa aldeles godt fortiden, saa kan jeg ikke komme til Nørre Kongerslev i næste Uge; 

jeg maa derfor, om min ærbødigst bede om at faae Forretningen udsat til en blidere Aarstid. 

Vadumtorp den 28
de

 Februar 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T. Herr. Fuldmægtig Bentzen.  

 

 

Nr. 1977 

 

Jeg er villig til at foretage den af Deres Velædelhed forlangte Skjeludviisning paa Nørre Kongerslev 

Bys Mark, men formedelst andre bestemte Forretninger tør jeg ikke love at det kan skee førend mod 

Slutningen af denne Maaned, eller i begyndelsen af næste Maaned. 

Vadumtorp den 1
st
 Marts 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Fuldmægtig Bentzen. 

 

 

Nr. 1978 

 

Mange Tak for Uleiligheden med den Hellumlundske Sag! Jeg har modtaget Brev i den Anledning 

fra Procurator Dannesøe og atter skreven ham til derom i Dag. 

Vadumtorp den 1
st
 Marts 1849. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 
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S:T: Herr. Fuldmægtig Bentzen. 

 

 

Nr. 1979 

 

Regning 

over mit Tilgodekommende for Udstykning af Hellumlunds Jorder i Hellum Sogn. 

For Hr. C. Schjøtt har jeg i Foraaret 1846 lovet at udføre Udstykningen af Hellumlunds Jorder med 

Hensyn til Afhændelse af en fraliggende Hedelod i Hellum Bakker for den Summa 35 rbd. siger 

Tredive og Fem Rigsbankdaler, under den Betingelse at Beløbet blev mig sendt strax førend jeg 

begyndte Forretningen, hvilken Betingelse han den Gang velvillig indgik; men Pengene blev 

alligevel ikke sendt 

Forretningen ligger nu færdig til Indsendelse og skal uopholdelig blive indsendt til 

Indenrigsministeriet til Approbation saa hastig som denne Regnings Beløb bliver mig betalt. 

Vadumtorp den 1
st
 Marts 1849, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1980 

 

I Anledning af Deres Velædelheds ærede Skrivelse af dags Dato meldes at jeg har i Gaar tilkjende-

givet Hr. Schjøtt i Hals at hans Forretning ligger færdig til Indsendelse; men at jeg ikke kan indsen-

de den eller levere den fra mig til Indsendelse af nogen endnu, førend mit Tilgodekommende 35 

rbd. bliver betalt. – Jeg mener at det maa interessere Pantehaveren at faa Udstykningen approberet 

og eftersom Pantet dog ikke kan realiseres forinden og da jeg har stor Trang for Penge i Øieblikket, 

haaber jeg at man ikke vil fortænke mig i at jeg har, som sædvanlig, holder mig strængt til det 

antagne Princip, ikke at indsende eller udlevere Forretningen forinden jeg faaer min Betaling for 

samme. – Jeg er i dette Tilfælde saa viis paa at Approbationen ikke kan blive nægtet, at jeg gjerne 

tør forpligte mig til at betale Beløbet tilbage igjen ifald saadant imod al rimelig Formodning skulde 

skee. – Parcellen har et Areal af 64 Tønder Land, hvoraf en meget stor Del er fortrinlig skikket til 

Opdyrkning, og Hartkornet er ikkun 2 Fk. ½ alb. og Gammelskat 57 sk. Der kan saaledes næppe 

ansees at have en mindre Værdi end 600 rbd. Da dette næppe er 10 rbd. Pr. Tønde Land. – Der 

findes Mergel som der haves Rettighed til tæt ved Siden af Lodden, ja rimeligviis endogsaa i selve 

Lodden. – Dersom Deres Velædelhed kan og vil skaffe mig min Regning betalt strax, da skal 

Forretningen uopholdelig blive indsendt eller blive Dem udleveret til Indsendelse ifald De hellere 

ønsker det. - Et Par Ord udbedes med Budet. 

Vadumtorp den 1
st
 Marts 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Procurator Dannesøe. 

 

 

Nr. 1981 

 
Deres Velædelheds ombedes behageligen at ville om muelig ved Overbringeren heraf sende mig en 

Afskrift af den Bevilling som De har erhvervet til Anlægget af en Fabrik paa den Parcel som De har 

kjøbt af Hr. Schaltz, da det som forhen meldt er mig nødvendig for at kunne for Indenrigsministeriet 

anmelde dens Dato og dens Tendens. 

Vadumtorp den 7
de

 Marts 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Vognfabrikant Jensen. 
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Nr. 1982 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det, meddele mig til Brug ved en forehavende Udstykning, en Hartkornsattest for Huset Matr. N
o
 22 

i Nørre Sundbye – Var det muelig at jeg kunde faa den med Overbringeren heraf da ønskede jeg det 

ret gjerne. 

Vadumtorp den 7
de

 Marts 1848 (1849). Med Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Lange. 

 

 

Nr. 1983 

 

Tillad mig ærbødigst at forespørge for hvilken billigste Betaling Deres Velædelhed troer at kunne 

paatage Dem at stille en Stedfortræder for en hidtil værende som er født i Aaret 1826 og som 

følgelig ved den nu foranstaaende Session staar for Udskrivning efter den nye Lov om almindelig 

Værnepligt, nemlig hvad De antager at Stillingssummen og Deres Salair samt øvrige med Stillingen 

forbundne Udgifter kan i alt beløbe sig til? og om De i fornødent Fald kunde paatage Dem at stille 

Stedfortræder for en som skal til Session i Kjøbenhavn? Et Par Ord herom udbeder jeg mig om 

mueligt med Overbringeren heraf eller om dette ikke kan skee da bedes Brevet henlagt paa Aalborg 

Postcontor med Adresse hertil og saaledes at jeg maatte lade det hente der i Morgen Formiddag. 

Vadumtorp den 9
de

 Marts 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Poulsen i Slotsgade i Aalborg.  

 

 

Nr. 1984 

 

Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 8
de

 d.M. modtog jeg i Gaar og da jeg af Deres Yttringer maa 

antage at det haster har jeg ikke tordet skrive med Posten af Frygt for at det vilde medtage for lang 

Tid; jeg har derfor leiet nærværende Expresse som jeg skal betale med 2 mk. samt give ham frie 

Fortæring paa Reisen frem og tilbage. 

Allerførst maa jeg da tillade mig den Bemærkning at jeg har under 9
de

 Januar dette Aar tilstillet 

Dem en Extract af Hartkornsfordelingen over Gaarden Matr. N
o
 17 og 24 i Østerbrønderslev; at deri 

er indløbet en Skrivefeil i Henseende til to Navne kan som noget mindre væsentligt vist ikke svæk-

ke Attestens Troværdighed i Henseende til Realiteten, nemlig Matriculs Nummerne og disses Par-

celnummere samt Hartkornet og Gammelskatten for hver Parcel for sig; imidlertid vil jeg gjerne 

forfatte en nye Attest om Hartkornet og Gammelskattens Fordeling for disse to Matriculs Nummere 

om det ønskes og deri tilføie den Bemærkning at der i den indsendte Beregning saavelsom i Ansøg-

ningen eller Indberetningen til Indenrigsministeriet er tilfældigvis bleven sat Christen Olesen af 

Thorup istedet for Christen Christensen Thorup, og at jeg da skrev Indberetningen antog at de var 

Brødre. – At jeg i den Attest jeg sendte Dem har kaldt Teglbrænderen Lars Christian Nielsen i 

stedet for Lars Christian Jensen kan visselig heller ikke svække Troværdigheden af Hartkorns og 

Gammelskatsfordelingen – Den indsendte Beregning staaer han gandske rigtig anført med Navnet 

Lars Christian Jensen. – Hartkornsfordelingen for Matr. N
o
 119 i Vesterbrønderslev sendte jeg Dem 

under 15
de

 Januar og jeg kan ikke tvivle om at De jo vistnok har modtaget samme, men Kort in 

Duplo over bemeldte Matr. N
o
 119 blev tillige med Kort in duplo over Matr. N

o
 17 og 24 i Øster-

hjermitslev samt taxationsforretningerne under 15
de

 Januar igjennem Amtet til Indenrigsministeriet 

med en Indberetning i mit Navn paa Deres Vegne, og saa længe disse Korter ikke kommer tilbage 

har jeg ingen Korter at kunne sende. – Rimeligviis vil de blive sendt directe til Dem igjennem 

Amtet og saaledes slet ikke komme til mig. – Hvad angaar den fælleds Lod Matr. N
o
 48 under 
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Manna Bye da blev Delingen af mig udmaalt paa Marken og antegnet paa det mig meddelte Kort og 

dette blev med en Begjæring til Rentekammeret i mit navn, dateret 23 Januar 1847, indsendt 

gjennem Amtet under 26
de

 samme Maaned, og da Deres Velædelhed ikke fortalt noget derom i den 

senere Tid troede jeg at den Sag var i det Rene for længe siden.  

Naar Deres Velærværdighed ikke har paa den sædvanlige Maade reqvireret Korter fra 

Matriculscontoret til at følge Arvefæsteskjøderne, saa vil Det dog vel neppe blive mueligt nu at faa 

disse saa hastig at de kan blive fremlagt med Skjøderne og disse bliver tinglæste forinden den 

forestaaende Session; men det vil jo da forresten blive en gandske ligegyldig Sag med Hensyn til 

Sessionen; thi den nye Lov om almindelig Værnepligt tillader aldeles ingen af de hidtil brugte 

Undtagelser; men enhver skal udøve sin Værnepligt eller stille en anden i sit Sted – aldeles uden 

Hensyn til i hvilken som helst Stilling han befinder sig, naar han ikke er Præst eller Skolelærer – 

eller Forbryder – hvor snart de med mine Forretninger indsendte Korter kan komme tilbage veed 

jeg ikke – De kunde maaskee ved Forvalter Hjorth lade forhøre derom i Landvæsens og Matriculs-

contoret – jeg vil ogsaa gjerne faa min Søn til at høre om det, om De ønsker det. – Det er maaskee 

en mangel at jeg ikke i min Indberetning, hvoraf jeg herved lader følge en gjenpart, har tænkt paa at 

forlange Korternes Overensstemmelse med Matriculskorterne attesteret af Matriculscontoret efter 

Plakaten af 21
de

 April 1848 § 1 – jeg antog nemlig at det fulgte af sig selv at Kortet blev attesteret 

ved Revisionen; men da der i § 3 er bestemt en særskilt Betaling for Attestation af indsendt Korter, 

er det muelig at de først blive attesterede naar det forlanges. – Jeg maa derfor henstille til Dem, om 

De ikke maatte finde det  rigtigst at De selv skriver til Ministeriet eller til Matriculscontoret en 

Begjæring om at faa Korterne snarest muelig forsynet med den fornødne Paategning for Arvefæste-

brevenes Tinglæsning ønsker De imidlertid at jeg skal skrive derom da behag at lade mig det vide, 

og jeg vil da gjøre det strax. Jeg kunde da tillige rette den med Christen Christensens Navn indløbne 

Feil. 

Vadumtorp den 12
te
 Marts 1849. Deres Velædelheds ærbødige P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Forvalter Mørup. 

 

 

Nr. 1985 

 

Gode Hr. Doctor! 

De modtage herved min oprigtig velmente Lykønskning til Deres Indtrædelse i Ægtestanden!!! 

I skyldigst Svar paa Deres meget ærede Skrivelse af 25
de

 f.M. meldes, at jeg har aldeles ikke hørt 

noget til Skræddergaards udstykning siden den under 18
de

 Januari d.A. af mig blev indsendt til 

Indenrigsministeriet – Det er ikke at vente at Approbationen eller Bevillingen kan komme saa snart 

og i al Fald kommer den ikke til mig men vil blive Dem tilstillet igjennem Amtmanden, Herreds-

fogden og Sognefogden. 

Vadumtorp den 12
te
 Marts 1848. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Doctor Gottschalk i Dronninglund. 

 

 

Nr. 1986 

 

Selveier Niels Pedersen I Binderup By, Voxlev Sogn, som har kjøbt en Parcel af Lars Jensen 

Bjerregaards Gaards Jorder i Gjelstrup bye maatte opfordres til at meddele mig Oplysning om hvad 

det er for et Matriculsnummer  den Eiendom har hvormed han agter at forene Parcellen samt om det 

er en Gaard eller et Huus, og om Parcellen, som jeg troer grændser umiddelbar sammen med den 

Eiendom hvorved den agtes forenet. 

Vadumtorp den 15
de

 Marts 1849, P.L. Birk. 
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Til Selveier Gaardmand Lars Jensen Bjerregaard i Voxlev pr. Nibe. 

 

 

Nr. 1987 

 

Da jeg nu har erholdt fra Kiøbenhavn Kortet over Attrupgaardens Jorder i Torslev Sogn, tillader jeg 

mig herved ærbødigst at anmelde, at saasnart som Veiret bliver gunstigst da er det min Agt at kom-

me til Aarup Præstegaard paa førstkommende Søndag ved Aftenstid for efter Deres Velærværdig-

heds gode Tilbud at boe der om Natten og om Mandagen at foretage den forlangte Skjeldudvisning 

og om muelig at reise hjem igjen samme dags Eftermiddag. – Da jeg er i Betryk for Penge i Øie-

blikket vilde det være mig særdeles Kjært til den Tid at faa de 25 rbd. for Magelægget. De i deres 

Velærværdigheds ærede Skrivelse af 1
st
 denne Maaned omskrevne Korter skal jeg medbringe – Den 

omskrevne Forretning i Svenstrup er jeg ogsaa villig til at udføre i anstundende Foraar. – Jeg har i 

Foraaret flere Forretninger der paa Egnen nemlig i Beistrup og i Kollerup Sogne. 

Vadumtorp den 15
de

 Marts 1849, Ærbødigst og Forbindtligst P.L. Birk. 

 

Velærværdige Herr. Pastor Prytz  

 

 

Nr. 1988 

 

Da Amtmanden i Hjørring har berammet den tidligere omtalte Landvæsens Commissionsforretning 

i Skallerup til at afholdelse den 3
die

 April, netop den samme Dag som Deres Velædelhed ønsker at 

jeg skulde møde i Nørre Kongerslev og da jeg som Udskifter af Klitten nødvendig selv skal møde 

(?) Eieren, saa kan jeg ikke (??) er jeg ikke længere (?) til den Tid, og den kan ikke uden temmelig 

stor Gene for mig kan lade sig gjøre at jeg kan komme der i denne Maaned. - Kunde for Sagens 

Skyld gaae an at udsætte Skjeludviisningen til den 16
de

 eller 17
de

 i næste Maaned da ønskede jeg det 

rigtignok allerhelst – Et Par Ord derom udbeder jeg mig enten med Budet eller ved allerførste 

Leilighed – Kan det ikke opsættes saalænge da vil jeg komme sidst i denne Maaned. 

Vadumtorp den 16
de

 Marts 1849. Med megen Agtelse og Forbindtlighed ærbødigst (P.L. Birk) 

 

S:T: Herr. Fuldmægtig Bentzen. 

 

 

Nr. 1989 

 

Deres Velærværdighed ombedes godhedsfuld at ville levere indlagte Taxationsforretning til Søren 

Kjeldsen eller rettere Søren Nielsen og ligesom at han og begge hans Parcellister skal underskrive 

den nederste Linie paa Forretningen og at Taxationsmændene skal underskrive Forretningen oven 

for de Linier som jeg har underskreven, nemlig ved den egentlige Slutning af Forretningen hvor jeg 

har givet Plads til deres underskrift. Den Seddel jeg har vedlagt til Oplysning om Aarsagen til det 

lange Ophold inden Forretningen fremkommer til Afhjemling kan henvise til Herredsfogden for der 

ved at oplyse at det ikke er Efterladenhed paa hans Side der har foraarsaget Opholdet. – Jeg beder 
Dem Godhedsfuld at undskylde saa megen Uleilighed. – De og Deres ærede Familie hilses 

venskabeligst fra Deres med Høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

Vadumtorp den 16
de

 Marts 1849. 

 

Velærværdige Herr. Pastor Løchte 

 

 

Nr. 1990 



743 

 

 

Høivelbaarne Herr. Kammerherre. 

Paa den underhændehavende Forretning paa Mylenberg Gods har jeg Arbeidet flittig og arbeider 

endnu flittig baade med egne og andres Hænder; men jeg er ikke bleven sat istand til fuldstændig at 

kunne afslutte nogen Deel af Forretningen eftersom jeg endnu mangler Hartkorns Attester eller 

Matriculen saavelsom en Afskrift af Bevillingen til Sammenlægning af de 6 Gaarde i Hvarre, hvilke 

to Ting ved sidste ærede Samtale blev lovet mig tilstillet efter Deres Høivelbaarenheds Afreise til 

Kjøbenhavn; men da de ikke kom, formoder jeg at Herr. Kammerherren enten har havt Brug for 

Matriculen, eller det muelig kan være bleven forglemt at sende mig den; ligesom jeg ogsaa maa 

antage at den mig lovede Afskrift af Bevillingen er bleven forglemt. – Saasnart som jeg faaer disse 

to Ting skal Forretningen saa uopholdelig som det staaer i min Magt blive tilendebragt. – Amt-

manden i Hjørring har berammet et Landvæsenscommissionsmøde i Skallerup til 3
die

 April hvor jeg 

som udskrifter af Sognets Klit skal møde personlig, og da der er en Deel Forarbeider og Forberedel-

ser at gjøre i den Anledning hvorved jeg nødvendig behøver at være tilstæde saa kan jeg ikke kom-

me til Thoruphedegaard før efter den Tid; dog derfor skal den Mylenberg Forretningen ingenlunde 

komme til at hvile. – men jeg skal fremme den af alle Kræfter med al den Arbeidskraft som jeg kan 

raade over - og i dette Øieblik er jeg ret vel forsynet med Assistance. 

Deres Høivelbaarenhed modtager herved min forbindtligste Tak for den Opmærksomhed De har 

viist mig med at ville forskaffe mig en duelig Medfølger i Hr. Forvalter Neumann – jeg nærer ikke i 

yderste Maade nogen Tvivl om at det jo kunde været et for mig meget brugbart Subject; men jeg er 

endelig for Øieblikket bleven saa vel forsynet med Assistance at min Leilighed ikke tillader mig at 

beskjæftige flere Hænder fortiden end jeg alt har til min Raadighed med mindre det var en der 

fuldstændig kunde træde i mit Stæd i enhver Henseende; men dertil udfordres naturligviis en der 

virkelig er Landinspecteur og som selv kan staa til Ansvar for sit Arbeide; men en saadan er jo ikke 

at faae paa Vilkaar som jeg kan være tjent med. 

Vadumtorp den 17
de

 Marts 1849. Med Høiagtelse allerærbødigste P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Herr. Kammerherre Mylius. 

 

 

Nr. 1991 

 

Gode Hr. Hyldgaard 

Kammerherre Mylius er kommen til Thoruphedegaard og han har nu hverken Rist eller Ro paa sig 

før han kan faa sin Forretning tilendebragt; Jeg beder Dem derfor være af den Godhed at sende mig 

Hvarre Byes Kort med Overbringeren heraf, uden Hensyn til om det er lidet eller meget De har 

faaet beregnet paa det; naturligviis beder jeg Dem at sende mig det som De har beregnet, hvad enten 

det er lidt eller meget saavelsom Concepter til Taxationsforretningen. Jeg er heel forlegen med de 

udmaalte Parceller paa den brede Lod, der ikke findes noget Maal til den Vei som gaaer tvers over 

Lodden, og som skal gjøre Skjæl imellem Mads Christian Pedersen og Thomas Jensen. Mads Chris-

tian Pedersen har nu kjøbt begge de Parceller som ligge næst sønden for Veien, og som De udmaa-

lte i to Parceller der nu forbliver samlet – Saavidt som jeg har forstaaet Maalene da gaaer de 2225 

Alen paa østre Side af Lodden, Længden fra Skjællet imellem de to nordligste Parceller til Skjellet 

for søndre Ende af den 3
die

 Parcel, eller dertil hvor det heele Stykke begynder; hvilket Maal imidler-

tid burde have brudt ved Veien, enten efter dens søndre eller nordre Veigrøft, hvilket i al Fald 

maatte være udmærket ved en rund Dulle eller andet kjendeligt Mærke - det samme er Tilfældet ved 

vestre Side hvor Maalet 2449 (eller 2779) antages at være fra det nordre Parcelskjel til det sydvest-

lige Hjørne af Lodden; men her mangler ligeledes at Maalet skulle have været brudt ved Veien 

eftersom den skal gjøre skjel. Der var da for resten en ligegyldig Sag om maalet blev brudt eller 

fortsat i løbende Maal; men nødvendigt er det at der faaes et Maal til Veien, enten til begge Sider af 

Veien som det fuldstændigste eller i det mindste til den ene Side, men Maal maa der nødvendigviis 

være til den af Siderne, til Sikkerhed for at Veien, som skal gjøre Skjel har sin rette Beliggenhed 
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paa Kortet. – Maalet skal naturligvis være paa den Side af Veien hvor man finder det meest pas-

sende at lægge den Skygge der skal udmærke den som Skjæl. – Jeg maa nu ret Meget bede Dem 

være uleiliget med endnu en Gang at reise derhen for mig, og naar Maalene som De har optegnet er 

som jeg antager Loddens hele Længde, da vil det jo være tilstrækkeligt nu at maale fra søndre Ende 

af de maalelinier, tilbage til Veien, og dette kunde da formeentlig skee endnu uden egentlig at 

komme i den meest utilgjengelige Deel, som falder norden eller nordøstlig for Veien. – Er det 

muelig at De kan og vil optage disse Maal for mig da ønskede jeg ret meget at faae dem optaget det 

allersnarest mueligt og dernæst at faa Kortet sendt med Posten eller i alt Fald bragt med til Mødet i 

Skallerup, hvor jeg med Guds Hjelp sikkert agter at møde. – Medens jeg nedskriver disse Linier har 

jeg atter faaet et Brev fra Kammerherre Mylius dateret Thoruphedegaard den 15
de

 Marts hvori han 

atter paatrængende opfordrer mig til at komme dertil for at fuldføre hans Forretning. – Det første 

Brev jeg fik fra ham var skreven i Kjøbenhavn den 12
te
 d.M. – Jeg tænker vel at De veed at Mødet i 

Skallerup er berammet til den 3
die

 April Formiddag Kl. 10 – Jeg agter at komme dertil 2
den

 (April) 

om muelig noget før Aften. 

Vadumtorp den 17
de

 Marts 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landoekonom Hyldgaard. 

 

 

Nr. 1992 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre 

Dersom det er aldeles nødvendigt vil jeg see til at komme til Aalborg i Morgen men det er mig 

rigtignok ikke vel muelig at komme uden det maatte være særdeles magtpaaliggende hvorom jeg 

beder mig godhedsfuld underrettet, om muelig med Overbringeren heraf. Jeg haaber vel, at Deres 

Høivelbaarenhed har modtaget mit Brev af 17
de

 d.M. som jeg sendte til Thoruphedegaard over 

Hobroe. – Jeg har senere opdaget at der er saa megen uoverensstemmelse imellem de Afbygger-

lodder paa Thoruphedegaard Mark som jeg efter Herr. Kammerherrens Forlangende beregnede i 

Hartkorn i sidstafvigte Efteraar efter Matriculstaxterne, og de Maal for samme Lodder som Hr. 

Thorlund har antegnet paa et Kort som jeg samme Gang fik med Hjem; at Nødvendigheden byder 

mig at faa dem afhjemlet paa Marken, og i Fornødent Fald berigtiget der efter det Kort som jeg i 

Efteraaret brugte til at beregne dem i Hartkorn efter; og for at fremme Sagen saa hurtig som muelig 

har jeg formaaet min i mange Aar brugte Assistent Lund, som Hr. Kammerherren kjender fra Rold, 

til at udføre denne Maaling for mig, saafremt Deres Høivelbaarenhed vil lade ham hente paa 

Restrup hos Proprietair Schønou Søndagen den 1
ste

 April ved Middagstid. 

Vadumtorp den 20
de

 Marts 1849. Med Høiagtelse allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Mylius. 

 

 

Nr. 1993 

 

Da jeg endnu ikke har modtaget Beskrivelsen af den Taxationsforretning over Gaarden Bunkhules 

Jorder i Hørbye Sogn som blev afholdt den 11
te
 November 1848 og afhjemlet en paafølgende 

Retsdag, og jeg nu trænger til faae den til Indsendelse, saa beder jeg ærbødigst at Deres Velbyrdig-

hed vilde være af den Godhed at sende mig den med Posten til Aalborg det snarest skee kan, og 

dersom den ikke er betalt da bedes Betalingen for den behageligen affordret Eieren Hans Christian 

Nielsen. 

Vadumtorp den 20
de

 Marts 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Bye- og Herredsfoged Gad. 
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Nr. 1994 

 

Høivelbaarne Herr Kammerjunker 

Saafremt det maatte være Deres Høivelbaarenhed beleiligt og De finder det rimeligt at jeg nu kan 

udføre Taxation over Dronninggaards Jorder da er det min Agt at komme til Dronninggaard i 

Morgen Aften for at paabegynde Forretningen paa Tirsdag Morgen – Et Par Ord til Efterretning 

udbedes.  

Vadumtorp den 25
de

 Marts 1849. Med Højagtelse, allerforbindtligst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Herr. Kammerjunker Arenstorff. 

 

 

Nr. 1995 

 

Da jeg endnu ikke har modtaget Taxationsforretningen fra Retten som Niels Christian Mikkelsen 

skulde tilveiebringe og sende mig, over sit Huus´s Jorder Matr. N
o
 19 i Bolle Fjerding og jeg ikke 

kan indsende Forretningen saa længe har været færdig dertil, forinden jeg faaer Taxationsforret-

ningen som skal følge med. saa anmodes De herved  om at tilveiebringe og sende mig den snarest 

muelig. 

Vadumtorp den 29
de

 Marts 1849, P.L. Birk. 

 

Til Gaardeier Niels Christian Mikkelsen i Slottet. 

 

 

Nr. 1996 

 

For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift, som for Januar Qvartal 1849 er bleven mig 

udbetalt af Aalborg Amtstue med 70 rbd. siger Halvfjerdsindstyve Rigsbankdaler qvitteres herved. 

Vadumtorp den 1
st
 April 1849, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 1997 

 

Deres Velbaarenhed har under 27
de

 Marts tilstillet mig en Regning stor 3 rbd. 4 mk. 13 sk. for 

Udmeldelse af Mænd til at taxere Dronninggaards Jorder som det slet ikke paaligger mig at betale 

eftersom det ikke er mig der har begjært Mændene udmeldte; har nogen begjært Mændene udmeldte 

for min Regning da er saadant skeet uden mit Vidende, undrer mig ellers meget at denne Regning 

ikke endnu er bleven betalt; thi den har været mig tilsendt i det mindste to Gange tidligere og jeg 

har hver Gang uopholdelig sendt til Kammerjunker Arenstorff med Anmodning om at han vilde 

besørge den betalt, og derfor troede jeg at den var betalt for længe siden, og det saameget mere som 

jeg ogsaa siden jeg sendte den sidste Regning har talt med Kammerjunkers Kjøber /: som det nok 

egentlig er paalagt at betale alle med Udstykningen forbundne Omkostning, og da jeg foreholdt ham 

den uefterrettelighed i den Henseende, lovede han mig at vilde betale den uopholdelig. - Imidlertid 

er det nu min  Agt at udføre Forretningen i Midten af denne Maaned og dersom Regningen da ikke 

er betalt, skal jeg sørge for at det kan skee uopholdelig. – Imidlertid har jeg i Dag foreløbig sendt 

ogsaa denne Regning til Kammerjunkeren og bedet ham sørge for at den uopholdelig bliver betalt.   

Vadumtorp den 1
st
 April 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Bye- og Herredsfoged Gad. 
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Nr. 1998 

 

I Henhold til Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 25
de

 forige Maaned er det nu min Agt at 

komme til Dronninggaard Søndagen den 15
de

 denne Maaned for næste Dags Morgen at paabegynde 

Forretningen; dette beder jeg Deres Høivelbaarenhed vilde være af den Godhed betimmelig at til-

kjendegive Kjøberen, og derhos betyde ham, at han uopholdelig førinden men tilveiebringe Udmel-

delsen som han ikke endnu har indløst, uagtet jeg to Gange har sendt Regning derom fra Herreds-

fogden og han tillader mig at sende en 3
die

 dat. 27
de

 forige Maaned.  

Vadumtorp den 5
te
 April 1849, Allerærbødigst P.L. Birk 

(Tekst i margenen:) Udmeldelsen Datum Aug. 24
de

 1848. Udmeldelse til at taxere Dronninggaards 

Jorder. 

 

Høivelbaarne Herr. Kammerjunker Arenstorff. 

 

 

Nr. 1999 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det, meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme nemlig: 

Østerhan Herred, Broust Sogn og Bye, Matr. N
o
 13c som eies af Kirkesanger og Skolelærer Larsen 

Samme Herred, Svenstrup Sogn, Øster Svenstrup Bye, Matr. N
o
 2f tilhørende Christen Olesen og 

Knud Pedersen. 

Horns Herred, Tversted Sogn, Øster og Vester Gjøgsig, Matr. N
o
 10b tilhørende Niels Christian 

Andersen af Langlygten. 

Vadumtorp den 9
de

 April 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og Velbaarne Herr. Justitsraad Amtsforvalter Ridder Juel. 

 

 

Nr. 2000 

 

Paa hosfølgende Hartkornsattest over Hammer Præstegaard og dens Afbygger savner jeg den 

Præstegaarden tilhørende Englod Matr. N
o
 1 i Fjordengene med Gammelskat under Hammer 

Præstegaard men med særskilt nyt Hartkorn saavidt jeg veed 1 Skp. 3 Fk. 2¾ alb., og da jeg først i 

Dag er kommen til Kundskab om at dette Hartkorn og jeg trænger til at bruge den just i disse dage, 

saa beder jeg ret meget om, muelig at faa den tilbage igjen med Overbringeren heraf, med Paateg-

ning af det manglende Hartkorn og Bemærkning om at Gammelskatten er under Hammer Præste-

gaard. 

Vadumtorp den 11
te
 April 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Herr. Justitsraad Amtsforvalter Lange. 

 

 

Nr. 2001 

 

Hoslagt tillader jeg mig allerærbødigst at tilstille Deres Høivelbaarenhed Taxationsforretningen 

over Dronninggaards Jorder, som jeg beder De vilde behage at forsyne med Deres Underskrift 

under den sidste tilføiede Linie, og at De derhos godhedsfuld vilde sørge for at Parcellisten under-

skriver sammesteds. – Til Taxationsmændenes Underskrift har jeg, som det behagelig vil sees givet 
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den fornødne Plads ved den egentlige Forretnings Slutning over for de Linier som jeg har under-

skreven. Derhos bedes det paalagt Parcellisterne at sørge for at taxere og med den komme til Retten 

første Eiendom derefter for at afhjemle Forretningen. 

Vadumtorp den 26
de

 April 1849, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Herr. Kammerjunker Arenstorff. 

 

 

Nr. 2002 

 

Gode Herr. Hyldgaard 

Da jeg forleden Dag tilfældigviis kom til at tale med Kammerraad v Støcke yttrede han, at han 

havde hørt at den Mand i Skallerup Sogn som grændser til Klitten østen for Blegdammen og som 

ikke var tilstæde ved Landvæsenscommissionsmødet, skulde være misfornøiet med at der ikke blev 

tilstaaet ham noget i umiddelbar Forbindelse med hans tilgrændsende Eiendom, samt at han vilde 

have været tilfreds stillet  ved blot at faa den Strimmel som falder imellem Bakken, som gjør 

Grændse for Klitten og den Vei som skal gaa i Klitten lidt inden for Grændsen. – Dersom denne 

ubetydelige Strimmel kunde tilfredsstille ham da var det jo rigtignok Skade om han ikke skulde faa 

den; thi er Veien, som det blev sagt ved Aastedsmødet indkastet eller i al Fald bestemt til at indkas-

tes som almindelig Bivei da vilde den jo være et passeligere Skjel imellem Lodderne ved Bækken, 

som dog alligevel ikke kan hegne og jeg kan ikke skjønne at det kunde være nogen afvigelse fra den 

vedtagne Plan at tillægge ham denne Strimmel eftersom det dog er overensstemmende med den 

vedtagne almindelige Grundsætning at enhver Tilgrænsende skulde saavidt muelig have sin Andeel 

i Klitten udlagt i Forbindelse med sin tilgrændsende Eiendom. – Men maaskee er det allerede 

forsildig at tænke paa at gjøre noget i den Retning? – Dersom der uden Vanskelighed endnu kan 

gjøres noget i den Retning og De troer at det kan gaae an og at det kunde bidrage til at opnaae 

almindelig Tilfredshed med udskiftningen, da ønskede jeg at denne ubetydelige Forandring endnu 

blev indrømmet ham; men troer De at nogen Anden med rimelig Grund kan eller vil have noget 

derimod, eller om det skulde komme i Modstrid med noget af det som er skreven i Acten, saa gaaer 

det slet ikke an at gjøre det. – Jeg maae nu bede Dem at gjøre det efter som De ved nøieste 

Overveielse finder at være rigtigst for den som det forekommer mig to grændser til Klitten i denne 

Strækning, og Veien vælges til Skjel for den Ene da vilde det naturligviis for Konseqvensens Skyld 

være nødvendigt at det blev ligedan for dem begge. – Veien maatte da naturligviis udmaales og 

bringes rigtig paa Kortet, saavelsom Skjellet imellem de tilgrændsende Lodder ifald der er, som jeg 

antager to der grændser til. Mange Tak indtil videre for Sæbygaards Beregning. 

Vadumtorp den 28
de

 April 1849. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landoeconom Hyldgaard. 

 

 

Nr. 2003 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det første som Deres Leilighed kan tillade det, 

meddele mig Attest over Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

Børglum Herred, Østerbrønderslev Sogn, Bagge Albretsens Gaard, Matr. N
o
 3 i Stubdrup Bye og  

  Matr. N
o
 71 i Østerbrønderslev  

 Samme Sogn, Østerbrønderslev By, Matr. N
o
 24a Peder Christensen Snabhede Gaard. 

 Samme Sogn og By, Matr. N
o
 20 Søren Christensen Overgaards Gaard 

 Jerslev Sogn, Svennum By, Matr. N
o
 4 og 11. 

Øster Hanherred, Beistrup Sogn og By, Matr. N
o
 28 

Dronninglund Herred, Albek Sogn, Lyngsaae By, Matr. N
o
 6a 

Vadumtorp den 30
de

 April 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 
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Høiædle og Velbaarne Herr. Justitsraad Amtsforvalter Ridder Juel. 

 

 

Nr. 2004 

 

Da jeg ret meget attraaer at faae de omtalte Fortepianoer gjort istand inden Pintsedag saa ønskes at 

Deres Velædelhed vilde behage at opgive mig til hvilken Tid det maatte være Dem beleiligt at 

komme efter Forløbet af denne Uge, hvorom et Par Ord til Underretning udbedes om mueligt med 

Budet. 

Vadumtorp den 1
st
 Mai 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Instrumentmager Clausen. 

 

 

Nr. 2005 

 

Til at indfatte et Par Blomsterrabatter med ønskes 1 á 200 smaa Bellis Planter. Prisen paa ordinaire 

smukke Georginer beder jeg mig behageligen opgivet; dog veed jeg ikke endnu om jeg ønsker at 

faae dem, da en Bekjendt i Kjøbenhavn har lovet at sende mig nogle som jeg venter at faae i Dag 

med Iris. – Af Frø ønsker jeg at faa Rosetafrøe for 4 sk. Straablomster for 4 sk. /: helst diverse (?) 

og Natfieler 4 sk. 

Vadumtorp den 2
den

 Mai 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Gartner Beck. 

 

 

Nr. 2006 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velærværdigheds meget ærede Skrivelse af 1
st
 d.M. meldes: at under 

28
de

 Marts d.a. har en ved Navn Andersen paa Frydenstrand pr. Mou sendt mig en af Deres 

Velærværdighed verificeret Copie af en Forening eller Forretning af 3
die

 Juli 1783 betreffende en 

sønden og vesten for Høstermark beliggende Tørvemose tilhørende Mou og Skjellet Byer m.m. og 

derhos anmodet mig om enten selv eller ved en anden at afsætte eller lade afsætte en Deel Skjel i 

bemeldte Mose m.m.;  men da jeg ikke vidste at der var et Frydenstrand pr. Mou eller at det var 

Herr. Møllebygger Andersen der havde skreven mig til, saa har jeg endnu ikke svaret paa hans 

Brev. – Jeg er for resten villig til, det allersnareste som min Leilighed kan tillade det, enten at 

komme selv eller at sende en duelig Mand; mit Raad hvorom jeg skal tillade mig om mueligt 

forinden at meddele nærmere Underretning. 

Vadumtorp den 5
te
 Mai 1849, Ærbødigst og Forbindtligst P.L. Birk, 

 

Velærværdige Herr. Pastor Jacobsen 

 

 

Nr. 2007 

 

Gode Herr. Winde 

Med sidste Dampskibspost tilskrev min Søn mig blandt andet saaledes: 

Windes Magelægssag angaaende N
o
 35 og 36 i Østerbrønderslev er ikke kommet til Landvæsens-

contoret og jeg veed derfor ikke hvor den er, uden den mueligen skulde være bleven liggende hos 

Amtmanden. – Jeg iiler med at tilmelde Dem dette, for om De tilfældigviis snart skulde komme til 
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Hjørring. Da de kunde faa undersøgt om den mueligen skjønt mod min Formodning kunde være 

bleven forglemt at indsendes. 

Vadumtorp den 5
te
 Mai 1849. Med Høiagtelse og Forbindtlighed Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Winde. 

 

 

Nr. 2008 

 

S:T: Hr. Forvalter Lund ! 

Tak for Beregningen. 

De mig tilstillede Bemærkninger i ærede Skrivelse af i gaars Dato skal blive tagen ad Nota. 

Vadumtorp den 6
te
 Mai 1849. Med Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2009 

 

Vadumtorp den 8
de

 Mai 1849 

Velærværdige Herr. Pastor Nielsen.   

Deres Velærværdighed ombedes ikke at tage mig ilde op og at jeg uleiliger Dem med disse Linier: 

Der boer nemlig i Deres Pastorat tvende Enker hvoraf den ene eier en Gaard som hedder Steendal 

og den anden en som hedder Kokkenborg. – Efter Begjæring af Enken i Kokkenborg var jeg der i 

sidstafvigte Efteraar for at udmaale et Skjel imellem deres sammengrænsede Jorder med Hensyn til 

en Strimmel Eng som i Aaret 1808 blev kjøbt til Kokkenborg og som bruges der under i en Række 

af Aar, især medens Matriculeringsarbeidet foretages der paa Egnen, hvilket foranledigede at den 

nævnte Strimmel Eng blev indført i Matriculen som tilhørende Kokkenborg, men da Handelen dog 

ikke blev fuldbyrdet ved Skjøde er Engstrimmelen ogsaa gaaet tilbage til Gaarden Steendal; 

imidlertid er Følgen heraf den at Kokkenborg har beholdt det nye Hartkorn paa Engen som Steendal 

har faaet tilbage igjen. – For at faa denne Sag bragt i det Rene, saaledes at Steendal kan faae den 

Deel af Hartkornet som rettelig tilhører Engen og som urigtig er forbleven ved Kokkenborg, 

modtog jeg i Efteraaret en Attest eller Erklæring af begge Enker med deres og Laugværges Under-

skrifter, om at de Skjel som de paaviiste mig er at ansee som de rette gjeldende Skjel imellem Deres 

sammengrænsende Jorder. – Jeg har saaledes en Underskrift af Maren Christensdatter med Laug-

værge Hans Christian Jensen og en af Mette Hansdatter med Laugværge Peder Jørgensen; men 

uheldigviis har jeg forglemt at bemærke hvilken af dem der eier Steendalgaard og hvilken der eier 

Kokkenborg. Min ærbødigst Begjæring til Deres Velærværdighed er derfor om De vilde være 

uleiliget med ved et Par Ord at tilkjendegive mig hvilken af disse Enker det er der eier Steendal-

gaard og hvilken af dem der eier Kokkenborg? ligesom jeg derfor beder mig opgivet hvad de Mænd 

have hedt som de er Enker efter. – Hos Enken i Kokkenborg forglemte jeg en Octant, som jeg beder 

Deres Velærværdighed godhedsfuld vilde være uleiliget med (at) affordre Enken samt at modtage 

og besørge mig sendt med Pakkeposten til Aalborg det første som det maatte falde Den beleiligt og 

helst under Forsegling. Endnu en Gang beder jeg Dem ikke at fortryde paa at jeg som Formand gjør 

Dem saa megen Uleilighed. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 8
de

 Mai 1849. Med Høiagtelse, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk, 

 

 

Nr. 2010 

 

Under 28
de

 forige Maaned lod jeg til Amtmanden i Hjørring indlevere paa Aalborg Postcontor en 

Pakke Korter til Forsendelse med den Pakkepost, som afgik den 30
te
 samme Maaned; da jeg 
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imidlertid ikke finder denne Pakke noteret i Contrabogen saa tillader jeg mig ærbødigst at 

forespørge om den er som jeg haaber bleven rigtig indleveret? 

Vadumtorp den 12
te
 Mai 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Det Kongelige Postcontor i Aalborg. 

 

 

Nr. 2011 

 

Gode Hr. Hyldgaard 

I skyldigst Svar paa Deres behagelige Skrivelse af 3
die

 d. M. meldes at hvad der udlægges til fælleds 

Afbenyttelse til Leergrav, Sandgrav, Veifyld, fælleds Vandsteder eller deslige, skal ligesom Veiene 

fritages for Hartkorn; men Størrelsen skal derfor ligefuldt anføres i Beregningen, dog blive saadan-

ne fælleds Stykker ikke at betegne ved Nummer, Men de anføres i Beregningen som en Deel af de 

Lodder hvori de forefindes, nemlig ligesom Veiene kun i Areal Rubrikken, uden Taxter eller Re-

duction og ligesom Veiene uden at der bemærkes noget om af hvilke Taxationsstykker de bestaar; 

thi om en Leer eller Sandgrav bestaar af flere Taxationsstykker er jo en ligegyldig Sag da de ikke 

skal reduceres. I Reglen anføres de ved Slutningen af den Lod hvori de forekommer, dog helst mest 

foran Veiene. – Det glæder mig at erfare at det skrider godt frem med Forretningen. 

Vadumtorp den 12
te
 Mai 1849. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Landoeconom Hyldgaard.   

 

 

Nr. 2012 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 11 d.M. meldes at jeg har bestemt 

mig til at indtræffe i Freilev paa førstkommende Mandag Formiddag Kl. 9 og ønsker at De til den 

Tid vilde behage at møde der og at have Taxationsmændene tilstæde. 

Vadumtorp den 11
te
 Mai 1849. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Hvilsom.  

 

 

Nr. 2013 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det første som Deres Leilighed kan tillade det, 

meddele mig en Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Gaarden Matr. N
o
 10 i Ingstrup Bye 

og Sogn, Hvetboe Herred. 

Vadumtorp den 13
de

 Mai 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Herr. Justitsraad Amtsforvalter Ridder Juel. 

 

 

Nr. 2014 

 

Deres Velædelhed ombedes behageligen at ville med første Post lade mig vide om De enten har 

faaet eller snart venter at faae nogle af de mørke (?) norske eller engelske Melkefade som jeg ved 

De pleier at have til Forhandling, men som man har fortalt mig at De fortiden havde udsolgt; jeg 

ønsker nemlig at faae at vide hvad Ducinet koster af de forskjellige Størrelser, og hvor mange Potter 
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de kan rumme hver især, samt om hvor snart De troer at kunde overlade mig 3 á 4 Dusin som jeg 

antager helst af de største . 

Vadumtorp den 13
de

 Mai 1849, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Kjøbmand Klitgaard i Blokhuus. 

 

 

Nr. 2015 

 

Deres Velædelhed ombedes godhedsfuld at ville ved Overbringeren heraf sende mig 4 Dosin af den 

større sort glaserede engelske Melkefade og for det muelige Tilfælde at de større skulde i disse 

Dage være bleven udsolgt da ønskes et til samme Priis svarende Antal af de Mindre.  

En Nota bedes sendt paa hvad de koster som da skal blive præsteret om en gandske kort Tid da jeg 

venter at komme til Dem personlig, eller om forlanges skal Betaling uopholdelig sendt directe. 

Vadumtorp den 21
de

 Mai 1849. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Kjøbmand Klitgaard i Blokhuus. 

 

 

Nr. 2016 

 

Hoslagt har jeg den Fornøielse at tilbagesende Skallerup Korter og øvrige Documenter. – Jeg har 

foretaget fuldstændig og generalberegning over hver enkelt Lod, og paa de faae Steder hvor der 

viist sig for stor Afvigelse har jeg med Blyant noteret det i Beregningen. – Som almindelig Regel 

ved Afsætningen vil jeg især anbefale Dem nøie at paasee ved at optage Bredemaalene paa de 

smalle Lodder at disse endelig ikke tages for smaa; thi paa dem har den uundgaaelige Feil som man 

er udsat for at begaae ved Afsætningen er langt større Indflydelse end paa de større Lodder. – I 

øvrigt anbefaler jeg Dem den størst muelige Varsomhed og den skarpeste Nøiagtighed ved 

Afsætningen. 

Vadumtorp den 23
de

 Mai 1849. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landoeconom Hyldgaard.  

 

 

Nr. 2017 

 

Under nærværende Omstændigheder medens Herr. Majoren ligger i Fælten og vover Liv og Blod 

for at forsvare vort Fædrelands ret(f)ærdige Sag, og De saaledes er ude af Stand til selv at kunne 

fremme Landmaalingsforretningen, vilde det være uforsvarligt af mig om jeg ikke efter Evne vilde 

gjøre for Dem hvad der stod i min Magt; jeg maa derfor ifølge Deres Begjæring i Deres Skrivelse af 

19
de

 d.M. tilmelde Dem i at i hvor nødig jeg ellers vilde have noget med udskiftningen af Læssøe 

fælleds Jorder at gjøre, er jeg dog under disse Omstændigheder villig til at paatage mig i den 

Retning at gjøre for Dem hvad der staaer i min Magt til Sagens hurtigste muelige Fremme og 
Fuldførelse, men at fuldføre Forretningen inden 12 Ugers Forløb fra 19

de
 d.M. at regne, vil efter 

Sagens Natur vare en Umindelighed, imidlertid vil jeg gjøre det saa hastig som staar i min Magt. 

Gud holde sin Beskjærmende Haand over Dem og føre Dem gjennem Feltlivets Trængsler til 

Hæder, Held og Frelse for Fædrelandet !!! - De hilses venskabeligst fra os alle her ved Deres 

hengivne P.L. Birk. 

Vadumtorp den 27
de

 Mai 1849.  

 

Velbaarne Herr. Major og Landinspecteur Lorentzen. 
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Nr. 2018 

 

Paa førstkommende Søndag er det min Agt at reise til Kollerup for at foretage den forlangte 

Udskiftning af Aldrup Gaardes Jorder i Kollerup Sogn og beder jeg at Deres Velædelhed vilde til 

den Ende besørge de udmeldte Taxationsmænd beordrede til at møde i Aldrup Gaard førstkom-

mende Mandag d. 3
die

 d.M: Formiddag Kl. 8 og til samme Tid ønsker jeg en Vogn tilsagt at møde i 

Kollerup Præstegaard for at befordre mig og min Assistent til Aldrup – Maaskee er Her. Forvalteren 

saa god at møde i Aldrup til samme Tid, ligesom jeg ønsker de vilde være af den Godhed at under-

rette Hr. Pastor Jørgensen om at jeg og min Assistent agter at komme til Kollerup Præstegaard paa 

Søndag ved Aftenstid. – Min Karl er De vel saa god at logere til i Morgen tidlig, og med ham at 

meddele mig et Par Ord tilbage til Underretning, især med Hensyn til om der skulde være noget til 

Hinder for nu at foretage Forretningen. 

Vadumtorp den 1
st
 Juni 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Schrøder. 

 

 

Nr. 2019 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 4
de

 forige Maaned om ved en nye 

Obligation af Bjørnkjærs nuværende Eier at indfrie den for en Capital af 300 rbd. under 22
de

 Juni 

1818 af mig udstædt og endnu uudslettede Obligation med Pant i bemeldte Gaard, skrev jeg strax til 

den nuværende Besidder af Bjørnkjær  Proprietair Hald; imidlertid var han tiltraadt en reise og fik 

først mit Brev ved sin Hjemkomsten 27
de

 forige Maaned og har derefter under 28
de

 samme Maaned 

tilmeldt mig at han kun er. (ikke mere i dette dokument) 

 

 

Nr. 2020 

 

Under 4
de

 forige Maaned har Stiftamtmanden i Aalborg tilskrevet mig saaledes: 

Ved Revisionen af Regnskabet for adskillige Legater etc. 

I Anledning af denne Skrivelse henvendte jeg mig strax til Herr. Proprietair Hald som tilfældigviis 

var paa en Reise hvorfra han føret kom hjem den 27
de

 f.M.; han har nu tilmeldt mig hvad jeg ikke 

forhen vidste at han ikkun er Contractmæssig Eier af Bjørnkjær og derfor ikke med Retsgyldighed 

kan udstæde den forlangte Obligation; og da jeg nu af Hr. Hald er bleven underrettet om at Deres 

Velædelhed er den der fortiden har Skjøde paa Bjørnkjær, saa maa jeg i Henhold til før anførte 

Skrivelse ærbødigst have Dem anmodet om, behageligen at ville det snarest muelig udstæde den af 

Stiftamtet forlangte nye Obligation, til Indfrielse af den Obligation som jeg har udstædt. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 1
ste

 Juni 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr Proprietair Riis til Høgholt. 

 

 

Nr. 2021 

 

Deres Velærværdighed modtage herved min forbindtligste Tak for Deres meget ærede Skrivelse af 

12
te
 og 15

de
 f.M. og for den Uleilighed De har havt for mig i den Henseende. – Octanten maa 

rimeligviis som De yttrer være tabt underveis 

Vadumtorp den 2
den

 Juni 1849. Med Høiagtelse og Forbindtlighed ærbødigst P.L. Birk. 
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Velærværdige Herr. Pastor Nielsen 

 

 

Nr. 2022 

 

Mange Tak for den i Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 11
te
 d.M: meddeelte underretning om 

det hos Frue Satterup henstaaende Fortepiano. – Jeg ønsker at modtage det og gjøre det i god Stand 

baade indvendig og udvendig. – Kan De nogenlunde uden at det skal blive mig alt for kostbar eller 

give det et tækkelig smuk udvortes da ønskede jeg det ret gjerne. – Som forhen yttret er det mit 

Ønske at faae det istand saaledes at det kunde overlades til Hr. Fanning da jeg for det Første ønsker 

indtil videre at beholde begge de to Instrumenter her hjemme som De har gjort istand her.  

Vadumtorp den 13
de

 Juni 1849. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Instrumentmager Clausen. 

 

 

Nr. 2023 

 

Ved den mig til Gjennemsyn tilstillede Skrivelse til Indenrigsministeriet finder jeg ikke noget 

væsentligt at bemærke. Hvad det angaaer at jeg i min Indberetning af 13
de

 Januar d. Aar har sagt at 

Hovedparcellen af Matr. N
o
 17 agtedes solgt paa Arvefæste til Brødrene Christen Olesen af Thorup 

og Niels Olesen af Holtet da er denne Skrivefeil forlænge siden beriget ved min Søn derfra at den i 

min Indberetning er bleven anført Christen Christensen Thorup og Niels Olesen overensstemmende 

med Deres Velædelheds Skrivelse af 13
de

 Januar d.A., i disses Sted finder jeg nu Deres Indberet-

ning anført Jacob Christensen af Stenum. Paa dette Sted kunde jeg ønske en liden Forandring eller 

Moderation i Udtrykket ”rettelig” at det ikke skal see ud som om jeg anden Gang havde opgivet 

disse Navne rigtig. – jeg mener nemlig om det ikke kunde ved et Par Ord tilkjendegives at 

Hovedparcellen af Matr. N
o
 17 først var bestemt at arvefæstes til Christen Christensen af Thorup og 

Niels Olesen af Holtet, men at det senere er bleven bestemt at den skal overdrages til Jacob 

Christensen af Stenum. – I øvrigt finder jeg aldeles ikke noget ved Indberetningen eller Indstil-

lingen at erindre. – Jeg skal endydermere, da jeg i Morgen agter at skrive til min Søn i en anden 

Anledning, bede ham om at paaskynde Sagens Fremme, og derhos lade ham vide at Herr. 

Forvalteren agter med første Post at gjøre Erindring om Sagen til Indenrigsministeriet. – hvorpaa 

dens endelige afgjørelse beroer veed jeg ikke. 

Vadumtorp den 13
de

 Juni 1849. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Forvalter Mørup. 

 

 

Nr. 2024 

 

Da Udskiftningen af Skallerup Sogns Klit overensstemmende med Landvæsenscommissionsforret-
ning af 3

die
 April dette Aar nu er fremmet saavidt, at naar ikke uventede Hindringer skulde indtreffe 

vil Afsætningen paa Marken blive fuldført førstkommende Tirsdag den 19
de

 d.M: og da mine For-

retninger kalde mig til andre Steder saa uopholdelig som Forretningen her kan blive tilendebragt, 

saa opfordres alle Vedkommende Lodtagende til at møde her i Klitgaard paa førstkommende 

Onsdag den 20
de

 denne Maaned Formiddag Kl. 9 for at afgive den ved Forordningen af 23
de

 April 

1781 § 29 befalede skriftlige Erklæring, nemlig om de maatte have noget mod den passerede 

Udskiftning at erindre eller om de ere fornøiede med de paa Eien-dommen afsatte Skjel. Til samme 

Tid opfordres alle Vedkommende Lodtagende til at erlægge den mig tilkommende Betaling for 
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Udskiftningen som beløber sig til lidt over 500 rbd. hvorover en Specificeret Regning da vil blive 

fremlagt tillige med en specificeret Fortegnelse over det som en hver har at betale. - Det Bemærkes 

foreløbig at det i Klitten deeltagende Hartkorn er lidt over 200 Tønder saa at Betalingen som Lods-

eierne have at udrede til min Regning er omtrent 2 rbd. 3 mk. per Tønde Lodtagende Hartkorn, dog 

da Tornbye Sogn skal udrede 34 rbd. 1 mk. 11 sk. afgaaer det omtrent 1 mk. per Tønde Lodtagende 

Hartkorn, saa at det egentlige Bidrag som Skallerup Sogn har at udrede er ikkun omtrent 2 rbd. 2 

mk. per Tønde lodtagende Hartkorn, dette anmodes Sognefogden om herved ret behagelig at ville 

uopholdelig bekjendtgjøre for alle Vedkommende. 

p.t. Klitgaard i Skallerup Sogn den 17
de

 Juni 1849, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2025 

 

Ved et imellem Tornbye og Skallerup Sognes Beboere den 11
te
 Juli 1846 indgaaet Forlig er det 

blandt andet vedtaget at Tornbye Sogn skal tage forholdsmæssig Andeel i de til bemeldte Klits 

Opmaaling og Udskiftning medgaaende Omkostninger, og da Delingen nu er fuldført og afsat paa 

Marken saa er samtlige lodtagende i Skallerup Sogn sammenkaldte til at Møde her i Klitgaard til 

førstkommende Onsdag den 20
de

 d.M. for at erklære sig over Udskiftningen og for at betale mig 

min Regnings Beløb som er lidt over 500 rbd. hvorover en specificeret Regning da vil vorde 

fremlagt saavelsom en fuldstændig Repartition af Beløbet fordeelt paa samtlige Lodtagende og da 

Tornbye Sogns Andeel deraf beløber sig til 34 rbd. 1 mk. 11 sk. saa udbeder jeg mig at det ærede 

Sogneforstanderskab for Tornbye Sogn vilde behage at føie anstalt for at det nævnte Beløb maatte 

vorde erlagt hertil den Tid, da det er min Agt at reise hjem samme Dags Eftermiddag. 

p.t. Klitgaard den 18
de

 Juni 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Det respective Sogneforstanderskab for Tornbye Sogn 

 

 

Nr. 2026 

 

Ved at tilstille Deres Velædelhed hosfølgende Skrivelse fra Justitsraad Amtsforvalter Juel i Hjørring 

vil det behageligen erfares at de Korter over Gaardene Matr. N
o
 17 og 24 i Østerhjermitslev, som 

skal følge Skjøderne nu beroer paa Amtstuen til Indløsning med 2 rbd. efter at være forsynede med 

den i Placaten af 21
de

 April 1848 befalede Attestation. – Deres Velædelhed bedes derfor behage-

ligen at ville besørge dem indløst derfra, inden 3 Uger fra den 19
de

 d.M. at regne - efter Ministeriets 

Circulaire af 12
te
 f. M. 

Da den Attest jeg fik om Hartkornet for Matr. N
o
 119 i Vesterbrønderslev ikke afgav den fornødne 

Oplysning om Brugernes Matriculs Nummere og den saaledes ikke var tilstrækkelig til at jeg deraf 

kunde see under hvilke Matriculsnummere enhver Brugers Part af Matr. N
o
 119 henhører saa maa 

jeg, da dette er bemanglet i Revisionen, bede Dem være uleiliget med det snarest muelig at meddele 

mig en Navneliste ligelydende med den som jeg sendte Dem under 15
de

 Januar i dette Aar, med 

tilføiet Matriculsnummer for hver Mand især at jeg derefter kan indføie dem i Beregningen som 

man til den Ende har sendt mig tilbage; i øvrigt formoder jeg at Amtet har communiceret Hr. For-

valteren Ministeriets Skrivelse til Amtet af 16
de

 d.M. betreffende Hartkorn og Gammelskatsfor-

delingen for Matr. N
o
 17 og 24 i Østerbrønderslev som denne Sag betreffende lyder saaledes: ”At 

de efterskrevne Matriculsnummere (etc. til 27
de 

Linie incl.) En Qvittering for de ved Niels Thomsen 

i Faarup mig tilstillede 2 mk. for en Expresse til Hjermitslevgaard følger hoslagt. 

Vadumtorp den 26
de

 Juni 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Forvalter Mørup. 
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Nr. 2027 

 

Niels Mortensen i Poulstrup i Dahl Sogn har i min Fraværelse været her og yttret det Ønske at faae 

nogle Enge omdeelt som findes udskiftet i lange smalle uhensigtsmæssige Figurer og forlangt mig 

til at foretage en Omdeling af samme. I Anledning heraf meldes at jeg er villig til at foretage den 

forlangte Omdeling om nogen Tid; men just for Tiden kan jeg ikke formedelst andre paatrængende 

Forretninger og desuden udfordrer den en skriftlig Erklæring fra alle Vedkommende om at de 

ønsker at faae en saadan Deling udført; thi hvor der engang er foregaaet en lovlig Udskiftning, da 

kan ingen Omdeling finde Sted uden at alle Vedkommende derom ere eenige; og om dette virkelig 

er Tilfældet her da maa jeg udbeed mig derom underrettet forinden jeg kan tænke paa at bestemme 

mig til nogen Omdeling. 

Vadumtorp den 26
de

 Juni 1849, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2028 

 

Saa gjerne som jeg vilde overlade Deres Velædelhed min Smed saa kan jeg dog ikke paa nogen 

Maade undvære ham i denne Uge da vi ere i Færd med nogle Redskaber som strax skal bruges og 

da min ene Karl for kort Tid siden ved at bryde et Tag af faldt ned og fik sin ene Arm af Led og han 

derved er bleven uskikket til at kunne følge Arbeidet fortiden, saa kan jeg ikkun i næste Uge und-

være Smeden under den Betingelse at De vil levere mig en anden Karl i hans Sted, da jeg kun er 

sparsomt forsynet med Arbeidskraft; men dersom De som sagt kan finde Dem tjent med at levere en 

i hans Sted da har jeg intet imod at afstaa ham i næste Uge. – Kan jeg undvære ham i den sidste 

eller de to sidste Dage i denne Uge da skal jeg sende ham uden at faa nogen i hans Sted. 

Vadumtorp den 27
de

 Juni 1849, ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk, 

 

S:T: Hr. Forpagter Prehn. 

 

 

 

Nr. 2029 

 

Vadumtorp den 30
te
 Juni 1849 

S:T: Hr. Instrumentmager Hansen 

Deres Velædelhed har gandske misforstaaet mig da jeg for nogen Tid siden leverede Dem min 

Barberkniv og bad Dem at gjøre mig den i saa god Stand som muelig; Thi De yttrer da De sendte 

mig Kniven, ”at den trængte snart til at slibes men da jeg ikke ønskede det vilde De ikke slibe den”; 

imidlertid har De jo dog sleben den paa den glatte Side thi der var den forhen poleret skjønt løbet an 

med nogle svage Pletter og nu derimod har den slet ingen Politur paa den Side. – Som den nu er kan 

jeg slet ikke bruge den, og da Polituren nu dog er sleben bort paa den ene Side ønskede jeg den 

sleben saa meget fra samme Side at den kunde blive saa tynd som den kan taale at være og derhos 

godt poleret og opsat med saa fiin og  skarp Æg som muelig – jeg ønsker den helst saa tynd at den 

kan give Lyd fra sig naar man bruger den, men dog ønskede jeg den ætsede Side beholdt uforandret 

som den er, saafremt det kan gaae an; thi vel er der nogle Pletter i Politurer men det vil jeg indtil 

videre oversee – Hav nu den Godhed at gjøre mig den i saa god Stand til Brug som muelig og behag 

at lade mig vide til hvilken Tid jeg maa lade den hente. Forbindtligst P.L. Birk.  

 

 

Nr. 2030 
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Høistærede  

Det allerførste som jeg kan faa Leilighed til at komme i Deres Egn skal jeg ikke forsømme at lade 

Dem det vide ved Expresse. – Mange Tak for Deres ærede Skrivelse af 13
de

 f.M. Hvad De i samme 

har forlangt er jeg villig til at foretage det allerførste som min Leilighed kan tillade det, hvilket jeg 

imidlertid dog ikke er istand til i dette Øieblik at kunne bestemme. – Med Hensyn til den attraaede 

Skovudskiftning imellem Præsteembedet og Madame Lassen i Hals, da vil det som De har yttret, 

være nødvendigt at faae fra Matriculscontoret et Kort over Eiendommen, ligesom det ogsaa vil være 

nødvendigt at faaet tilveiebragt en verificeret Afskrift af den Høiesterets Dom der har endt Proces-

sen om Skoven. Dersom det kan virke beroligende paa Befolkningen i Hou, da beder jeg De vil 

være af den Godhed at forsikkre Dem: at jeg just i denne Tid er ivrig beskjæftiget med at lægge den 

sidste Haand paa Forretningen i Hou og Meelholt, og den skal da nu gandske snart vorde endelig 

indsendt til Approbation – Hvad angaar Deres yttring om at Hans Larsen i Søndergaard ikke senere 

er bleven affordret sin Andeel i Opmaalings og Udskiftningsomkostningerne, da vil dette ikke blive 

forglemt ved den endelige Afgjørelse, og det er alene af Mangel paa Tid til at faa denne vidtløftige 

Forretning endelig fuldført og overført paa Matriculskorterne at dette ikke er skeet hidtil;  imidlertid 

vil jeg dog bede Dem at betænke at Forholdet ved Søndergaards Lod er noget anderledes end med 

den øvrige Udskiftning; thi ved denne Lod var der virkelig ikke noget Fælledskab at ophæve; For-

retningen for hans Vedkommende gik jo kun alene ud paa at udfinde hvor stor en Deel af Skoven 

som efter de almindelige Regler kunde være forpligtet til at frede; men han kunde jo have undgaaet 

Deeltagelse baade i Opmaalingen og Udskiftningen ved at have erklæret at han vilde finde hele 

Skoven, eftersom der ikke fandt noget Fælledskab Sted i samme, og jeg tør efter saa lang Tids 

Forløb ikke sige med Vished om nogen saadan Erklæring virkelig er bleven ham affordret. 

Vadumtorp den 2
den

 Juli 1849, Forbindtligst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Proprietair Lose. 

 

 

Nr. 2031 

 

Da Udskiftningen af Skallerup Sogns Klit nu er tilendebragt og alle de andre Vedkommende paa 

hosfølgende Erklæring have meddeelt mig deres skriftlige Tilstaaelse om at være tilfreds med 

Delingen saaledes som den er afsat paa Eiendommen, saa tillader jeg mig herved allerærbødigst at 

udbede mig den høie Stiftsøvrigheds endelige Approbation paa Udskiftningen for det beneficerede 

Godses Vedkommende. 

Vadumtorp den 3
die

 Juli 1849, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den høie Stiftsøvrighed i Aalborg 

 

 

Nr. 2032 

 

Høistærede ! 

Saafremt Veiret vil falde lidt i Stadighed igjen da er det min Agt at komme til Kjølskegaard sidst i 

denne Uge for at fuldføre den paabegyndte Skjeludviisning ved Mølholms Grændser. 

Vadumtorp den 3
die

 Juli 1849, Ærbødigst P.L. Birk, 

 

S:T: Herr. Proprietair Nyholm. 

 

 

Nr. 2033 

 



757 

 

I skyldigst Svar paa Deres behagelige Skrivelse af 31
de

 Mai sidst meldes at jeg for Tiden saavelsom 

for den forestaaende Vinter er saa rigelig forsynet med Assistenter at jeg ikke kan antage flere Assi-

stenter. – jeg har endog maattet afslaa flere ret gode Tilbud. 

Vadumtorp den 3
die

 Juli 1849, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Skolelærer Madsen i Veibye. 

 

 

Nr. 2034 

 

Det maa gandske vist være en Feiltagelse at man har behaget at tilstille mig indlagte Regning; thi 

jeg har hverken forlangt eller beholdt Salomons Skrif(t) om Veiarbeides udførelse; Jeg kan vel 

mindes at man i afvigte Vinter eller Foraar havde uanmodet sendt mig en Bog under en lignende 

Titel; men jeg sendte den uopholdelig tilbage igjen, da jeg ikke havde  nogen Brug for den. 

Vadumtorp den 5
te
 Juli 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Boghandler Schultz. 

 

 

Nr. 2035 

 

Deres Velædelhed ombedes godhedsfuld at ville ved Overbringeren heraf overlade mig 8 Tylter 

gode Vrags Bord og 3 Stykker Tømmer tjenlige til Kassetræe – Beløbet for samme saavelsom 

Beløbet af den mig tilstillede Regning 27-1-4 ønsker jeg at maatte liqvidere med Raps som bliver 

høstet i næste Uge. – Skulde dette ikke kunde tillades eller De imod Formodning ikke har Brug for 

min Raps, da beder jeg mig godhedsfuld derom underrettet med Budet. 

Vadumtorp den 13
de

 Juli 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kjøbmand Pagh. 

 

 

Nr. 2036 

 

Gode Hr. Svanholm ! 

At jeg ikke allerede for længe siden har besvaret Deres tidligere meget ærede Skrivelse hidrører 

alene derfra ar jeg i meget lang Tid har ventet paa at komme hen til Dem, da der er noget som jeg 

nødvendig skal see paa Stedet inden jeg kan sende Forretningen ind eftersom enhver nok saa liden 

Forandring af et Matriculsnummers Grændser skal paa Kortet antegnes ved de paa Marken 

forefundne virkelige Maal. Det har især været Fjendens Fremrykning i Jylland men ogsaa andre 

tilstødte Omstændigheder der har forsinket min Komme hidtil – Det forlangte Kort over den Gaard i 

Soelberg som De har solgt vilde for længst have været Dem tilsendt saa fremt det kunde have været 

Dem til nogen Nytte at have faaet det forinden den hele Forretning var bleven indsendt; men det 

kan det ikke; thi det kan ikke gjelde ved Tinglæsningen af Skjødet forinden det har været indsendt 
og vil blive attesteret af Ministeriet som overensstemmende med den Inddeling af Deres Fæstegods 

som fortiden finder Sted og som paa lovlig Maade er indberettet og indført i Matriculen. Jeg skal nu 

gandske vidst i den Anledning komme til Dem inden denne Maaneds Udgang – Jo Jeg tænker vel 

mueligen at kunne komme i Løbet af næste Uge. 

Vadumtorp den 20
de

 Juli 1849, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Svanholm. 
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Nr. 2037 

 

Høivelbaarne Herr. Kammerherre ! 

I skyldigst Svar paa Deres meget ærede Skrivelse af 12
te
 d.M: tillader jeg mig aller ærbødigst at 

melde at det er min Agt at komme til Thoruphedegaard paa førstkommende Tirsdag den 24
de

 denne 

Maaned for at fremme og fuldføre Forretningen paa Mylenberg Gods. Der er imidlertid uheldigviis 

under Taxationen i Fjor indløbet den Uagtsomheds Feil at jeg har forglemt Udlodden til Huset Matr. 

N
o
 48 i Rold; jeg maa derfor allerærbødigst bede Deres Høivelbaarenhed vilde være af den Godhed 

at faae Taxationsmændene til at møde i Rold Kro første Tirsdag Eftermiddag Kl. 2 for at jeg paa 

min Tour til Thoruphedegaard kunde faa den nævnte Lod taxeret. For det muelige Tilfælde at jeg 

maatte see mig istand til at komme om Mandagen, hvilket jeg imidlertid tragter efter, da beder jeg 

Deres Høivelbaarenhed vilde være af den Godhed om Søndagen at lade Taxeringsmændene varsle 

og formaa dem til at være hjemme Mandag Eftermiddag for at kunne møde i Rold den Dag efter 

nærmere Bud, da derved vendtes at Taxationsforretningen Supplement kunde blive afhjemlet om 

Tirsdagen; maaskee jeg i saadant Tilfælde tør bede at Deres Høivelbaarenhed godhedsfuld vilde 

være belavet paa at kunde sende Bud efter dem strax ved min Ankomst; thi saafremt dette er mue-

ligt da er det min Agt at ville endnu samme Dags Aften, efter at have sat Lund i arbeide hos Dem, 

reiste til Nørgaard med min Søn, hvor han og den unge Hvass skal opmaale noget ved Smedie Byes 

Jorder medens jeg en af de nærmest paafølgende Dage reiser tilbage til Thoruphedegaard for at 

hjelpe Lund med Fuldførelsen af Hr. Kammerherrens Forretning – som det nu er min Agt at faa 

endelig tilendebragt. 

Vadumtorp den 20
de

 Juli 1849. Med Høiagtelse allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Mylius. 

 

 

Nr. 2038 

 

Gode Hr. Justitsraad. 

I løbet af næste Uge agter jeg at være saa frie at komme til Nørgaard med min Søn Arndt, som skal 

opmaale den fælleds Grundstrækning i Smedie ved Bleg Søe,  ligesom jeg til samme Tid agter at 

foretage Delingen af nogle fælleds Grundstykker hvorover jeg har erhvervet Kort fra Matriculs-

contoret – Dersom der ikke for længere Tid siden er udmeldt Mænd til at taxere disse fælleds 

Grundstykker, da ønsker jeg at saadant maatte skee paa førstkommende Tirsdag. 

Vadumtorp den 20
de

 Juli 1849. Med Høiagtelse hengivenst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Herr. Justitsraad Herredsfoged Hvass. 

 

 

Nr. 2039 

 

Ifølge Deres Velærværdigheds ærede Skrivelse af 13
de

 d.M. fremsendes herved de hos mig som 

forglemt forefundne 2
de

 Korter over Nørre Onsild Byes Jorder. 

Vadumtorp den 21
de

 Juli 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velærværdige Herr. Pastor Friis. 

 

 

Nr. 2040 
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NB Concepten til et Brev til Kammerraad Wulff om Padkjær Kort m.m. er urigtig bleven indført i 

Conceptbogen for Ansøgninger. Concepten er dateret 7
de

 August 1849, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2041 

 

I Anledning af Deres Velærværdigheds meget ærede Skrivelse af 6
te
 d.M. meldes at jeg anseer det 

for særdeles ønskeligt til Sagens desto hurtigere og sikkere Fremme om Sogneforstanderskabet vil 

endyderligere attestere: at det er af megen Vigtighed for Søren Nielsen at hans Ansøgning om 

Udstyknings Tilladelse eller Bevilling for hans Gaard Matr. N
o
 10 i Ingstrup bliver ham bevilget, da 

han i modsat Fald kan staa Frie for at maa sælge begge Gaardene for ham; ligesom det ogsaa 

maaskee var ønskeligt at berøre Vigtigheden for ham at faae Tilladelse eller Bevilling det snarest 

muelig. – Jeg er villig til at indsende Forretningen med en nye Ansøgning og ønskede at faa en 

saadan Attest fra Sogneforstanderskabet at vedlægge. – En Hartkornsattest for Mads Christian 

Larsens Gaard har jeg i Dag skreven til Amtstuen om og saasnart som jeg faar denne og den 

forønskede yderligere Attest eller Anbefalede Erklæring fra Sogneforstanderskabet, skal jeg strax 

indsende Forretningen paa nye. 

Vadumtorp den 8
de

 August 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Pastor Løchte. 

 

 

Nr. 2042 

 

Til Indenrigsministeriet. 

Underdanigst Indberetning og Forestilling! 

Under 10
de

 Mai dette Aar har det høie Indenrigsministerum stadfæstet Landvæsenscommissionens 

Kjendelse angaaende udskiftningen paa Læsøe saaledes at det paaligger Oberstlieutenant og Land-

inspecteur Lorentzen at fuldføre Udskiftningen af en Deel fælleds Jorder paa Læsøe enten selv eller 

ved en anden af ham antagen Landinspecteur eller ved en paa hans nærmere Forlangende dertil 

constitueret Landmaaler, inden 12 Uger fra denne Resolutions Bekjendtgjørelse for ham, da det 

ikke kan overlades Assistent Lund at udfærdige Udskiftningsforretningen, men blot at være Land-

inspecteuren behjelpelig paa hans An- og Tilsvar med Loddernes Uddeling og Afsætning. 

Paa Herr. Oberstlieutenant og Landinspecteur Lorentzens Begjæring til mig derom har jeg under 

27
de

 Mai dette Aar lovet ham at ville paatage mig at fuldføre bemeldte Udskiftning saa hastig som 

det efter Omstændighederne kunde staae i min Magt; men jeg fandt mig derhos beføiet til at tilkjen-

degive ham, at det efter Sagens Natur vilde være en Umulighed at tilendebringe denne vidtløftige 

Udskiftning i Løbet af 12 Uger – Den gang kjendte jeg endnu ikke ret meget til Omfanget af det 

tilbagestaaende Arbeide; men efter at jeg havde sat mig tilstrækkelig ind i Forretningen og gjort mig 

bekjendt med Omfanget af det som stod tilbage, fandt jeg at der i den foreløbende Tid fra Forretnin-

gens Begyndelse i October 1845 indtil Udgangen af Aaret 1848 ikkun er beregnet 959 Lodder. Der 

af er 666 afsatte paa Marken; men af disse skal efter Bestemmelsen i Landvæsenscommissionens 

Kjendelse 104 Lodder omgjøres. De beregnede Lodder som forblive uforandrede er altsaa ikkun 

855, og det hele Antal er, efter den seneste Bestemmelse af Landvæsens Commissionens 1197 eller 

med et rund Tal 1200 Lodder og den der af de 666 Lodder som ere afsatte paa Marken skal ifølge 

Commissionens Kjendelse omgjøre 104 saa er der ikkun endelig afsat 562 Lodder eller noget 

mindre end Halvdelen af det hele Antal. – Det er med andre Ord; der staar endnu tilbage at afsætte 

paa Marken 635 Lodder; og da der som bemærket var efter Landvæsenscommissionens Kjendelse 

104 Lodder at omgjøre, og der til den Tid manglede 221 Lodder at beregne foruden 17 som Land-

væsenscommissionen bestemte til endnu at skulle lægges i Stranden i Byrum Sogn, saa er dette 

tilsammen 342 Lodder som manglede at beregne – Da Taxa-tionsstykkerne er saare mange saa at en 

enkelt Lod ofte gaar igjennem 8 á 10 ja endog indtil 15 Taxationsstykker, saa kan jeg ved et Mid-
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deltal ved stadigt Arbeide ikke beregne mere end circa 4 á 5 Lodder i en heel Dag – 12 Uger er 

ikkun 72 Arbeidsdage og jeg kunne saaledes ved uafbrudt Arbeide ikke see mig istand til at fuldføre 

den blotte Beregning i den Tid som Landvæsenscommis-sionen har bestemt til Fuldførelsen af det 

hele Arbeide, om jeg end var istand til at anvende hele min Tid paa denne Forretning alene, hvilket 

jeg imidlertid ingenlunde kan eftersom jeg har mange andre Forretninger som jeg aldeles ikke kan 

lægge til side i saa lang Tid. Hvad nu dernæst angaar Afsætningen paa Marken af de ovennævnte 

635 Lodder, da er dette Arbeide efter sin Natur, saa vidtløftigt, at jeg næsten kunde behøve en heel 

Sommer dertil og det er saare tvivlsom om mit Helbred kunde tillade mig at udføre et saa møjsom-

meligt og vidtløftigt Arbeide – men jeg haaber, at eftersom det Kongelige  Rentekammer under 11
te
 

Juli 1848 har autoriseret Assistent Lund til at afsætte Resten af Lodderne paa Oberstlieutenant Lo-

rentzens An- og Tilsvar, det høie Ministerium da ogsaa naadigst vilde tillade at denne Bemyndi-

gelse maatte udvides derhen, at han ogsaa maatte autoriseres til, under mit An og Tilsvar at afsætte 

de Lodder som ere beregnede ved mig, da jeg af en 20 aarig Erfaring kjender hans Paalidelighed til 

deslige Forretningers Udførelse og derfor veed at jeg trygt kan stole paa ham. – Endelig kommer nu 

hertil den sidste Deel af Arbeidet nemlig at ordne og reenskrive den hele Udskiftningsberegning og 

at copiere alle Korter, hvilket Arbeide ved en saa vidtløftig Forretning som denne ogsaa vil medtage 

en temmelig lang Tid – Af disse Betragtninger over Sagen vil det formeentlig være aldeles klart at 

de 12 Uger som Landvæsenscommissionen har foreskreven inden Hvilken Tids Forløb Forretningen 

i det Hele skulde var fuldført er saa langt fra at være tilstrækkelig, at det ei en Gang vil være muelig 

at fuldføre den i en tre Gange saa lang Tid. – og da Vintertiden ikke er skikket  til at afsætte Lodder 

i, saa vil det ikke være muelig at faa Forretningen gandske tilendebragt førend hen i næste Foraar 

eller Forsommer. – Af de under Oberstlieutenant  Lorentzens Tilsyn beregnede Lodder som ikke 

lide nogen Forandring ved den afsagte Kjendelse er der endnu et Antal af 189 Lodder at afsætte paa 

Marken. Assistent Lund er ved det kongelig Rentekammerets Autorisation af 11
te
 Juli 1848 bemyn-

diget til at afsætte paa Oberstlieutenant Lorentzens An og Tilsvar. – af disse 189 Lodder kunde en 

Deel afsættes i løbet af næste Maaned, og saafremt det Høie Ministerium vil tillade at han da ogsaa 

paa mit An og Tilsvar maa afsætte af de Lodder som jeg har beregnet, da kunde han til samme Tid 

afsætte ogsaa en Deel af disse; thi mit Helbred er ikke saa godt at jeg kan taale at gjøre en Reise til 

Læsøe i den nu forestaaende sildige Aarstid og saadant desuden vilde forsinke Tilendebringelsen af 

det tilbage-staaende Beregningsarbeide. – Dersom det, som jeg haaber kan tillades mig at lade 

kunde afsætte paa mit An og Tilsvar de Lodder som jeg har beregnet da beder jeg underdanigst at 

dette ogsaa høigunstigst maatte vorde tilkjendegivet Vedkommende igjennem Amtsøvrigheden. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 13
de

 August 1849, Underdanigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2043 

 

Vadumtorp den 14
de

 August 1849 

I Anledning af Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 30
te
 forige Maaned meldes at jeg er 

ikke istand til at komme til Læsøe i denne Maaned; thi det vil Kjendelsen befalede Omgjørelse, 

saavelsom det øvrige Beregningsarbeide der stod tilbage er saa vidtløftig og omfattende at det er 

saare vanskeligt at see til Enden paa det. – Landvæsens Commissionen har neppe giort noget klart 

Begreb om Vidtløftigheden af det tilbagestaaende Arbeide, i det at den har ved Kjendelse paalagt 

udskifteren at udføre et Arbeide i 12 Uger, som efter Sagens Natur vil for en duelig Arbeider 

medtage omtrent et halvt Aar. – Jeg har vel paataget mig at fremme og fuldføre Arbeidet saa hastig 

som det kan staa i min Magt men det er saare langt fra at være mig muelig at tilendebringe endog 

kuns den blotte Udskiftningsberegning i den foreskrevne Tid. – men jeg vil gjøre det saa hastig som 

jeg kan, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbyrdige Hr. Birkedommer Gad. 
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Nr. 2044 

 

I Henhold til Deres meget ærede Skrivelse af 5
te
 d.M. sender jeg Dem herved Kortet over Skagen 

Sogn saavelsom en Gjenpart af Landvæsenscommissionsacten og en Udskrift at den nye Matricul. – 

De vil behageligen erfare af Acten at er vedtaget for Commissionen at Situationen skal berigtiges 

for det hele Sogn uden Hensyn til Fordelingen af Hartkornet 8 Td. 1 Fk. 2 alb. paa den hele Eien-

dom Matr. N
o
 14 som er fælleds for begge Communer, Kjøbstads Sognet og Landsognet. Med 

Hensyn hertil er det nu for saavidt kun af Vigtighed at berigtige Situationen i Henseende til alt hvad 

der henhører til Matr. N
o
 14; men da derunder er indbefattet den største Deel af Bygrundene ved 

gammel og nye Skagen og der ved disse saavelsom ved Situationen overalt, er foregaaet store 

Forandringer i den siden Opmaalingen forløbne Tid, saa er det en nødvendig Betingelse at alle de 

Stykker som nogen enkelt Mand har indtaget af Matr. N
o
 14 bør opmaales fuldstændig og 

udmærkes tydelig for sig selv paa Kortet; Ved Mundlig Aftale med Byefogden blev det bestemt at 

den til Situationens berigtigelse fornødne Opmaaling skulde udføres saa fuldstændig at den speciel 

Deling mellem Mand og Mand af Skagens Kjøbstad Commune Jorder ogsaa derefter kan udføres. 

Christen Madsen Sognefoged i Skagens Landsbye Sogn er den egentlige Reqvirent af 

Udskiftningen, som egentlig kun er forlangt for Landsognets Vedkommende og hos ham kan faaes 

Logie saalænge som Opmaalingen falder u den Deel som er bestemt for Landsognet; men forsaavidt 

som Arbeidet falder i den øvrige Deel af Sognet vil Assistancen være at reqvirere hos Byefogden i 

Skagen som ogsaa har lovet at drage Omsorg for et passende Logie for min Assistent og mig paa 

Communens Regning, medens der arbeides paa Stedet. 

Kortet over Skagen Sogns Jorder er 5 Alen 23½ Tomme langt og 2 Al. 2½ Tomme bredt og da det 

er aldeles nødvendigt for at kunne lægge de udmaalte Linier paa Kortet med tilbørlig Nøiagtighed, 

at have et Bord saa stort som Kortet, anseer jeg det for passende og nødvendigt at der for hele 

Sognets Regning anskaffes et Bordblad Lind eller Granfjel, 6 Alen langt og 2 1/8 Alen bredt fuget, 

naglet og limet sammen glat høvlet og med afrundede kanter. Et saadant Bordblad kunde da flyttes 

med fra et Logie til et andet, og ved Brugen lægges oven paa et Par almindelige mindre Borde - For 

at faa den rette Indkrympning af Kortet tror jeg det vil være meest hensigtsmæssigt at maale en 

Linie igjennem den østre Side af Terrainet saasom fra Skandsen ved den nordre Kyst i fald den, 

nemlig Skandsen, er som jeg haaber kjendelig endnu, at derfra kunde faaes et fast Udgangspunkt, 

og da at gaae med en Linie derfra tæt forbi det gamle Kirketaarn og heelt ud til den søndre Grænd-

se. – Denne Linie som Hovedoperationslinie maatte da heelt igjennem udmærkes med nedslaaede 

Pæle paa hver 200 Alen. – Foruden denne Hovedlinie tror jeg ogsaa at det vilde være hensigtsmæs-

sigt at maale en Linie tvers igjennem Terrainet saa som i Retningen af den gamle Kirke mod Vest 

igjennem Gammel Skagens Byegrund og paa denne Linie, som ogsaa maatte udmærkes med Pæle, 

at føre Overskjæringen af den førstnævnte Hovedlinie saavelsom af den Linie som jeg har maalt for 

3 Aar siden, og som dog formeentlig vil kunde findes endnu eftersom den overalt blev forsynet med 

Pæle paa hver 200 Alen, og at faae den ved Triangulering Side Maal Bunden mod Vestre Ende til 

forn faste Punkter som det muelig at finde blandt de større Bygninger som enten endnu maatte staa 

fra Opmaalingstiden eller hvis fraflyttede Gaard endnu med tilbørlig Sikkerhed vil kunde findes. – 

Endelig antager jeg at det vilde være hensigtsmæssigt at der maales er Tværlinie i den sydligste 

Deel af Terrainet, saasom fra det sydvestlige Hjørne ved Havet mod Øster gjennem Een deels 

Jorderne saasom efter den nordligste Grændse af Lodden Matr. N
o
 4 eller en mere paalidelig faste 

Punkter kan findes, saasom i Agerlandet. Skjeldet mellem de sammengrændsende Lodder Matr. N
o
 

5a og N
o
 6, eller efter Punktet i Agerlandet mellem Matr. N

o
 4, 5a og 6 – Et saadant Punkt som det 

sidstnævnte antager jeg at være det paalideligste man kan faae at binde en Prøvelinie til. Paa en 

saadan Linie som ogsaa skulde udmærkes med tal for hver 200 Alen, maatte der da naturligviis 

ogsaa tages Maal til Overskæringspunkterne paa begge de lange Hovedlodder, og naar disse to 

Tverlinier bliver maalt og bunden ved saa mange Sidemaal som fornødent og til saa gode faste 

Punkter som mueligt, da vil det ikke være vanskeligt at faa de lange Hovedlinier anlagt rigtig paa 

Kortet. – Det er en Selvfølge at Maalene til Overskjæringspunkterne ogsaa maatte optages 

Hovedlinierne de i disse nedsatte Pæle.  
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Den lange Hovedlinie paa over 13000 Alen, som jeg har udmaalt var jeg i Færd med at ville faa 

anlagt paa Kortet, men da jeg fandt at de Sidemaal jeg havde, var utilstrækkelig, saa har jeg ladet 

det beroe ved blot at anlægge den omtrentlige med Blyant, og den kan da rettes og omlægges 

bestemt naar de fornødne Tværlinier bliver maalte. – Efter Maalestokken fandt jeg Indkrympningen  

ikkun omtrent 1/3 pro Cento efter den Linie jeg har maalt troer jeg derimod at den er noteret ¾ pro 

Cento hvad eller hvilket der er det rette vil den yderligere Opmaaling især af den lange Linie 

opklare. – Behag at lade mig det vide naar de kommer til Stedet og hvorledes det gaaer med 

Arbeidet. – Jeg har i Dag skreven til Byefogden i den Anledning og sender Dem herved en Gjenpart 

af mit Brev til ham. 

Vadumtorp den 14
de

 August 1849, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2045 

 

Velbyrdige Hr. Byefoged Hoffmeyer 

Da jeg for noget over 3 Aar siden paatog mig at udskifte Skagen fælleds Jorder var det min Agt at 

min Søn Landinspecteur C.G.T. Birk skulde have udført Maalingsarbeidet for mig; men da han 

imidlertid har faaet fast Ansættelse som 1
ste

 Fuldmægtig ved Matriculeringscontoret i Kjøbenhavn 

og derfor ikke nu kan faa Tid til at udføre saadanne Forretninger, saa har jeg nu formaaet Landoe-

konom Hyldgaard, som har Inspection over Vandløbene i Hjørring Amt og som jeg af Erfaring veed 

er en særdeles duelig practisk Landmaaler til paa mine Vegne at foretage den fornødne Opmaaling 

til Berigtigelse af Situationen og uden at assistere mig ved Udskiftningens Udførelse er det derfor 

nu mit Ønske at Deres Velbyrdighed vilde være af den Godhed at lade bekjendtgjøre for alle Ved-

kommende i Sognet, at Her. Hyldgaard kommer paa mine Vegne for at foretage det til Udskiftnin-

gens Fremme fornødne foreløbige Opmaalingsarbeide, og er det derhos mit ærbødigst Begjæring at 

der til Arbeidets Fremme maatte ydes ham al den fornødne Assistance, fælleds Befordring m.v., 

ligesom og at der for Communernes Regning maatte anvises ham et passende friit Logie – Han 

ventes at komme først i næst Uge. 

Vadumtorp den 14
de

 August 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2046 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 14
de

 d. M. meldes: at saafremt 

det er mig muelig da skal jeg komme til Dem en af de to sidste Dage i denne Maaned og skulde 

dette ikke blive mig muelig da skal jeg saafremt Gud under mig Liv og Helsen gandske vist komme 

i den første Uge af næste Maaned. 

Vadumtorp den 15
de

 August 1849. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk 

 

Velbaarne Herr. Overkrigscommissair Braath.  

 

 

Nr. 2047 
 

Vadumtorp den 17
de

 August 1849. 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 12
te
 d. M. meldes: at jeg er villig 

til at foretage den forlangte Udstykning af Søren Christensens Parcel i Sønder Harrislev naar man 

vil behage mig at sende mig Kortet og en Attest fra Amtstuen om Hartkornet og Gammelskatten for 

Matr. N
o
 14c - samt en Erklæring fra Kjøberen om at han samtykker i at den Taxationsforretning 

som blev afholdt den 11
te
 og afhjemlet 15

de
 Juni 1840 maa lægges til Grund for Hartkornsberegnin-

gen over Søren Christensens Parcel; men der skal nødvendig gjøres i det mindste 2 om ikke 3 nye 
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Korter, over Søren Christensens Parcel; thi der skal indsendes et Kort over den samlede Parcel og et 

særskilt Kort over enhver af de Dele i hvilke den agtes Deelt. – Til det Kort over den samlede Par-

cel synes det nok at det Kort som Poul Jensen har maatte kunde bruges; men dette kan han ikke 

tillade hverken for sin egen eller for de andre Parcellers Skyld; thi naar det indsendes som det sam-

lede Kort over Søren Christensens Parcel saa kommer det ikke tilbage igjen, og dersom der ikke 

indsendes Kort in Duplo over Parcellen som han vil sælge, saa kan Skjødet paa den ikke blive læst i 

Retten; thi saa kommer der ikke noget Kort tilbage med approbationen – Dersom Deres Velædelhed 

vil indsende Udstyknings Documenterne naar jeg faar dem udfærdiget da vil jeg sende dem til Dem, 

og ønskes det at jeg skal som sædvanlig indsende dem, da er jeg ogsaa dertil villig; men forinden 

jeg faar Kortet samt Hartkornsattesten og den ommeldte Erklæring fra Kjøberen kan jeg ikke 

foretage noget ved Sagen. 

Med Agtelse, Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Würtz. 

 

 

Nr. 2048 

 

Dersom Deres Velbaarenhed vil behage at lade en Vogn hente mig ved Vesteraa Færgebro i Aal-

borg paa førstkommende Mandag Morgen Kl. 8, da er det min Agt at komme til Clarupgaard til den 

Tid, for Mandag og Tirsdag at foretage den fornødne Taxation – tik hvilken Ende jeg ønsker at 

Taxeringsmændene maatte varsles til at møde paa Clarupgaard Mandag Formiddag Kl. 10 – 

Formodentlig tager jeg Landmaaler Vahl med for at være mig behjælpelig om der er noget som 

behøver foreløbig at maales, det er dernæst min Agt at reise hjem igjen Onsdag Formiddag og af 

fremme Arbeidet ved Beregninger her hjemme i løbet af de paafølgende 14 Dage, og da at komme 

igjen for at fuldføre Resten paa Stedet. Et Par Ord udbedes med Budet. 

Vadumtorp den 18
de

 August 1849. Med Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Overkrigscommissair Braath. 

 

 

Nr. 2049 

 

Vadumtorp den 26
de

 August 1849 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 24
de

 d.M. meldes: at for at ud-

stykke en Eiendom af over en Tønde Hartkorn hvor den forhen brugte Taxationsforretning kan og 

maa benyttes og Kortet er i taalelig brugbar Stand, er den sædvanlige Taxt 15 rbd. foruden Ansøg-

ning og Postpenge, samt stemplet Papir, som naar Vedkommende ikke selv besørger Indsendelsen, 

pleier at betales mig særskilt med 2 rbd. men som ellers bortfalder, Med Agtelse Deres hengivne 

P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Würtz. 

 

 

Nr. 2050 

 

Vadumtorp den 26
de

 Aug. 1849 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 25
de

 d.M. meldes: at da De i Sommer 

var her for at tale med mig om at leie det Huus som min afdøde Broder har beboet, sagde jeg det 

strax til Konen som boer i Huset at hun maatte være sig om anden Leilighed da hun ikke kunde 

gjøre Regning paa at beholde den Leilighed længere end til 1
st
 November dette Aar; vel har jeg ikke 
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talt med hende derom siden den Tid, men da det er sagt hende saa betimmelig, saa maa hun være 

belavet paa at flytte til den Tid og Huset vil derfor ligesaavel kunde faaes til Efteraaret som til 

Foraaret. I hele denne Uge med Undtagelse af Torsdag og i de første Dage af næste Uge venter jeg 

at være hjemme, men efter den Tid kan jeg slet ikke opgive nogen Tid som jeg med Sikkerhed 

kunde træffes hjemme, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velædle Herr. Instrumentmager J. Larsen 

 

 

Nr. 2051 

 

Deres Velærværdighed har efter Tilskyndelse af Stiftsøvrigheden forlangt min Betænkning med 

Hensyn til at udfinde i hvilket Forhold de paa Hammer Præstegaards Jorders Udskiftning samt 

Hartkornets fordeling med videre medgaaede Omkostninger retteligen kan siges at vedkomme selve 

Præstegaarden eller dens Afbyggere – Jeg har tænkt nøie over den Sag og jeg kan ikke finde noget 

rimeligen Forhold end det som Deres Velærværdighed har foreslaaet, nemlig at dele Summen i 

omtrent to lige store Dele og da at angive den ene halve Deel paa Præstegaarden og at fordele den 

anden halve Deel paa Afbyggerne i Forhold til enhvers Hartkorn saaledes som i ærede Skrivelse til 

mig af 27
de

 forige Maaned har yttret. 

Vadumtorp den 31
de

 August 1849, Ærbødigst P.L. Birk 

 

Velærværdige Hr. Pastor Balslev.  

 

 

Nr. 2052 

 

Om en gandske kort Tid kommer jeg atter til Thoruphedegaard og da skal jeg medbringe Korterne 

m.m. og saafremt det er mig muelig skal jeg da tillige til samme Tid udføre Udskiftningen af True 

Byes gade. 

Vadumtorp den 2
den

 September 1849, P.L. Birk. 

 

Til Niels Christiansen med flere Beboere i True Bye, Vebbestrup Sogn pr. Hobroe. 

 

 

Nr. 2053 

 

Aar 1849 den 31
de

 Juli har jeg i Overværelse af alle Vedkommende samt i tvende Sager vedkom-

mende Mands Person navnlig Jacob Andersen og Andreas Hansen begge boende i Nørre Kongers-

lev, paa ny udviist og afsat Skjellet omkring den for Nørre Kongerslev Byes Gaardmænd fælleds 

Hedelod Matr. N
o
 68 paa Nørre Kongerslev Byes Mark, paa samme Maade som jeg har afsat det for 

lidet over 2 Aar siden /: i Foraaret 1847 :/ nemlig efter en fra det Kongelige Matriculerings Kontor 

under 3
die

 November 1842 meddelte Copie af Matriculs Kortet, efter først at have confereret denne 

med det originale Udskiftningskort af 1806 og befunden at Matriculskortet stemmede tilbørlig 
overens med Udskiftnings Kortet, og især efter at have forvisset mig om at Skjellets Afsætning efter 

Matriculskortet ikke i nogen Henseende var til Fornærmelse for de tilgrændsende Lodseiere. – Det 

bemærkes at Peder Jensen Haals som var tilstæde forlangte at faa Skjellet afsat efter Udskiftnings-

kortet; men da det blev ham betydet, at saadant da vilde være paa hans egen Bekostning, eftersom 

hans Formand i Foraaret 1847 var enig med alle de andre Beboere i at lade Skjellet udvise efter 

Matriculskortet, hvilket Forlangende de nu gjentog, og det derfor blev ham forklaret, at der ikke 

forefandtes nogen Uoverensstemmelse imellem Matriculs Kortet og Udskiftnings Kortet saa der paa 

nogen Maade kunde være til Tab eller Skade for ham, yttrede han sig ikke videre i den Retning. – 
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Af de i Aaret 1849 nedsatte Skjelsteen i Grændsen mallen den fælleds Grund og den bemeldte 

Peder Jensens Gaard tilhørende Lod var en stor Deel kommet og langt ind paa den fælleds Grund, 

og en stor Deel af denne var pløiet og besaaet i Forening med Peder Jensens tilgrændsende Lod. – 

At denne Skjelsætning er udført overensstemmende med Kortet det attesteres herved. 

Vadumtorp den 31
de

 August 1849, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 2054 

 

Regning 

over mit Tilgodekommende for at udviise Skjel omkring et fælleds Grundstykke Matr. N
o
 68, paa 

Nørre Kongerslev Byes Mark som beregnes saaledes: 

For Befordring fra Vadumtorp til Nørre Kongerslev 41 Mile, Tour og  

41 Mile Retour tilsammen     8 rbd. 

For Forretningens Udførelse samt Reisen til og fra Stedet 2 Dage á 4 rbd. er 8 rbd. 

     Tilsammen  16 rbd. 

som blev mig betalt ved Arbeidets Udførelse den 31
de

 Juli 1849, hvorfor herved qvitteres, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2055 

 

Hoslagt tillader jeg mig at tilbagesende de mig behageligen udlaante Papirer vedkommende Sagen i 

Nørre Kongerslev, tillige med en Attest angaaende den udførte Skjelafsætning og en vedlagt Reg-

ning for mit Arbeide som Beboerne have betalt mig. 

Skulde Attesten have nogen som helst Mangel som jeg kan afhjælpe, da er jeg villig til at skrive den 

om naar den behageligen maatte sendes mig tilbage med Bemærkning om det mueligen manglende. 

Vadumtorp den 3
die

 September 1849, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Cancelliraad Procurator Jensen. 

 

 

Nr. 2056 

 

Gode Herr. Kammerraad Theilmann. 

I Anledning af Deres meget ærede Skrivelse af 25
de

 f.M. meldes: at det er lang fra at jeg enten har 

glemt Herr Baronens Forretning eller ladet den i bero men end den allerhøieste Nødvendighed har 

tvungen mig til. - Den er fremmet meget i Henseende til Beregningsarbeidet. – men destoværre dog 

ikke nær saameget som jeg havde ønsket. – Den Omstændighed at min Karl som arbeidede med paa 

mit Contor kom i Krigen, har lammet min Virksomhed en stor Deel, og den sjeldne Lykke at min 

Søn var saa heldig i en saa ung Alder at faa et særdeles godt Kongeligt Embede har for Øieblikket 

berøvet mig min bedste Støtte til min Forretningers Fremme, saa at mine mange Forretninger nu 

hviler dobbelt tungt paa mine egne Skuldre. – Dertil kommer at jeg har maattet overtage ledelsen af 

de betydelige Udskiftningsforretninger paa Læsøe som Oberstlieutenant Lorentzen formedelst sin 
Fraværelse i Krigen ikke har kunnet selv bestyre; imidlertid har jeg dog ingenlunde opgivet endnu 

at faae Sæbyegaards Udskiftning fremmet i dette Efteraar og i Vinterens Løb saaledes at Skjellene 

kan blive afsat saa tidlig i det kommende Foraar som der kan arbeides paa Marken. – Jeg har nemlig 

en særdeles duelig Assistent i Landoeconom Hyldgaard, som fortiden er i færd med at opmaale 

Situationen i Skagen Sogn, og saasnart som der ikke kan maales længere i Marken med Maalebord, 

da er det min Agt at komme til Sæbyegaard for ved hans og min yngere Søns samt egen Hjelp at 

fremme Arbeidet der ved mueligste kraft og jeg haaber da gandske sikkert at faae det fuldført i 

Vinterens Løb. Min yngre Søn som tog Landmaalerexamen sidst afvigte Foraar er fortiden i Kjø-
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benhavn for at gjøre Prøveopmaaling; men jeg venter ham hjem ved Novembers Tid. Mange Tak 

for Deres Venskabelige Lykønskning i Anledning af min Søns Ansættelse i Matriculscontoret. – Jeg 

beder Dem at hilse Herr. Baronen og forsikkre ham, at jeg ikke skal forsømme at fremme hans 

Forretning med al den kraft som jeg har til min Raadighed og sørge for at fuldføre den saa uophol-

delig som det staar i min Magt. 

Vadumtorp den 17
de

 September 1849. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2057 

 

Deres Velbaarenhed var saa god forleden at tilbyde mig til Gjennemlæsning de følgende 2 Bind af 

den evige Jøde – Dersom jeg nu tør bede Dem være af den Godhed ved Leilighed at sende dem til 

Aalborg og at lægge dem ind til Kjøbmand Raffels ved Vesteraae under Adresse hertil, da ønskede 

jeg det nu ret gjerne. – Undskyld at jeg dermed gjør Dem uleilighed. 

Vadumtorp den 18
de

 September 1849. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Herr. Overkrigscommissair Braath. 

 

 

Nr. 2058 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme i Hjørring 

Amt, nemlig: 

Børglum Herred, Vrejlev Sogn, Vester Stokbroe, Matr. N
o
 2, Peder Christensens Gaard og den  

samme tilhørende Lod Matr. N
o
 26 i Lennestved Mose samt Parcellen Matr. N

o
 29 i samme Mose. 

Dronninglund Herred, Dronninglund Sogn, Strandfjerdingens sydlige Deel, Gjeraae Bye, Matr. N
o
 

15a og C samt 35, Jørgen Heilesens Gaard. 

Samme Sogn, Ørsøe Fjerding, Matr. N
o
 65 B, 94 og 123 og Bolle Fjerding Matr. N

o
 90. 

Albek Sogn, Agersted Fjerding, Matr. N
o
 17 og 93. 

Vadumtorp den 31
de

 October 1849. Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og Velbaarne Herr. Justitsraad Amtsforvalter Juel. 

 

 

Nr. 2059 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville ved første Leilighed sende mig Taxationsforret-

ningen over Dronninggaard Hovedgaards Jorder som blev afholdt den 16
de

 og 17
de

 April dette Aar, 

og dersom Gebyhret for samme mueligen ikke er betalt da bedes dette behageligen krævet hos 

Reqvirenten Hans Jensen Lunds Svigersøn Niels Peter Sindalsen i Østerild i Dronninglund Sogn. 

Vadumtorp den 31
de

 October 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 

 
Velbaarne Hr. Byfoged Gad. 

 

 

Nr. 2060 

 

Gode Hr. Cancelliraad 

Paa Jomfru Hostrups Vegne takker jeg uendelig mange Gange for den Leilighed De har havt med 

hendes Ansøgning som De har taget Dem saa særdeles vel af. – hun har allerede faaet Pengene og i 
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Dag sender hun Qvitteringen for samme og et Taksigelsesbrev til Selskabet, til Herr. Kammerraad 

og Hofrevisor Christensen, som har sendt Pengene directe hertil. – For Jomfru Hostrup beder jeg 

Dem ogsaa godhedsfuld at ville for Deres Commissionair Herr. Kammerraad Jørgensen aflægge 

hende hjerteligst Taksigelse for den gode Velvillie og Virksomhed hvormed han har taget sig af 

hendes Sag. 

Besvarelsen af  de mig tilstillede Spørgsmaal i Sagen mellem Nørre Kongerslev Byemænd og (??) 

herved den (??)– Skulde mine Svar ikke være fyldestgjørende, eller efter Ønske, da behag at sende 

mig Spørgsmaalene igjen paa et andet Stykke Papir med Underretning om, hvad og hvorledes mine 

Svar maatte ønskes forandret, og jeg skal da det snarest muelig skrive den anderledes, eller med de 

Forandringer som maatte ønskes. 

Vadumtorp den 3
die

 December 1849. Med Høiagtelse og Hengivenhed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Cancelliraad Jensen 

 

 

Nr. 2061 

 

At jeg i Dag har indsendt min Udstykningsforretning over den Christen Olesen og Knud Pedersen 

tilhørende Parcel N
o
 2f til at afgaae med Pakkeposten til Hjørring i Morgen tidlig, og at den følgelig 

vil komme til Amtet endnu inden Aarets Udgang; dette beder jeg godhedsfuld berettet til Sognefog-

den, som derom er paalagt at gjøre Indberetning. – De omskrevne Korter skal jeg ikke glemme, men 

jeg har endnu ikke faaet Kortet over Attrup Bys Jorder limet sammen, da jeg endnu ikkun har været 

nogle faa dage hjemme. 

Vadumtorp den 30
de

 December 1849, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

Velærværdige Herr. Pastor Prytz. 

 

 

Nr. 2062 

 

Velærværdige Hr. Pastor Møller 

Tør jeg bede Deres Velærværdighed godhedsfuld at ville være uleiliget med at underrette mig om 

hvorledes det forholder sig med Søren Overgaard og hans Kone, nemlig om de ere separerede eller 

ei? – Det er Dem formodentlig bekjendt at jeg har Søren Overgaards Gaard under Udstykning, og 

saavidt jeg mindes blev det mig sagt da jeg i Foraaret 1849 var det for at taxere Eiendommen at det 

var Søren Overgaards Agt at han vilde dele med Konen saaledes at hun beholdt Stedet i Byen og at 

han vilde have Kjærlodden med det derpaa værende Huus; men om dette forholder sig rigtig veed 

jeg dog ikke med Vished; jeg talte nok med ham for et Par Dage siden, men jeg forsømte eller for-

glemte da at spørge ham ud i den Retning, og da det er mig af Vigtighed at faa rigtig Kundskab om 

hvorledes Parcellerne skal anbringes for at kunne skrive det i Forretningen saavelsom i den Ansøg-

ning der skal sendes ind med Forretningen, saa beder jeg at Deres Velærværdighed godhedsfuld 

vilde være uleiliget med at forskaffe mig den i den Henseende manglende Oplysning i et Par Ord 

adresseret hertil og aflagt paa Aalborg Postcontor. – Jeg skal nemlig anmelde i min Forretning 

hvorledes Parcellerne agtes anvendte da der ikke kan faaes Approbation paa en Udstykning uden 

der er Kjøbere til de Parceller som agtes afhændede med mindre de agtes afhændede ved Auction. – 

Da Søren Overgaards Gaard saavidt jeg veed er Hovedparcellen af en forhen udstykket Gaard, saa 

vilde det være mig af Vigtighed, om muelig at faae at vide under hvilken Datum den forige Udstyk-

ning er bleven approberet; skulde det ikke være mueligt derom at erhverve Oplysning saasom ved 

Hjelp af de ældre Skjøder paa Eiendommen; maaskee at Søren Overgaards eget Skjøde derom kan 

give nogen Oplysning. Jeg beder Dem ret meget ikke at tage mig ilde op at jeg gjør Dem saa megen 

Uleilighed. – Kunde De nævne mig nogen antagelig Grund paa hvilken Søren Overgaard ansøger 

om at faa denne Udstykning approberet da vilde det være mig Kjært; thi jeg er virkelig i Forlegen-
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hed for at finde noget rigtig tilstrækkeligt Motiv: det eneste som jeg kan tænke mig er den noget 

adspredte Beliggenhed i Forhold til Gaardens ubetydelige Størrelse, som gjør den temmelig 

uskikket til at være en Gaard. – saasom den i mine Tanker er for lille til at holde 2 Heste paa. 

Vadumtorp den 8
de

 Januar 1850. Deres Velærværdige med Høiagtelse forbundne P.L. Birk.  

 

 

Nr. 2063 

 

Høistærede Herre Foss 

Under Udarbejdelse af udstykningen over Peder Christensens og Anders Christophersens Gaards 

Jorder i Store Aistrup savner jeg min Optegnelse om Delingen af Parcellen Matr. N
o
 10 (måske nr. 

20) af Kyøe Hovedgaards Jorder og veed derfor ikke hvilken af dem der har nordligst eller hvem 

der har sydligst i den lange smalle Lod som grændser til Fjorden; i Lodden ved Teglværket eller den 

nordligste Lod er det vistnok Peder Christensen der har østligst og Anders Christophersen der har 

vestligst, dog er jeg ikke gandske vis paa om det er saaledes eller ei. Jeg beder derfor at Deres 

Velædelhed vilde være uleiliget med ved et Par Ord snarest muelig at underrette mig om hvad der i 

denne Henseende er det rigtige 

Vadumtorp den 10
de

 Januar 1850. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2064 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at vilde det allersnarest som Deres Leilighed kan tillade 

det meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

Skallerup Sogn Nørum By, Selveier Jens Olesen, Matr. N
o
 7, 6b og 24, og den til samme Mand 

udlagte Andeel i Skallerup Klit. 

Saltum Sogn, Torpet By, den fælleds Gadejord Matr. N
o
 29 

(Saltum Sogn) Faarup Byes fælleds Gadejord Matr. N
o
 40 

(Saltum Sogn)Sønder Saltum By Fælledslodden Matr. N
o
 139 og 142. 

Vesterbrønderslev Sogn og By, Huset Matr. N
o
 83 og den fælleds Eiendom Matr. N

o
 118 

Voer Sogn, Agersted Fjerding, Jens Larsen Lembs Gaard Matr. N
o
 12 

(Voer Sogn) Samme Fjerding, Christen Olesens gaard. 

Vadumtorp den 14
de

 Januar 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og Velbaarne Herr. Justitsraad Amtsforvalter Juel. 

 

 

Nr. 2065 

 

Deres Velærværdighed ombedes godhedsfuld at ville være uleiliget med paa indlagte Navneliste at 

meddele mig Oplysning om samtlige Beboernes Matriculsnummre for Bonderup Bye i Haverslev 

Sogn, som i sin Tid have faaet Lod udlagt i Bonderup Byes Fjordkær, nemlig ved at udfylde den 

Rubrik som jeg har ladet staa aaben paa indlagte Navneliste og beder jeg derhos at De vilde være 
uleiliget med at sende mig Listen til Aalborg Postcontor med Adresse hertil. 

Vadumtorp den 15
de

 Januar 1850. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velærværdige Herr. Pastor Feld  

 

 

Nr. 2066 
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Deres Velædelhed ombedes godhedsfuld at ville være uleiliget med at forskaffe mig Oplysning om 

Matriculsnummerne for enhver af de Lodtagende i de fælleds Lodder Matr. N
o
 139 og 142 under 

Sønder Saltum, hvilke fælleds Lodder jeg udskiftede i Aaret 1844; men jeg fik ikke den Gang 

tilføiet i mine Beregninger Oplysning om til hvilke Matriculsnummere de udlagte Lodder henhører. 

Jeg har affattet en Fortegnelse over de Lodtagende som jeg beder De godhedsfulde vilde være 

uleiliget med at tilføie Matriculsnummeret paa, foran ethvert Navn, og dersom de ikke bor i Sønder 

Saltum da beder jeg tilføiet hvor de bor; egentlig er det Meningen at jeg ønsker at vide hvor det 

Matriculsnummer som anføres for dem hører hen. – Jeg er saaledes kommen i Tvivl om for 

Exempel Peder Madsen skulde være Peder Madsen i Torpet eller en anden Peder Madsen, hvilket 

jeg ikke veed. – Den fornødne Oplysning kan i al Fald faaes af Brugernes Skattebøger hvor der for 

Aaret 1844 er trykket paa langs ned af Siden. Jeg beder Dem ikke fortryde paa at jeg hermed gjør 

Dem uleilighed. 

Vadumtorp den 15
de

 Januar 1850, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kirkesanger og Skolelær(er) Rasmussen i Nørre Saltum 

 

 

Nr. 2067 

 

Gode Herr. Rasmussen 

Jeg takker Dem forbindtligst for den Uleilighed de har havt for mig med at udfylde den Dem 

tilsendte Liste, men jeg er dog heel forlegen med de mig opgivne Matriculsnummere; thi de passe 

slet ikke efter den Attest jeg har faaet fra Amtstuen; Efter den skal de deeltagende i Matr. N
o
 139 

være Matr. N
o
 24, 25, 26 og 34 og de Deeltagende i Matr. N

o
 142 skulde være Matr. N

o
 24, 25, 26, 

34 og 67 – der er saaledes ikkun et af de mig opgivne Matr. Nummere nemlig Matr. N
o
 34 Anders 

Andersen der stemmer overens med Amtstuens Attest. Om de til Matriculen opgivne som Lodta-

gende anførte Matriculsnummere skulde være rigtige eller om de udlagte Lodder ere solgte og 

forenet med andre Eiendomme siden Matriculen foretoges kan jeg nu ikke vide. – Jeg beder Dem 

derfor ret meget at De godhedsfuld vilde være uleiliget med at skaffe mig at vide hvem Eierne er af 

Matr. N
o
 24, 25, 26, 34 og 67 og om disse ikke alle have havt Deel i de fælleds Lodder Matr. N

o
 

139 og 142 og om de have solgt deres Andeel og da til hvem. – Dersom der haves en Udskrift af 

Matriculen da ønskede jeg ret meget om det var mueligt at faae den udlaant i nogle faa Dage til 

Eftersyn, og maaskee De godhedsfuld ville paalægge Beboerne at et Par Stykker skulde komme til 

mig og tage enten Matriculen eller alle deres Skattebøger med. 

Vadumtorp den 1
st
 Februar 1850, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Kirkesanger og Skolelærer Rasmussen. 

 

 

Nr. 2068 

 

Høistærede Hr. Forvalter! 

Under Udarbeidelsen af Forretningen angaaende Delingen af Matr. N
o
 83 og 118 i Østerbrønderslev 

er jeg standset derved at jeg mangler tilstrækkelig Oplysning om, om den Andeel i Tørvelodden 

under Matr. N
o
 118 som har tilhørt Huset Matr. N

o
 83 skal følge med Huset Matr. N

o
 83, eller om 

den ogsaa er forbeholdt for Salget ligesom Andeelen i Kjærlodden og i Hedelodden. – Ligeledes 

mangler jeg Oplysning om Fæsterens Navn som boer paa den Deel af Hedelodden som har hørt til 

Huset Matr. N
o
 83, og endelig om den Andeel af Kjærlodden som har tilhørt Huset Matr. N

o
 83 skal 

følge med Hedelodden, eller om denne mueligen er bestemt til en anden Fæster og da til hvem? 

samt om hvem der bruger Tørvelodden, som hverken eller kan vorde deelt? Disse Spørgsmaal beder 

jeg mig besvaret det allerførste mueligt. 

Vadumtorp den 3
die

 Februar 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 



770 

 

 

S:T: Hr. Forvalter Salinge(?)  

 

 

Nr. 2069 

 

Vadumtorp den 16
de

 August 1849 

Kjære Hr. Justitsraad ! 

Efter Deres Forlangende i ærede Skrivelse af 12
te
 denne Maaned har jeg herved den Fornøielse at 

sende Dem Kortet over Mølballe, Skoven m.m.  Jeg har endnu ikke faaet Taxationen beskrevet over 

Mølballe, den staar endnu i Blyant paa Kortet, fordi jeg ønskede at faae Lodderne opmaalt paa 

Marken førend jeg optrækker Taxt Linierne; men jeg tænker ikke at Kortet vil blive udsat for noget 

saadan Slid at Blyanten Taxterne skulde gaa bort, og naar disse blot conserveres da har jeg ikke 

brug for Kortet førend jeg atter kommer til Nørgaard, hvilket nu rigtignok vil trække 8 Dage 

længere ud end jeg ellers havde ventet, fordi min Søn Peter som jeg havde ventet i Gaar, ikke kan 

komme før næste Onsdag. 

De og Deres hilses venskabeligst fra os alle her ved. Deres med sand Høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2070 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville ved allerførste Leilighed sende mig den Taxa-

tionsforretning over Bagge Albrechtsens Gaards Jorder Matr. N
o
 3 i Stubdrup By og Matr. N

o
 71 i 

Østerbrønderslev, som blev afholdt den 25
de

 og 26
de

 April d.A. og afhjemlet en af de næstpaa-

følgende Retsdage, og dersom Gebyhret for Forretningen mueligen ikke er betalt da bedes dette 

behageligen affordret Gaardens Eier for hvis Regning Forretningen er afholdt. 

Vadumtorp den 6 Dec. 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Velbaarne Hr. Krigsraad Herredsfoged Spärck 

 

 

Nr. 2071 

 

Det efter Deres Velædelheds Begjæring forfattede Kort over Nye Viffertsholms samlede Jorder er 

nu fuldført og bliver i Dag afleveret til Hr. Kjøbmand Siiger i Aalborg for derfra at tilstille Dem ved 

første Leilighed, tilligemed de Korter hvorefter det er sammendraget og copieret samt det gamle 

Kort over Soelbergs By som jeg have opblødt og skilt ved den gamle tykke skadelig forklistring og 

derefter lappet eller limet paa Nye. – Over mit Tilgodekommende for disse Arbeider, tillader jeg 

mig indlagt at lade følge en liden Regning, hvis Beløb jeg beder De godhedsfuld vilde sende mig 

med Posten til Aalborg Postcontor efter som min Kasse befinder sig i en temmelig svag Tilstand i 

Øieblikket. For at undgaae at sende Regningen frem og tilbage, har jeg tilladt mig at qvittere den i 

Haab om at De ikke vil have noget imod dens Størrelse at erindre; men efter Forlangende sende mig 

Beløbet til Aalborg Postcontor.  
De og gode Kone hilses venskabeligst fra Deres med sand Høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

Vadumtorp den 12
te
 Februar 1850. 

 

S:T: Hr. Proprietair A. Svanholm  

 

 

Nr. 2072 
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Regning 

over noget Landmaalingsarbeide Nye Viffertsholms Gaard og Gods betreffende, udført i Januar og 

Februar 1850. 

For efter 4 Korter at sammendrage og affatte et nyt Kort over Nye Wiffertsholms samlet beliggende 

Jorder 568 Tønder Land á 2½ sk. pr. Tønde Land er  14 rbd. 76 sk. 

For at opbløde det gamle Kort over Soelberg Byes Jorder og at 

skille det bed de gamle skadelige Forklistringer og derefter  

at lægge eller sammenlime det paa nye, bør i Forhold til den  

derpaa ovennævnte Tid betales mig     6 rbd. . 

    Er i alt 20 rbd. 76 sk. 

Vadumtorp den 12
te
 Februar 1850, betalt P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2073 

 

Regning 

over mit Tilgodekommende for at udstykke Østerhalne Skoles Jordlod i Vadum Sogn. 

Efter den sædvanlige Taxt er mit Tilgodekommende for udstykning af en Huuslod 15 rbd. 

Vadumtorp den 13
de

 Februar 1850, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2074 

 

Vadumtorp den 4
de

 August 1850 

S:T: Hr. Landmaaler Grandjean ! 

Korterne over Nørre Kongerslev Byes Jorder, nemlig det originale Udskiftningskort, saavelsom en 

Copie af Matriculs Kortet som i længere Tid har været i mit Værge blev for nogen Tid siden leveret 

til Herr. Cancelliraad Procurator Jensen i Aalborg i Anledning af en Eiendomstrætte og de vil 

formodentlig være enten hos ham eller hos Dommeren Justitsraad Herredsfoged Hvass paa 

Nørgaard. Med Agtelse, Ærb. P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2075 

 

Velbaarne Hr. Capitain Glahn 

I dette Øieblik kom jeg hjem fra min Reise til Læsøe; men jeg skal derhen igjen om nogle faa Dage. 

– Da jeg i Gaar var i Hjørring fik jeg at vide af Hr. Capitainens Pige at De endnu var i Sundbye men 

ventedes hjem i Morgen eller i Overmorgen. – jeg tillader mig derfor herved ærbødigst at forespør-

ge om Herr. Capitainens Reise er bestemt saaledes at De ikke kan opsætte den til først i næste Uge 

for at vi om mueligt kunde faa Taxationen foretaget forinden, og i saa Fald til hvilken Tid De helst 

ønskede det. – Et Par Ord derom udbedes. 

Vadumtorp den 9
de

 October 1850, Ærbødigst P.L. Birk.  

 

 

Nr. 2076 

 

Deres Velædelhed ombedes godhedsfuld at ville være uleiliget med at underrette mig om, om der er 

udnævnt fast Taxeringsmænd for Hornum Herred og i saa Fald hvem disse er og hvem der er For-

mand som har Protocollen? eller om Tingene staar som jeg formoder – endnu ved det Gamle? 

Et Par Ord tør jeg vel udbede mig med Budet. 

Vadumtorp den 9
de

 October 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 
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S:T: Hr. Stiftsfuldmægtig Jørgensen. 

 

 

Nr. 2077 

 

Kjære Hr. Hvass ! 

Lise har sendt mig et Stykke Carmin som Peter har kjøbt til Dem; han kunde ikke faa af de smaa 

Stykker hvoraf jeg før har kjøbt for 2 rbd. Stykket og at kjøbe et af de større Stykker til 4 rbd. syn-

tes han var for meget, han kjøbte derfor et halvt Stykke for 2 rbd. – Formen er vel ikke saa beqvemt 

eller saa smukt som, naar det havde været i et mere veldannet Stykke, men efter mit Skjønnende 

indeholder det rigelig saameget som et af de smaa Stykker som jeg tidligere har kjøbt for 2 rbd. 

Stykket. De have vel været noget længere men langtfra ikke halv saa stor i Brede og Tykkelse, saa 

at det virkelige cabidindhold har været mindre. De har i Deres Brev til Arndt yttret Ønske om at 

laane Baggers Mathematik for at øve Dem i Korttegning efter det der værende Schema; men da jeg 

har laant Nogen til Landmaaler Wahl, som i disse Dag er ved at gjøre Nivelleringsprøve og derfor 

ikke vel kan undvære den saa har jeg for at hjelpe Dem begge  saa godt som jeg kunde taget 

Schemaet for Kortetegning ud af Bogen hvilket jeg herved sender Dem bedende at De vilde være af 

den Godhed at bevare det og erindre mig om at jeg faaer det sat ind i Bogen igjen; thi det Staar ikke 

at faa igjen uden hvor man Leilighedsviis kan faa fat i et Exemplar af den ældre Udgave af Baggers 

Mathematik; thi i den sidste Udgave findes det ikke. – Jeg beklager meget at De endnu har den 

slemme Tandpine at drages med saavelsom med det ustadige Veir, hvilke to ubehagelige 

Omstændigheder i saa høi Grad besværliggjør Dem Deres underhændehavende Forretning hvortil 

jeg i enhver Henseende ønsker Dem det bedste Held. – Jeg beder Dem at bringe Deres Hr. Fader 

min og ´mines venskabeligste Hilsen og vær De selv ligeledes venskabeligst hilset af os alle ved 

Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Exam. juris A. Hvass. 

 

 

Nr. 2078 

 

Bælum Nørgaard den 15
de

 Octbr. 1849 

Høistærede 

Det har aldeles ikke overrasket mig at De i ærede Skrivelse af 3
die

 d.M. tilmelde mig at De ikke i 

Aar kan blive færdig med Skagens Klit. – jeg maa noget mere beundre at De er kommet saavidt 

som jeg erfarer at De er. – Jeg maa gandske overlade til Dem selv at holde op, naar De behager . – 

Det er mig især Kjært at De som de yttrede, har forsynet Linierne med saa mange (?) den ikke kan 

blive bedre, som er af største Vigtighed. Den Grønning sydlig eller sydøstlig for den gamle Kirke 

hvis Deling skal bestemme Skjellet imellem Kjøbstad og Landsognet den tør De vel forlænge siden 

og af det Øvrige veed jeg ikke noget især at udpege som rigtig at faae fortiden, især da det dog i alt 

Fald vilde blive forsildig at faa Taxationen udført inden Vinteren. – Det vil være mig særdeles kjært 

at see Dem paa Vadumtorp den 28
de

 d.M., saafremt jeg kan som jeg haaber og ivrig vil bestræbe 

mig for komme hjem til den Tid da jeg især ønskede at tale med Dem om Sæbygds. Forening. – Det 

er mig ret kjært at De endelig har faaet Segelke til at udbetale Dem Tornbye Sogns Andeel i 

Skallerup Sogns Udskiftning. Jeg længes ret meget efter Resolution fra Ministeriet og haaber dog at 

den endelig snart skulde komme. – Jeg vil med næste Post bede min Søn at erkyndige sig om 

hvorpaa Sagens Afgjørelse beroer og om den ikke snart kan ventes expideret, hengivenst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landoeconom Hyldgaard 
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Nr. 2079 

 

Høistærede Hr. Møller ! 

Jeg er for et Par Dage siden af Justitsraad Hvass kommet til Kundskab om at De skal være i 

besiddelse af en fortrinlig Faareflok – Dersom det ikke er forsildig jeg taler om det vilde jeg ret 

gjerne bede Dem at overlade mig nogle Lam til Tillæg da mine Faar sidste Vinter døde reent ud – 

jeg ønskede helst 6 Stykker, nemlig 5 Gimmerlam og et Væderlam. – Men kan jeg ikke faae saa 

mange da kunde et mindre Tal ogsaa tjene mig. – jeg ønsker nemlig kun at have saa mange som jeg 

kan behøve til at holde Huset ved lige med den fornødne Uld. – men det er mig især om at gjøre at 

faae noget som er godt og af en god Rau. Et Par Ord udbeder jeg mig til Efterretning, adresseret til 

mit Hjem Vadumtorp. 

p.t. Nørgaard den 15
de

 October 1849, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Møller til Kornumgaard. 

 

 

Nr. 2080 

 

Kjære Peter 

Vil du skaffe mig et Kort over Matr. N
o
 24 i Vedum Bye, Skelund Sogn, Hindsted Herred, Aalborg 

Amt – Htk. 4-7-2 – Gl. Skat 21 rd. 88 sk. 

Nørgaard den 21
de

 October 1849. 

 

 

Nr. 2081 

 

Gode Herr. Hyldgaard 

Hvor meget jeg end stræber efter at ville have truffen sammen med Dem paa Vadumtorp, saa vilde 

det dog ikke lykkes for mig at komme tidlig nok. – Jeg kom om Eftermiddagen eller retter om Afte-

nen samme Dag som De var reist derfra – Jeg veed endnu ikke hvor hastig jeg kan blive i Stand til 

at komme hjem fra denne Reise – men før om 14 Dage á 3 Uger fra Dato kan det vel neppe skee; 

men da er det min Agt strax derpaa at gjøre en Tour til Albek og Dronninglund Sogn og dersom det 

da kunde convenere Dem at komme til mig paa Sæbyegaard saa vil jeg tillade mig nærmere at opgi-

ve til hvilken Tid jeg kunde komme dertil. – Hvad der endnu mangler at geregne kunde da gjøres 

paa Sæbyegaard – og naar vi kom til at tale samme om det paa selve Stedet, da kunde det tages først 

som det var Baronen meest om at gjøre at faae fremmet strax. – Maaskee De vilde være af den 

Godhed ved et Par Ord at tilmelde mig om De efter Forløbet at 14 dage á 3 Uger kunde komme til 

Sæbyegaard og da blive der i nogen Tid med det samme. 

Bælum Nørgaard den 5
te
 November 1849, hengivenst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landoeconom Hyldgaard. 

 

 

Nr. 2082 

 

p.t. Bælum Nørgaard den 5
te
 Nov. 1849 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 23
de

 f.M. meldes: at jeg skal efter 

bedste Evne bestræbe mig for det snarest muelig at faae de mig udlaante Korter og Documenter 

afbenyttede og saa uopholdelig sende dem efter Bestemmelsen; men i Øieblikket er jeg rigtig nok 

ikke istand dertil, og da jeg endnu har en Deel Arbeide at gjøre ude saalænge som Jorden er bar, saa 
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vil det vare nogen Tid endnu førend jeg kan blive istand til at opfylde Deres ærede Forlangende, 

Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Foss 

 

 

Nr. 2083 

 

Gode Hr. Kammerraad 

Endelig er Lund kommet hertil og reiser i Dag til Thoruphedegaard for der at tilendebringe nogle 

Forretninger som jeg har for Kammerherre Mylius, som vil vare en 8 Dages Tid og umiddelbar 

derefter er det min Agt at foretage de attraaede Forretninger ved Villestrup; men for at komme 

foreløbig til Kundskab om hvad det er der attraaes har jeg anmodet Lund om at komme til Dem paa 

Villestrup paa førstkommende Fredag Eftermiddag eller Løverdag Formiddag, og beder jeg da at 

Herr. Kammerraaden vil være af den Godhed at medbringe Korterne med hvad mere der er fornø-

dent til foreløbig at gjøre Lund bekjendt med hvad der er at gjøre. – om en 8 Dages Tid venter 

ogsaa jeg at blive færdig her og da er det min Agt at treffe sammen paa Villestrup med Lund, at vi 

med forende Kræfter i en Hast kunne fremme og fuldføre hvad der attraaes udført. 

Nye Wiffertsholm den 12
te
 Nov. 1849. Deres med Høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Wegener. 

 

 

Nr. 2084 

 

Det anmeldes herved at jeg ikke ønsker at erholde Bladet Fædrelandet længere end til dette Aars 

Udgang.  

Vadumtorp den 12
te
 November 1849, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Det Kongelige Postcontor i Aalborg. 

 

 

Nr. 2085 

 

Gode Madame Hollenius 

Jeg er Dem særdeles meget forbunden for den Opmærksomhed De har udviist mig ved at leie mit 

Fortepiano ud. – men det gjør mig virkelig Ondt at De nu skal savne det i Deres Stue. – Det er mig 

jo rigtignok særdeles meget om at gjøre at faae mine Instrumenter udsatte paa saa gode Steder som 

muelig, og derfor er det mig dobbelt kjært at De gode Madame forsikkre mig at det faaer en god 

Behandling hvor det nu er. – Det vil imidlertid dog vistnok vanskelig faae saa god en Behandling 

som der hvor det hidtil har været? – Dersom Madamme mueligen skulde vide nogen der ønsker at 

leie et Pianoforte til Nytaar, da har jeg et som staar hos Kjøbmand Frederik Wissing paa Graven i 

Aalborg, som han for nogle Dage siden har tilmeldt mig at han ikke ønsker at beholde længere end 
til December Maaneds Udgang dette Aar. Skulde De som sagt vide nogen Liebhaver til det, da 

ønsker jeg De vilde være uleiliget med at udleie det for mig, og om det behøves beder jeg Dem 

være af den Godhed for min Regning at lade en Linie derom indrykke i Avisen. 

p.t. Nye Wiffertsholm den 13
de

 November 1849. Deres med sand Høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2086 
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Gode Hr. Kammerraad ! 

I Henhold til min Skrivelse til Dem af 17
de

 Sept. dette Aar tillader jeg mig herved ærbødigst  at 

melde: at saafremt Veiret vil blive nogenledes føieligt da er det min Agt at komme til Sæbyegaard 

paa førstkommende Fredag Aften, og jeg har anmodet Herr. Hyldgaard om at møde der til samme 

Tid, da det er min Agt ved hans Hjelp, at fremme Arbeidet saameget som muelig. – Min Søn som 

tog Landmaalerexamen i Foraaret og som i længere Tid har været i Kjøbenhavn for at gjøre Prøve-

opmaaling, er nu færdig med Arbeidet paa Marken; men han er endnu ikke kommen hjem, imidler-

tid venter jeg ham ved første Leilighed. 

Jeg beder at hilse Herr. Baronen ! 

Vadumtorp den 2
den

 December 1849. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Theilmann. 

 

 

Nr. 2087 

 

Gode Hr. Hyldgaard ! 

Saafremt Veiret nogenledes vil føie da er det min Agt at komme til Sæbyegaard paa førstkommende 

Fredag Aften d. 7
de

 d.M. og ønsker jeg ret meget, saafremt De kan at De da vilde behage at komme 

dertil til den Tid, og at blive der i nogen Tid for at fremme de meest paatrængende Dele af Forret-

ningen. – Jeg kom først hjem i Forgaars Aftes fra den Reise som jeg tiltraadte den 17 November. 

Vadumtorp den 2
den

 December 1849, hengivenst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landoeconom Hyldgaard. 

 

 

Nr. 2088 

 

(Løst kladdebrev dateret d. 15
de

 Juli 1856 indlagt i kladdebogen) 

I Anledning af Indstævntes Indlæg af 5
te
 Juli d.a. i Sagen angaaende Betalingen for Udskiftningen 

af Læsøe Lands Overdrev. – hvis Indhold næppe kan kaldes andet end en udtvært Gjentagelse af 

dets tidligere frembragte og derfor Hovedsageligen er gjendreven i mine Bemærkninger af 14
de

 Mai 

d.A. tillader jeg mig at yttre: Naar de Indstævnte fornemmer at Oberst Landinspecteur Lorentzen 

ved den Bestemmelse i Planen at ingen maa skjære Tørv eller flaae Lyng før den sidste i Mai 

Maaned 1846, forpligtet sig til at skaffe Udskiftningen færdig til den Tid, da er dette en aabenbar 

Usandhed, meget bedre kan der udledes af denne Bestemmelse, at en Mistanke om utilbørlig Brug 

af Overdrevet, dengang har existeret, som og senere har stadfæstet sig, og som Korrespondancen i 

den Anledning med Amtet i Aaret 1848 tydeligere udviser, - Da Bestemmelsen om Eiendomsretten 

i Fælledskabet hvis afgjørelse kunne have ledt til megen Vidtløftighed og Tidsspilde, er et meget 

rigtigt Punct i Udskiftningsloven, saa kan det vel neppe frappere Indstævnte at Udskifteren punctlig 

har holdt sig det, derom i Udskiftningsplanen bestemte, efterrettelig og udført Udskiftningen over-

ensstemmende dermed. – At denne Udskiftning forsaavidt Loddernes Afsætning og paaviisning 

angik var færdig i October 1850 er fuldkommen beviist ved de tidligere fremlagte Bilage, og at 

dette ogsaa maa være Communen bekjendt kan efter Omstændighederne ikke betvivles; thi uagtet 

ikke alle har afgivet Erklæring derom, saa har dog omtrent de 2/3 Parter skrivtlig erklæret at Udskift-

ningen er udført og Lodderne afsatte og paaviiste, og disse Lodseiere hvoriblandt den største Deel 

af Fælledsskabs Eierne og Øens Honoratiores, kan man dog ikke med god Grund antage, at have 

ubevist underskreven Erklæringen, ligesom at den heller ikke var gjort nogen Paastand ved det 

sende afholdte Landvæsenscommissionsmøde, om at Lodderne ikke var afsatte og paaviiste, eller at 

der i øvrigt var nogen Mangel ved den da udførte Udskiftning. – Efter at den egentlig Udskiftning 

som angik hele Communen var fuldført og stadfæstet, kunne fornuftigviis først Delingen af de 

derved udlagte selvstændige Fælledskaber foretages; navnlig forsaavidt at Vedkommende kunne 
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komme overens om Maalestokkene og den kan saaledes aldeles ikke være mindste Tanke om, at 

denne Deling, eller Supplerende Udskiftning, skulle udgjøre endeel af den egentlige Udskiftning, 

men derimod maa betragtes som ligesaa mange fra den egentlige Udskiftning uafhængige. Disse 

Bemærkninger, saas for øvrigt ere tydeligen udvirkede i min Skrivelse af 14
de

 Mai d.A. saavelsom i 

Assistent Lunds Skrivelse (Citantens Bilag N
o
 11), er her opstillede for at gjendrive Indstævntes 

urigtige Opfattelse af Udskiftningsplanen. – Attesten fra Amtet udviiser at Birkedommer Gad er 

bleven tilsendt Indenrigsministeriets Resolution af 22 Juli 1854 og 18 Stykker Korter for at udleve-

res Vedkommende, af disse Korter vare de 5 Stykker til den egentlige Udskiftning, de 3 Stykker til 

Supplement Beregningen og Resten private Korter over Udskiftede Agerjorder – At disse Korter 

ikke alene ere afsendte fra Amtet, men tillige ankommen til Øen er gandske vist, thi min Assistent 

Lund afberigtige i Sommer 1854 Korterne til Supplerende Beregninger, for at foretage det Arbeide 

som i Citantens Bilag N
o
 6, findes betegnede hvorvidt Birkedommeren har præsenteret disse Korter 

for største Lodseier førend de bleve min Assistent overleverede – de bleve nemlig uden Anmodning 

leverede i hans Logie – er mig ikke bekjendt; men saameget veed jeg at Kommunikation fra Amtet 

vare strax kommen til Sogneforstanderskabet; thi et af dets Medlemmer, en af de Indstævnte – 

overleverede min Assistent den ved sit Ophold paa Øen, for derefter at forfatte en Fortegnelse til 

brug ved Kommunalligningen, og det kan saaledes ikke formodes at Sogneforstanderskabet efter de 

have erholdt denne Skrivelse fra Amtet havde undladt at skaffe sig Vished for, hvor saa rigtige 

Documenter som Citanten beroede. –Indstævnte eller maaskee nærmere dens Formand behager 

ogsaa at tractere min Befuldmægtigede med personlige Fornærmelser; med disse Angreb, forsaavidt 

som det er Meningen at de skal henledes paa Udskiftningssagen, protesterer jeg, og erklærer disse 

ubeviste Angreb som døde og Magtesløse, og ikke kommer Udskiftningssagen i nogen navnlig 

Henseende til Forkleinelse. Hvad Indstævnte anfører paa sit Sted i Indlægget om, at Hartkorns-

fordeling paa Ager og Eng var nødvendig da Forordningen af 23
de

 April 1781 udkom, røber kuns en 

Uvidenhed i Udskiftningssager, som følger dem troelig i alt hvad de derom har frembragt; thi hvad 

Gaard eller Huus som har ligget i Fælledsskabet med deres Jorder, har bestandig havt sit bestemte 

Hartkorn, som er bleven uforandret, uden forsaavidt at Godseierne navnlig for Hoveriets Skyld i sin 

Tid speciel ønskede at faa hvert Sted paa sit Fæstegods lige paa Hartkorn – Ligeledes fremføres 

Indstævnte ”at Lund har gjort hele Udskiftningsberegningen” og paaberaaber sig endog Vederpar-

tens Indlæg Dag 28 som Beviis, saaledes Indstævnte har, ved de i bemeldte Indlæg gjorte Yttringer, 

kommer til dette Resultat, er ubegribeligt; thi der staae netop et Udskiftningsberegningen er gjort 

hjemme, og der har været et heelt Aar hvori paa Assistent uafbrudt har Arbeidet med Sagen; hvoraf 

kan ingenlunde udledes den Mening at han har gjort hele Arbeidet. – Hvad angaar de 114 rd. synes 

det billigt at der ikke tages nogen Hensyn til hvad derom i Indstævntes Indlæg er sagt; thi de Sagen 

væsentlig angaar Erkjendelse af hele Regningens Beløb, saa er det en Selvfølge at det Beløb som 

beviislig er modtaget paa denne maa fragaae naar Opgjørelse af Regningen finder Sted. Hvad der i 

øvrigt er Anbragt i Indstævntes Indlæg, tror jeg at have tilfulde gjendreven i min Skrivelse af 14
de

 

Mai d. A., og ved de derved fulgte Bilage, og øvrigt til Sagen producerede. 

De tilsendte Documenter remiteres herved. 

Vadumtorp den 15
de

 Juli 1856, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

I det jeg tager mig den Frihed at tilstille Deres Velbaarenhed, vedlagte Skrivelse, undlader jeg ikke 

at yttre min særdeles Tilfredshed med Deres procedure i Sagen og tegner mig med særdeles 

Agtelse. 

Vadumtorp den 16
de

 Juli 1856. Deres ærbødige P.L. Birk. 

 

Velb. Hr. Procurator Lund 

 

 

 



777 

 

 
 

 

 

Nr. 2089 

 

Den under 1
st
 August 1848 paabegyndte Udstyknings eller Magelægsforretning betreffende 2

de
 

Huse i Vedsted Bye under Rævkjærgaard Gods har jeg nu endelig faaet fuldført og da der er i denne 

Maaned der sædvanlig gjøres Indberetning om de i Aarets Løb foretagne Forandringer i Fæstegod-

sets Inddeling fremsendes Forretning og en ved nærværende Bud En Regning over mit Tilgodekom-

mende for Forretningen tillader jeg mig at lade følge indlagt hvis Beløb jeg ærbødigst beder mig 

tilsendt ved første Leilighed og for det muelige Tilfælde at Deres Velædelhed er saa  god at sende 

mig Beløbet med Overbringeren som jeg især helst ønskede har jeg forsynet Budet med en qvitteret 

Regning hvormed den uqvitterede kunde ombyttes. – Kortet over Aabye Sogns vestre Deel saavel-

som det mig laante Kort over Ingstrup Byes Jorder følger ved Overbringeren. Paa begge Kort men 

især paa det sidst nævnte har jeg lægget en stor Deel uden derfor at have anført nogen Betaling. 

Vadumtorp den 15
de

 Januar 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr Forvalter Hjort. 

 

 

Nr. 2090 

 

Regning 

over mit Tilgodekommende for Landmaalingsarbeide paa Rævkjærgaards Gods fuldført i Aaret 

1849. 

For Udstykning af Huuslodderne Matr. N
o
 18 og 20 i Vedsted By i Anledning af Magelæg bliver 

Betalingen at beregne saaledes: 

For Udstykning af en enkelt Huuslod er den almindelige Betaling 15 rbd. men naar flere Huse 

udstykkes samtidig gives sædvanlig nogen Rabat hvorfor her ikkun anføres 12 rbd. for hvert Huus. 

For Udstykning og Magelæg af Huuslodderne  
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Matr. N
o
 18 og 20 á 12 rbd. pr. Huus er   24 rbd. 

Derpaa blev August 1848 af Hr. Forvalter Hjorth for mig  

udbetalt til Christen Jensen Kaasgaard i Vedsted    7 rbd. 

   altsaa mig tilgode 17 rbd. 

Vadumtorp den 15
de

 Januar 1850, P.L. Birk. 

Regningens Restbeløb 17 rbd. siger Sytten Rigsbankdaler er ligeledes af Herr. Forvalter Hjorth mig 

betalt. 

Vadumtorp den 18
de

 Januar 1850, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2091 

 

Deres Velbyrdighed ombedes behageligen at ville enten ved Overbringeren heraf eller indlagt paa 

Aalborg Postcontor sende mig Regning over Deres Tilgodekommende for den Lægehjelp De har 

ydet mit Huus i den forløbne Tid, da jeg saa vil drage Omsorg for snarest muelig at faa den betalt. 

Vadumtorp den 18
de

 Januar 1850. Med Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbyrdig Herr Doctor Stiftsfysicus Speyer 

 

 

Nr. 2092 

 

Ved Overbringeren heraf tillader jeg mig ærbødigst at tilstille Deres Velædelhed et lidet Qvantum 

Havre ligesom jeg ogsaa har et lignende Qvantum toradet Byg som jeg ogsaa ønsker at levere i 

disse Dage. – Mit Helbred er ikke saa godt at jeg tør vove mig ud netop i disse Dage for at tale med 

Dem om Priserne; men jeg stoler trygt paa at De vil tage tilbørligt Hensyn til Vahrenes Qvalitet og 

derefter bestemme Prisen saaledes at jeg kan være tjent dermed. 

Vadumtorp den 21
de

 Januar 1850. Med Høiagtelse Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kjøbmand Pagh. 

 

 

Nr. 2093 

 

Deres Velædelhed modtage herved mine Forbindtligste Tak for de Oplysninger som De godheds-

fuld har været uleiliget med at meddele mig i ærede Skrivelse af 15
de

 d.M.; men jeg har først for 

sent opdaget at jeg dog endnu mangler nogen Oplysning med Hensyn til den forhenværende 

Gaardsplads og Tofte til Peder Christensen og Anders Christophersens Gaard i Store Aistrup, og det 

ved samme udlagte Stykke af Gaden det forekommer mig nemlig som om det blev bestemt at dette 

særskilt beliggende Stykke skulde beregnes i en Parcel for sig selv men om det er bortfæstet paa 

kort eller lang Tid og om det skal afhændes eller ei veed jeg ikke, da jeg ikke kan finde hvad jeg 

derom har havt optegnet. Jeg seer af Taxationsforretningen at den er underskreven af Chr. Jensen 

Widerup, og maa derfor antage at det er ham der skal have denne Parcel; men om han boer paa den 
eller ei kan jeg ikke erindre heller ikke veed jeg om han skal have den til Eie eller Leie. – Dette 

beder jeg Dem godhedsfuld endnu at være uleiliget med at meddele mig Oplysning om, og dersom 

han skal have den til Eiendom beder jeg mig oplyst hvilken af de andre to Parceller der skal anføres 

som Hovedparcel med Hensyn til ansvaret for Udredelsen for den mindre Parcels Vedkommende 

imod Regres til sammes besiddere, og skal den ikke afhændes til Eiendom da skulde jeg vide 

hvilken af de andre to Parceller der skal tilhøre. Jeg har kaldt Peder Christensen Parcel N
o
 1, men 

skulde den ikke maatte ansees for Hovedparcellen da kommer jeg til at forandre det; thi Hoved-

parceller bør være N
o
 1. Af den øvrige Gadejord veed jeg vel at Anders Christophersen skal have 
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den Lod hvorpaa hans Bygninger er beliggende og at Peder Christensen skal have det Stykke som 

grændser til Hovedlodden. Det er saaledes alene Gaardsplads og Toft og den derved udlagte Deel af 

Gaden som jeg endnu mangler fuldstændig Oplysning om. Undskyld at jeg gjør Dem saamegen 

Uleilighed. 

Vadumtorp den 23
de

 Januar 1850. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Foss. 

 

 

Nr. 2094 

 

Gode Herr. Pagh ! 

Jeg har endnu circa 24 á 25 Tønder toradet Byg som jeg ønskede at levere i disse Dage; men da det 

indtrufne Tørveier har gjort Veiene for vanskeligt at kjøre over Fjorden i Morgen, saa tillader jeg 

mig ærbødigst at forespørge om De ikke kunde tillade mig at levere det ved Deres Pakhuus i 

Sundbye i Morgen og i Overmorgen. Et Par Ord derom udbedes. 

Vadumtorp den 24
de

 Januar 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Kjøbmand Pagh. 

 

 

Nr. 2095 

 

Deres Velærværdighed modtage herved min forbindtligst Tak for de Oplysninger som De i ærede 

Skrivelse af 18
de

 d. M. har havt den Godhed at meddele mig om Søren Overgaards Affaire. Han var 

her i Gaar for at betale mig Restbeløbet for Forretningen og da meddelte jeg ham en Seddel paa 

Delingen af Hartkornet og Gammelskatten; men da jeg meddelte ham denne førend jeg fik Forret-

ningen endelig revideret har jeg senere opdaget at der var en lille Omstændighed bleven overseet 

som ved den endelige Revision har foranlediget lidt Forandring i Resultatet; jeg beder derfor ret 

meget om, at Deres Velærværdighed ikke vil fortryde paa at jeg endnu en Gang gjør Dem Uleilig-

hed i denne Sag: Jeg vilde nemlig ret meget bede Dem være af den Godhed at levere den heri 

indlagte Seddel til Søren Overgaard og at faae den igjen som jeg leverede ham her i Gaar, og at 

sende mig den med Deres Postbud til Aalborg Postcontor med Adresse hertil. 

Jeg beder Dem ret meget ikke at tage mig ilde op at jeg gjør Dem saa megen Uleilighed. 

Vadumtorp den 24
de

 Januar 1850. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velærværdige Herr. Pastor Møller.  

 

 

Nr. 2096 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at vilde behagelig snarest muelig sende mig Matriculs 

Kortet over Storvorde Byes Jorder, nemlig ei alene Hovedkortet men ogsaa det Kort hvorpaa 
Klarupgaards Enge ved Canalen imod Mou Sogns Grændse er beliggende, da jeg trænger til at 

bruge dem ved den underhændehavende Magelægsforretning med de 3 Mænds Lodder. Matriculs 

Kortet over Klarup for sig; men de andre to Korter fik jeg ikke med fordi jeg den Gang ikke kunde 

føre dem og nu savner jeg dem. – Den ved ærede Skrivelse af 21
de

 denne Maaned forlangte Opgi-

velse af Hartkornet og Gammelskattens Fordeling for de fæsteledige Gaarde i Klarup har jeg herved 

den Fornøielse at meddele Dem saa fuldstændig som jeg kan for Øieblikket, men jeg har ikke 

beregnet Hartkorn og Gammelskat paa Damengskifterne særskilt, da det blev mig opgivet at de 

skulde følge med de sammenlagte Hovedlodder; skulde dette imidlertid være en Misforstaaelse af 
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mig, da beder jeg mig derom underrettet. – Jeg har faaet nogen Forkjølelse i denne Tid og tør derfor 

ikke tage ud, ellers var jeg kommet over til Dem. Ærbødigst og Forbindtligst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Herr. Overkrigscommissair Braath. 

 

 

Nr. 2097 

 

Under 18
de

 Juni forige Aar blev der foretaget Taxation over Selveier Jens Olesens Gaards Jorder 

Matr. N
o
 7 i Nørum By Skallerup Sogn, som blev afhjemlet en af de næstpaafølgende Retsdage, og 

da jeg ikke endnu har modtaget Beskrivelsen af denne Forretning saa beder jeg ærbødigst at Deres 

Velbaarenhed vilde være af den Godhed at sende mig den med Posten og dersom Gebyhret for 

samme ikke er erlagt da bedes dette affordret Eieren Jens Olesen i Nørum. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 6
te
 Februar 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Herr. Justitsraad By og Herredsfoged Petersen Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 2098 

 

Høistærede Hr. Lose ! 

De kunde gjøre mig en stor Tieneste om De vilde være uleiliget med det allerførste som Deres 

Leilighed kan tillade det at skaffe mig Oplysning om, under hvilket Matriculsnummer i Hou at  

Lodden N
o
 34 af Græsningsgrunden sydvestlig i Hou Skov henhører i Henseende til Gammel-

skatten, Den blev efter den Liste over de Græsningsberettigede som under 4
de

 Mai 1846 blev mig 

meddelt ved Sognefogden Niels Kjær og Skolelærer Krogsgaard anført som tilhørende Matr. N
o
 43 

Peder Pedersens Enke til Hartkorn 1 Skp. 2 Fk. 2 ¼ alb.; men paa en Annotations Seddel som jeg 

har funden imellem mine udskiftningspapirer finder jeg bemærket følgende: 

”Lodden N
o
 34 (Matr. N

o
 43) er egentlig Søren Clemensen men er i min Beregning indført for at 

være Peder Pedersens Enke; og Søren Clemensen og Jacob Andreasens Hartkorn 1 Skp. 2 Fk. 2¼ 

alb. er feilagtig anført som hende tilhørende. Hendes Lod efter Hartkornet er egentlig kun omtrent 

som Christen Nielsen Kjærs, nemlig ¾ alb. eller noget lignende, og det Øvrige er for hendes Skiftet 

i Skoven – der skal altsaa fra hendes Lod afskrives til Hartkorn 1 Skp. 2 Fk. 2¼ alb. 400 kvadrat 

Alen som deles i to Dele, den ene Halvdeel til Jacob Andreasen og den anden til Søren & Clemen 

Clemensen” 

Overensstemmende med denne Bemærkning blev de to store Lodder som i det sydøstlige Hjørne af 

Peder Pedersens Enkes Lod er udlagt under N
o
 43 og 44 udlagt til Søren & Clemen Clemensen og 

beregnet til Hartkorn hver ¼ alb. og anført i Beregningen at de i Henseende til Gammelskatten 

begge hørte under Matr. N
o
 43, som har Hartkorn 1 Skp. 2 Fk. 2¼ (alb.) men nu veed jeg ikke og 

kan ikke see det af den mig meddelte Hartkorns Fortegnelse under hvilket af de oprindelige 

Matriculsnummere Peder Pedersens Enkes Græsningslod N
o
 34 skal henhøre og da min Søn har 

tilmeldt mig at Udskiftningsforretningen er revideret og lægges færdig til Afsendelse saasnart der 

faaes Oplysning om, under hvilket af de egentlige Matriculsnummere i Hou Bye, den til Peder 

Pedersens Enke under N
o
 34 udlagte Græsningslod skal henhøre i Henseende til Gammelskatten. 

Den er paalignet af det fælleds Hartkorn 1 Fk. ¼ alb. – Jeg beder derfor at De ved at conferere med 

Sognefogden eller hvem andre De tror de kan meddele paalidelig Oplysning derom godhedsfuld 

vilde meddele mig et bestemt Svar paa dette Spørgsmaal saasnart som Deres Leilighed kan tillade 

det. – Fortryd ikke paa at jeg derved gjør Dem Uleilighed. 

Vadumtorp den 15
de

 Februar 1850, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Proprietair Lose. 
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Nr. 2099 

 

Af Meÿers Fremmedordbog fik jeg første Hæfte under 27
de

 September forige Aar, og da dette nu er 

over 3 Gange 6 Uger siden og der efter Planen skal udkomme et Hæfte hver 6
te
 Uge, saa maa der jo 

være udkommen 3 Hæfter siden den Tid. Jeg beder derfor ret meget om det allersnareste mueligt at 

faae alt hvad der er udkommen af samme da det er et Skrift som jeg ret meget savner. 

Vadumtorp den 16
de

 Februar 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Reeske Boghandel i Aalborg. 

 

 

Nr. 2100 

 

Gode Herr. Jensen ! 

Tør jeg ikke bede Dem godhedsfuld at ville ved Leilighed være uleiliget for mig med at gaa hen til 

Byfogeden og bede ham om ved første Postleilighed at vilde behage sende mig en Taxationsforret-

ning over Jens Olesens Gaards Jorder i Nørum By Skallerup Sogn som blev foretaget den 18
de

 Juni 

sidst og afhjemlet en af de næstpaafølgende Retsdage – Dersom Gebyhret ikke er præsteret, da 

bedes dette affordret Eieren Jens Olesen i Nørum. Jeg skrev til Justitsraad Petersen under 6
te
 d.M.; 

men han har hverken faaet Forretningen sendt eller noget Svar eller Efterretning om hvad der holder 

den tilbage – Fortryd endelig ikke paa at jeg herved gjør Dem uleilighed. Jeg er med Fornøielse til 

Gjentjenste om Leilighed dertil kan gives. Et Par Ord tør jeg vel bede Dem godhedsfuld at meddele 

mig om hvad der holder Forretningen tilbage. 

Vadumtorp den 21 Februar 1850. Med særdeles Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Examinatus juris Jensen. 

 

 

Nr. 2101 

 

Gode Herr. Schiellerup ! 

Tør jeg bede Dem være af den Godhed det allerførste som det maatte være Dem beleiligt at sende 

min Taxationsforretningen over Matr. N
o
 17 i Smedie, da jeg ikke kan indsende min Forretning 

derover forinden jeg faaer Taxationsforretningen. 

Vadumtorp den 15
de

 Februar 1850. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Fuldmægtig Schiellerup. 

 

 

Nr. 2102 

 

Høistærede ! 

Jeg har nu atter faaet Boelsgaards Documenter tilbage fra Indenrigsministeriet med den Skrivelse 

hvoraf jeg herved sender en Gjenpart. Det vil behageligen sees deraf at der er gjort hvad der i den 

Henseende er at gjøre. – De mig tilbagesendte Documenter følger hoslagt. 

Vadumtorp den 25
de

 Februar 1850. Med Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Proprietair Skibsted. 
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Nr. 2103 

 

Gode Herr. Hyldgaard ! 

Hav den Godhed det allerførste som De kan at lade mig vide om det kunde være Dem beleiligt at 

komme til mig paa Sæbyegaard i Begyndelsen af April Maaned og om De vilde have noget imod 

om jeg tog Landmaaler Wahl med og ønskede at han blev hos Dem medens De arbeidede paa 

Forretningen og at De vilde tillade ham at tage Deel i Arbeidet og hjelpe til med hvad han kunde. – 

Jeg ønsker ret meget at De vilde meddele mig et Par Ord herom ved allerførste Leilighed. 

Vadumtorp den 11
te
 Marts 1850, Hengivenst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr Landoeconom Hyldgaard 

 

 

Nr. 2104 

 

Saa gjerne jeg end vilde opfylde Deres Høivelbaarenheds Begjæring i ærede Skrivelse af 5
te
 d.M. 

om at faae Lund til at komme til Thoruphede den 29
de

 Dennes saa er dette mig dog ikke mueligt da 

han er ivrig beskjæftiget med en vidtløftig Udskiftning af hele Læsø Lands fælleds Græsningsjorder 

circa 14000 Tønder Land, hvilken Deling efter en af Ministeriet stadfæstet Landvæsenscommis-

sions Kjendelse, skal tilendebringes aldeles uopholdelig og som han derfor intet Øieblik kan 

forlade; men er det Deres Høivelbaarenhed af særdeles Vigtighed at faa de omskrevne Ting udført 

ved Hvarre og Veirholt, da vil jeg efter nærmere Forlangende see til om jeg kan gjøre det muelig for 

mig selv at komme til Dem i Ugen før Paaske; men i den første Halvdeel eller senere i April 

Maaneds seer jeg mig ikke istand til at kunne komme. 

Vadumtorp den 13
de

 Marts 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Herr. Kammerherre Mylius. 

 

 

Nr. 2105 

 

Saa hastig som jeg havde modtaget Deres Høivelbaarenheds meget ærede Skrivelse af 4
de

 Mai 

forige Aar, skrev jeg strax til Herr. Proprietair Hald paa Bjørnkjær, nemlig under 9
de

 samme 

Maaned og under 28
de

 samme Maaned modtog jeg Svar fra ham saaledes lydende: 

”Ved min Hjemkomst i aftes fra en Reise forefandt jeg etc.” 

Saa hastig som jeg havde modtaget dette Svar fra Herr. Hald skrev jeg strax under 1
st
 Juni til Herr. 

Proprietair Riis til Høgholt saaledes: 

”Under 4
de

 forige Maaned har Stiftamtet i Aalborg tilskrevet mig saaledes: 

 ”Ved Revisionen af Regnskabet for adskillige Legater etc.” 

”I Anledning af denne Skrivelse af denne Skrivelse henvendte jeg mig strax til Herr. Proprietair 

Hald, som tilfældigviis var paa en reise hvorfra han først kom hjem den 27
de

 f.M.; han har nu 

tilmeldt mig hvad jeg ikke forhen vidste at han ikkun er contractmæssig Eier af Bjørnkjær og derfor 

ikke med Retsgyldighed kan udstæde den forlangte Obligation; og da jeg nu af Herr. Hald er bleven 

underrettet om at Deres Velædelhed er den der for tiden har Skjøde paa Bjørnkjær, saa maa jeg i 

Henhold til foranførte Skrivelse ærbødigst have Dem anmodet om, behageligen at ville det snarest 

muelig udstæde den af Stiftamtet forlangte nye Obligation til Indløsning af den Obligation som jeg 

har udstædt.” 

Jeg har siden den Tid ikke hørt noget fra Herr. Riis, og troede derfor at han for længst havde ud-

stædt Obligationen; men da jeg nu seet at dette ikke er skeet endnu saa har jeg atter i Dag skreven 

han til og opfordret ham til at bringe denne Sag i Rigtighed snarest muelig, og skulde han da ikke 
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gjøre det efter min gjentagne Opfordring da beder jeg allerærbødigst at Deres Høivelbaarenhed 

høigunstigst vilde være af den Godhed at skrive ham til derom. 

Vadumtorp den 2
den

 April 1850, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Herr. Kammerherre Stiftamtmand v. Stemann Commandeur af Dannebrog og 

Dannebrogsmand. 

 

 

Nr. 2106 

 

Under 1
ste

 Juni forige Aar tillod jeg mig ifølge Stiftamtets Begjæring i Skrivelse til mig af 4
de

 Mai 

samme Aar at anmode Deres Velædelhed om som Eier af Bjørnkjær det snarest muelig at udstæde 

en nye Obligation i stædet for den af mig for en Capital af 300 rbd. under 22
de

 Juni 1818 udstædte 

og endnu uudslettede Obligation med Pant i bemeldte Gaard; Da Stiftamtet under 29
de

 f.M. atter har 

skreven mig til om at bringe denne Sag i Rigtighed saa gjentager jeg herved til Deres Velædelhed 

min ærbødigste Begjæring om at De snarest muelig vilde behage at berigtige denne Sag ved at 

udstæde den forlangte Obligation til Indfrielse af den Obligation som jeg i sin Tid har udstædt, og 

jeg beder Dem godhedsfuld at underrette mig om naar saadant er skeet. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 2
den

 April 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Proprietair Riis til Høgholt. 

 

 

Nr. 2107 

 

Deres Høivelbaarenhed har ved ærede Skrivelse af 15
de

 forige Maaned meddeelt mig en Skrivelse 

fra Indenrigsministeriet af 9
de

 denne Maaned ledsaget af en Erklæring fra Hans Laursen Sønder-

gaard i Meelholt og en indhentet Betænkning fra Matriculeringscontoret, og derhos forlangt min 

Erklæring i Sagen som jeg allerærbødigst tillader mig at afgive saaledes: 

Over den hermed følgende Erklæring af Hans Laursen i Meelholt dat. 31
de

 december 1849 hvori 

han endnu vægrer sig ved at betale min Regnings Beløb 14 rbd. 55 sk. for hans Andeel i den mig 

tilkommende Betaling for udskiftningen af Meelholt og Hou Skove er forlangt i min Erklæring i 

hvilken Anledning jeg herved allerærbødigst tillader mig at fremføre følgende Bemærkninger: Det 

er høist urigtigt naar Hans Laursen i sin Erklæring yttrer at han under Udskiftningsforretningens 

Udførelse ikke har vedtaget nogen Forandring eller Fordeling med Hensyn til den Gaarden Sønder-

gaard tilliggende Skovlod, hvilket strax vil sees af den hermed følgende originale Delingsplan som 

for Hans Laursens Vedkommende indeholder paa første Side den Bemærkning: ”i Hans Sønder-

gaards Skovpart i hvilken han eier baade Skoven og Græsningen udlægges Græsningsvederlaget 

ligeledes i Skovens østre Side, saaledes at den største Deel af den aabne Grunde norden deri 

indbefattet” 

Da denne Plan blev vedtaget var Hans Larsen Søndergaard selv tilstæde og han har egenhændig 

underskreven den med ført Pen, tillige med alle de andre Vedkommende. 

Skovudskiftningen af Meelholt og Hou Skove er udført efter det Kongelige Rentekammers Ordre af 

22
de

 August 1840, hvilket gunstbehageligen vil sees af medfølgende Gjenpart af samme Skrivelse 

og af en dermed følgende Extract af Kammerjunker Overførster Jessens Indberetning til Rentekam-

meret fra 30
de

 Juli 1840 en Skrivelse efter Stiftamtet dateret 5
te
 Februar 1841, og den er ifølge denne 

Ordre for Hans Larsen Søndergaards Vedkommende udført efter Forordningen af 27
de

 September 

1805 § 14, overensstemmende med den af ham selv vedtagne og underskrevne Delingsplan. Det er 

saaledes en virkelig lovstridig Handling Hans Larsen Søndergaard vedkjender sig at udøve i sin 

Fredskov naar han, som det af hans Erklæring synes klart at fremgaae, vedbliver at græsse i den og 

ikke vil respectere den befalede Udskiftning imellem Fredskoven og den Deel som er ham udlagt 

som Vederlag for Græsningen efter den af ham selv edtagne og underskrevne Delingsplan. – Hans 
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Laursen Søndergaards Erklæring og Matriculscontorets Betænkning sendes herved tilbage; men min 

Regning som har været indsendt til Revision var ikke med hertil – Fremdeles følger herved de i det 

foranførte omtalte Bilage nemlig: a, en Gjenpart af Rentekam-merets Skrivelse af 22
de

 August 1840 

meddelt fra Stiftamtet under 28
de

 August samme Aar ledsaget af en Afskrift i Extract af Kammer-

junker Overførster Jessens Indberetning til Rentekammeret af 30
de

 Juli 1840. b, Gjenpart af 

Rentekammerets Skrivelse af 30
de

 Januar 1841 meddelt af Stiftamtet under 5
te
 Februar samme Aar 

og c, den originale Delingsplan for Udskiftningen af Meelholt og Hou Skove, dateret 10
de

 

September 1842 underskreven af alle Vedkommende. 

Vadumtorp den 3
die

 April 1850 allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Herr. Kammerherre Stiftamtmand v. Stemann Commandeur af Dannebrog og 

Dannebrogsmand. 

 

 

Nr. 2108 

 

Til Brug ved underhændehavende Udstykningsforretninger beder jeg ærbødigst at Deres Velbaa-

renhed vilde behage det allerførste som Deres Leilighed kan tillade det godhedsfuld at vilde med-

dele mig Attester om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme nemlig: 

Kjær Herred, Sulsted Bye og Sogn Matr. N
o
 8 N.A. Lynges Gaard med tilhørende Lod Matr. N

o
 4 i 

Fjordengen. 

(Kjær Herred) Samme Sogn og Bye Matr. N
o
 9 af Vang Gods Fæster Lars Jensen og samme Lod 

Matr. N
o
 6 i Fjordengen. 

Hindsted Herred, Skelund Sogn, Veddum Bye, Matr. N
o
 24 Søren Sørensen Bondes Gaard. 

Vadumtorp den 4
de

 April 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Lange. 

 

 

Nr. 2109 

 

Under 11
te
 forige Maaned tilskrev jeg Gaardeier Jens kold i Lille Rugtved saaledes: 

”Hjørring Amt har under 7
de

 d. M. communiceret mig en Skrivelse fra Indenrigsministeriet af 23 

f.M. saaledes lydende: 

”I en med Herr. Amtmandens Anbefaling af 7
de

 hujus etc. etc. til Ende. 

Da Ministeriet etc. 

og da jeg ikke endnu har modtaget noget Svar og jeg ikke ret længe kan tilbagefalde den mig 

affordrede Erklæring saa beder jeg ærbødigst at Deres Velædelhed godhedsfuld vilde være uleiliget 

med det første som Deres Leilighed kan tillade det at sende Bud til Jens Kold og opfordre ham til at 

give mig et bestemt Svar paa det Omspurgte det allerførste som det er mueligt. – Tør jeg endvidere 

bede Dem være af den Godhed det allersnarest muelig at lade mig vide om der haves noget Matri-

culskort over Christen Olesens Gaard i Agersted som Sognefoged Mads Hansen har kjøbt en Parcel 

af og som han har tilt til mig om at udstykke, og dersom der da ikke haves noget Matriculskort og 

det ønskes at jeg skal skaffe det da beder jeg om at faa Matriculsnummeret opgivet det allersnarest 

muelig; da er det min Agt at foretage de forlangte Udstykninger i Voer og Albek Sogne i Løbet af 

denne Maaned, eller saa snart Vinteren kan tillade det. 

Vadumtorp den 4
de

 April 1850. Med Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Gaardeier Forvalter Henrichsen. - Til Winkeldal med Voergaards Postbud. 
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Nr. 2110 

 

Vadumtorp den 7
de

 April 1850 

Kjære Hr. Hyldgaard 

Hav den Godhed at lade mig vide om muelig med første Post til hvilken Tid De mener at kunne 

komme til Sæbygaard, da det er mig af Vigtighed at vide det saa længe forud som mueligt, deels for 

derefter at indrette min egne Forretninger deels for at kunne skrive derom til Landmaaler Wahl som 

endnu er i Kjøbenhavn, Deres hengivne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2111 

 

Efter Begjæring af Selveier Niels Bjørn Christensen og Ole Andersen af Vesterbrønderslev har jeg 

lovet en Gang i anstundende Foraar at komme derhen paa Stedet for at eftersee Eiendommen i 

Forbindelse med Kortet og derefter at meddele Dem Attest om hvor Veien er udlagt til de saakaldte 

Storenge til Vesterbrønderslev, hvilken Attest jeg ikke kan meddele førend jeg kommer der paa 

Stedet. – Kortet over Vesterbrønderslev Byes Enge som blev mig tilsendt har jeg tilbageholdt i den 

Anledning og skal bringe det med naar jeg kommer. 

Vadumtorp den 8
de

 April 1850, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2112 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det at meddele mig en Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Gaarden Matr. N
o
 21 i Biersted 

Bye og Sogn. – Var det muelig at jeg kunde faae den med Overbringeren da skeete der mig 

rigtignok en stor Tjeneste. 

Vadumtorp den 13
de

 April 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Lange. 

 

 

Nr. 2113 

 

Vadumtorp den 13
de

 April 1850 

Gode Hr. Hyldgaard. 

Den indtrufne Eftervinter har forsat mig saa meget i mine paabegyndte Forretninger at det bleven 

mig til en særdeles stor Nødvendighed at profitere at den Mulighed som De endnu har givet mig 

Haab om at opnaae, nemlig at faae Dem til Sæbygaard fra den 19
de

 Dennes til Maanedens Udgang; 

vel kan jeg, fordi jeg først fik Deres Brev af 10
de

 dennes i Gaar efter at Iris var afgaaet til Kjøben-

havn, nu ikke faar et Brev til Landmaaler Wahl saa tidlig at han kan komme hertil den første Gang 

Iris kommer igjen, og da han saaledes ikke kan komme hertil førend den 24
de

 ligesom han følgelig 

først indtreffe med mig paa Sæbyegaard den 25; Men dersom De ikke kan, ved at jeg giver slip paa 
Dem de 5 Dage der er imellem den 19

de
 og 25

de
 skjænke mig de 4 første Dage af næste Maaned 

eller i det mindste nogle af dem i stedet, saa maae jeg ret indstændig bede Dem om at tage til Sæby-

gaard saa tidlig efter den 19
de

 som det er Dem muelig, da det er mig af særdeles Vigtighed at faa 

Dem til at fremme Beregningen saavidt, at man kunde faae Delingen færdig til Afsætning paa 

Marken, som jeg saa maatte paatage mig selv at bestyre. Jeg haaber vel at Planen, som blev udarbei-

det i Efteraaret nu maa være underskrevne og vedlagt inden Tinge af alle Vedkommende, og jeg vil 

da derom bede Dem at henvende Dem til Baronen eller til Kammerraad Theilmann; ligesom De 

ogsaa let vil kunde faae Befordring derfra i fald De ønsker det og vil skrive til dem derom. – Da jeg 
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nu ikke veed hvad De endelig vil bestemme Dem til i den Retning saa kan jeg ikke skrive derom og 

bestemme Deres Ankomst. – Den 25
de

 om Eftermiddagen venter jeg sikkert at komme der, og at 

bringe Landmaaler Wahl med. – Det gjør mig ondt at jeg ikke seer mig istand til at føie mig efter 

Deres yttrede Ønske om at fritages for det mig i denne Henseende givne Løfte. Deres med sand 

Agtelse forbundne, P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Landoeconom Hyldgaard. 

 

 

Nr. 2114 

 

Vadumtorp den 16
de

 Ap. 1850. 

Hav den Godhed saa snart som disse Linier kommer Dem tilhænde ved et Par Ord at svare mig paa 

hvad De bestemmer i Anledning af min Skrivelse til Dem af 13
de

 d.M. nemlig om hvad Dag De 

behager at reise til Sæbyegaard og til hvilken bestemt Dag De nødvendig skal reise derfra igjen, 

hvilket jeg troer at jeg (?)et (?). 

Deres med sand Agtelse forbundne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2115 

 

Sæbygaard den 28
de

 April 1850 

Høistærede Herr. Ven. 

At jeg ikke allerede for længe siden har besvaret Deres meget ærede Skrivelse af 17
de

 forige 

Maaned beder jeg Dem ret meget at undskylde; Det hidrører især derfra at jeg har været en stor 

Deel fraværende ved Forretninger og i den korte mellem Tid jeg har været hjemme har jeg været 

ualmindelig stærkt sysselsat med hastende Forretninger. – Jeg er villig til at foretage den forlangte 

Nivelleringsforretning i Kjettrup Sogn om en gandske kort Tid; men lige i Øieblikket er jeg saa 

travlt beskjæftiget at jeg ikke er istand til førend lidt længere hen i Foraaret at kunne bestemme til 

hvilken Tid jeg kan komme men De skal ret snart høre nærmere Bestemmelse fra mig i den Anled-

ning. – Jeg er vel tilfreds med det mig tilbudte Logie i Fjerritslev Kroe, men som en Selvfølge at der 

forskaffes mig friit Logie for og min Assistent paa Reqvirenternes Regning, og at jeg ved friit Logie 

forstaar foruden den frie Huusleilighed en anstændig tarvelig Beværtning. – De vil vel synes lige-

som jeg at det skulde være overflødigt at gjøre den Bemærkning at jeg ved friit Logie forstaar frie 

tarvelig Underholdning derunder indbefattet; men Sogneforstanderskabet paa Læsøe har lært mig at 

det dog ikke altid er overflødigt for at forebygge Misforstaaelser. 

Vadumtorp den 26
de

 April 1850. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Toft.  

 

 

Nr. 2116 

 
S:T. Hr. Overkrigscommissair Branth til Klarupgaard ombedes behageligen at ville udbetale Rest-

beløbet af min Regning for Landmaalingsforretninger ved Klarupgaard og Gods, 60 rbd. siger 

Tredsindstyve Rigsbankdaler til S:T. Hr. Kjøbmand Raffel i Aalborg, hvis Qvittering derfor 

validerer. 

Vadumtorp den 26
de

 April 1850, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2117 
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Gode Hr. Raffel 

Hosfølgende Pakke Documenter og en Rulle med Korter beder jeg De godhedsfuld vilde behage at 

modtage og udlevere til Hr. Overkrigscommissair Branth imod at han derfor betaler Dem 60 rbd. – 

Jeg skal med Guds hjelp om gandske faa Dage bringe Dem flere Penge. 

Vadumtorp den 26
de

 April 1850. Med megen Agtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kjøbmand Raffel. 

 

 

Nr. 2118 

 

Deres Velbyrdighed har forlangt min Erklæring over en hermed følgende Skrivelse af 15
de

 forige 

Maaned fra Peder Smed i Nørre Kongerslev paa egne og Interessenters Vegne betreffende nogle af 

ham fremførte Yttringer i Anledning af en Sag imellem Beboerne af Nørre Kongerslev og Gaard-

mand Peder Haals sammesteds. – I Anledning af denne Begjæring maa jeg tillade mig at bemærke, 

at det er mig ikke muelig efter saa lang Tids Forløb at kunne erindre hvad der har været talt hid og 

did i denne Sag; men det maa være en urigtig Opfattelse af mine Yttringer om Sagen naar det anta-

ges at jeg skulde have sagt ”at dersom de vilde have det (nemlig Skjellet) efter Udstyknings Kortet 

(her menes vistnok Udskiftnings Kortet) da skulde der have været udnævnt Mænd som Taxations-

mænd og disse manglede” – Dette maa jeg paa det Bestemteste modsige at kunne have yttret; thi jeg 

kan aldeles ikke tænke mig hvad Taxationsmænd har skulde have udrettet. I øvrigt maae jeg hen-

holde mig til den Attest jeg har meddeelt medens Sagen endnu var mig i frisk Minde. Da jeg umue-

lig nu kan huske hvorledes Ordene faldt paa Stedet. 

Vadumtorp den 18
de

 April 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbyrdige Hr. Cancelliraad Procurator Jensen. 

 

 

Nr. 2119 

 

Høistærede Hr. Forvalter ! 

I skyldigst Svar paa Deres ærede Skrivelse af 11
te
 d.M: meldes at det er min Agt at komme til Bude-

rupholm saa hastig som det er mig muelig; men da jeg har flere Ting som alle trænger paa i de 

allerførste Dage saa vil jeg ret meget bede Dem saa uopholdelig som De kan at lade mig vide 

hvilken den yderste Tid er inden hvilken Forretningen i Skjørping skal være færdig. De siger vel at 

”ifølge Indenrigsministeriets Befaling skal Fæstegaarden hvorved de bevidste Forandringer agtes 

foretaget være bortfæstet inden en fastsat Tid” men De taler ikke om hvilken Tid der er bestemt 

saadan 5 Dage, saa at jeg ikke deraf kan see om der just er periculum in more – Jeg skal komme saa 

uopholdelig som jeg kan, og er det mig nogenlunde muelig da skal jeg komme om nogle faa Dage 

men jeg ønsker ret meget saa hastig som muelig at faae at vide hvilken den yderste Tid er inden 

hvilken Forretningen nødvendig skal være færdig. 

Vadumtorp den 18 April 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Borup 

 

 

Nr. 2120 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af Dags Dato meldes: at det er min 

Bestemmelse af reise til Sæbygaard i Morgen, og det er mig ikke muelig i Dag at kunne opgive til 
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hvilken Tid jeg bestemt kan komme tilbage derfra; men dersom De vil være af den Godhed med 

Posten til Aalborg Postcontor, at underrette mig om den yderste Tid til hvilken jeg endnu kunde 

treffe Dem hjemme da er det min Agt, om jeg kommer saa tidlig hjem at det endnu kan blive 

tidsnok, at jeg da, paa en Reise som jeg har forestaaende til Haverslev og Beistrup, vil lægge Veien 

omkring af Oxholm. 

Vadumtorp den 24
de

 April 1850. Med Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Agent Nyholm 

 

 

Nr. 2121 

 

Vadumtorp den 27
de

 April 1850 

Gode Hr. Overkrigscommissair ! 

Jeg har i Dag sendt alle Documenterne Forretningen paa (?) betreffende til Kjøbmand Raffel ved 

Vesteraae i Aalborg tillige med Anviisning paa min Regnings Restbeløb 60 rbd. som jeg beder 

behageligen udbetalt til ham i mod hans Qvittering og imod at han udlevere Dem alle Documenter 

og Korter som nu er complet færdig til Indsendelse. De behager at erindre Taxationsforretningen fra 

Retten som skal følge med. – Efter Aftale følger herved en Seddel paa Jordbrugenes Størrelse i 

kvadrat Alen og Tønder Land samt Hartkorn og Gammelskat. Med Høiagtelse Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overkrigscommissair Branth. 

 

 

Nr. 2122 

 

Da Hr. Landoeconom Hyldgaard har sagt mig at der er opstaaet en Meningsforskjellighed mellem 

de vedkommende mellem de vedkommende Beboere af Skagens Sogns Kjøbstadcommune og 

Landcommunen om hvilket Punct paa Eiendommen der er der kaldes Jens Himme(l)boes Bakke 

hvorefter den vestre Ende af Skjellinien imellem Communerne skal rette sig og det er af særdeles 

Vigtighed at komme i det Rene med dette Spørgsmaals afgjørelse forinden Hr. Hyldgaard atter 

kommer der igjen, saa beder jeg ret meget at Deres Velbyrdighed vilde behage i Fald det ikke 

allerede er skeet, at drage Omsorg for at dette kunde skee saa uopholdelig som muelig. – Jeg maa 

oprigtig tilstaa at jeg begriber ikke hvorledes denne Tvivl kan være opstaaet; thi da der blev nedsat 

en Stage eller Pæl paa bemeldte Bakke medens Landvæsenscommissionen var tilstæde saa synes 

det mig at være klart at det, saaledes paa Stedet nedsatte Mærke maa være det gjeldende Skjel, uden 

Hensyn til om det mueligen kunde oplyses at der kunde være en anden Bakke som af nogle kan 

have været kaldet Jens Himmelboes Bakke; Thi da det blev vedtaget i Forliget at jeg skulde 

udmærke Linien paa Kortet efter det til den Tid nedsatte Punkt saa forekommer det mig at spørgs-

maalet maa indskrænke sig til at faae Sikkerhed for om den Pæl som stod der da Commissionen tog 

det i Øiesyn var paa det samme Sted som den endnu staaer eller om Pælen skulde være bleven 

flyttet siden den Tid; og den som paastaaer dette Sidste mener jeg maatte paalægges at bevise sin 

Paastands Rigtighed. – Jeg maa nu ret meget bede Deres Velbyrdighed som det allersnarest muelig 

at bringe denne Sag i det Rene og om Udfaldet underrette Hr. Hyldgaard paa Mølgaard pr. Hjørring. 

p.t. Sæbygaard den 28
de

 April 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Byefoged Hoffmeyer. 

 

 

Nr. 2123 

 



789 

 

Til Brug ved nogle attraaede Udstykninger beder jeg underdanigst at det høie ministerium 

høigunstigst vilde for min Regning lade udfærdige Copier af Matriculskorterne over efterskrevne 

Eiendomme i Hjørring Amt, nemlig: 

a, Dronninglund Sogn, Hjallerup Bye, Matr. N
o
 21 – Hartkorn 3-6-2-2, Gammelskat 21 rbd. 34 sk. 

Eieren Christen Jacobsen. 

b, Samme Sogn og Bye, Matr. N
o
 20, Hartkorn 3-1-3-1¼ Gammelskat 21 rbd. 34 sk., Eieren Peder 

Olesen. 

c, Samme Sogn, Ørsøe Fjerding, Matr. N
o
 99h, Htk. 1 Skp. ¼ alb., Matr. No 99aa, Htk. ½ alb. 

Gammelskat 1 rbd. 12 sk. 

d, Samme Sogn, Bolle Fjerding, Matr, N
o
 66 med Hartkorn 1 Skp. 1 Fk. 2 alb. Gl. skat 26 sk. 

e, Samme Sogn, Gjeraae Bye, Matr. N
o
 24, Hartkorn 1 Skp. 3 Fk. 1¾ alb. Gl. skat 20½ sk. 

f, Samme Sogn, Dronninggaards Gods Bolle Fjerding, Matr. N
o
 17, 4b, Christen Pedersen 

Skrædder, Hartkorn 1 Skp. 1 Fk. 1¼ alb. Gammelskat 48 sk. 

g, Samme Sogn og Gods samme Fjerding, Matr. N
o
 17b, Hartkorn 3 Fk. ¼ alb., Matr. N

o
 17c, 

Hartkorn 1 Skp. 1¼ alb., Matr. N
o
 17d, Hartkorn 2 Fk. 2¾ alb., Matr. N

o
 17e, Hartkorn 2 Fk. ¼ alb. 

– Disse 4 Matr. Nummere ønskes paa eet Kort. 

Korterne ønskes sendte til Aalborg Amtstue det snareste muelig hvor de af mig strax skal vorde 

indløste. 

Vadumtorp den 23
de

 Mai 1850, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det høie Indenrigsministerium. 

 

 

Nr. 2124 

 

S:T: Hr. Instrumentmager Clausen 

Af indlagte Brev fra Jomfrue Garbén ville De behageligen erfare at det sidste Instrument som De 

reparerede for mig ikke har opfyldt sin Bestemmelse; jeg beder Dem derfor nu ret meget om at 

afhjelpe dets Mangler snarest muelig og at sørge for ret snart at faa det udleiet paa et andet Sted jo 

før jo Kjærere. 

Vadumtorp den 23
de

 Mai 1850, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2125 

 

Paa førstkommende Mandag den 13
de

 Mai er det min Agt at reise til Buderupholm og paa min Tour 

at faa taxeret Borgmesterengen, jeg ønsker derfor at Eieren af denne Eng vilde komme til mig paa 

Skeelsminde Mandag Formiddag Kl. 10 for at følge med til Engen og at faae de udmeldte Tax-

eringsmænd til at møde der til samme Tid at vi kan faae Engen taxeret og Aftale gjort om hvorledes 

den skal deles. 

Vadumtorp den 11
te
 Mai 1850, P.L. Birk. 

 

Til de Beboere i Poulstrup i Dal Sogn som eier Borgmesterengen i Budolphi Sogn 

 

 

Nr. 2126 

 

Paa førstkommende Mandag den 13
de

 Mai er det min Agt at komme til Buderupholm for at udføre 

de der attraaede Forretninger. 

Vadumtorp den 11
te
 Mai 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 
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S:T: Hr. Proprietair Dahl. 

 

 

Nr. 2127 

 

Regning 

over mit Tilgodekommende for Udstykning af Gaarden Matr. N
o
 8 og 9 i Sulsted Bye og Sogn Kjær 

Herred. 

For et Kort over Jorden til Gaarden Matr. N
o
 8 i Sulsted 

og 4 i Fjordengene 74 Tdl.      3 rbd.   8 sk.  

For Delingen i to Parceller    26 rbd. 

Tillæg for 2 Parceller mere      2 rbd. 

Til stemplet Papir til Ansøgningen samt for at skrive denne, 

og for Befordring til og fra Stedet i alt     2 rbd. 

Tilsammen for Gaarden Matr. N
o
 8   33 rbd.   8 sk. 

For et Kort over Jorderne til Gaarden Matr. N
o
 9 i Sulsted  

og N
o
 6 i Fjordengen 68 Tdl.     2 rbd. 80 sk. 

For at dele Gaardens Jorder i to Parceller  26 rbd. 

Til stemplet Papir til Ansøgning samt for at skrive denne og  

at befordre mig til og fra Stedet i alt     2 rbd. 

Tilsammen for Gaarden Matr. N
o
 9    30 rbd. 80 sk. 

Er for begge Gaarde tilsammen    63 rbd. 88 sk. 

 

Anvendt forlods for Kortet      3 rbd.   8 sk. 

    +   2 rbd. 80 sk. 

    Er   5 rbd. 88 sk. 

    Det Hele 63 rbd. 88 sk. 

     58 rbd. 

    Befordring   2 rbd. 

     56 rbd. 

    ½ Del 28 rbd. 

    +   5 rbd. 88 sk. 

    anvendt i alt 33 rbd. 88 sk. 

Vadumtorp den 13
de

 Mai 1850, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2128 

 

Vadumtorp den 20
de

 Mai 1850 

Gode Madame Hollenius ! 

Min Fraværelse ved Forretninger har gjort mig efterladen i at besvare flere i min Fraværelse indløb-

ne Breve. – I skyldigst Svar paa Deres meget ærede Skrivelse af 11 d.M. meldes: det findes rigtig 

nok hos mig antegnet at den 1 rbd. som jeg modtog af Dem selv den 22
de

 december sidst var Leie 

for November Maaned af det Instrument som De havde udleiet til Madame Hansen i Snorren og 

siden den Tid har jeg ikke modtaget noget for samme; der staaer altsaa for samme til rest for 5 

Maaneder indtil 1st Mai dette Aar. Fra den Tid staar Instrumentet altsaa nu for Dem igjen naturlig-

viis paa de samme Vilkaar som forhen. Jeg har intet imod at De behager at lade Clausen forbedre 

Dæmperen for min Regning. – Med Overbringeren heraf ønsker jeg De vilde behage at sende de af 

Dem omskrevne 8 rbd. Kunde jeg med det samme faae Leien af Madame Hansen for de sidste 

forløbne 5 Maaneder var det mig særdeles kjært. 

Med sand Agtelse og Hengivenhed, Ærbødigst P.L. Birk. 
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S:T: Madame Hollenius. 

 

 

Nr. 2129 

 

Huset er ikke bortleiet endnu og det vil det endnu kunde faaes naar der et Par Maaneder forud 

derom treffes nærmere Aftale, Forbindtligst P.L. Birk. 

(Blev blot besvaret mundtlig. Vadumtorp den 20
de

 Mai 1850) 

 

 

Nr. 2130 

 

Det ærede Sogneforstanderskab paa Læsøe har under 7
de

 denne Maaned paa en Forespørgsel svaret 

min Assistent Lund saaledes: ”I Anledning Deres behagelige Skrivelse af 4
de

 dennes har jeg at 

meddele, at Sogneforstanderskabet anseer det rettest at De fremdeles selv besørger Kost og Logie, 

og at det ved Udskiftningens Tilendebringelse afgjøres hvor meget Øens Beboere deraf bør udrede. 

– Denne Bestemmelse troer Sogneforstanderskabet saameget mere beføiet som Udskifteren skal 

foretage de ved den afsagte Kjendelse befalede Forandringer paa egen Bekostning” – undertegnet 

”Hoffmann” 

I Anledning af denne Skrivelse maa jeg ærbødigst tillade mig at fremføre følgende Bemærkninger: 

Jeg har nu arbeidet som Landinspecteur i 36 Aar og i den Tid udført mangfoldige Forretninger 

baade for det Offentlige og for Private, og der er endnu ingenlunde tilforn mødt mig det Tilfælde at 

vedkommende Lodseier have gjort Indsigelse imod at forskaffe mig frit Logie og Fortæring i den 

Tid jeg har behøvet at opholde mig paa Stedet. – Ved de mange Forretninger jeg i Tidens Løb har 

foretaget paa de Kongelige Gaarde i Aalborg og Hjørring Amter har det Kongelige Rentekammer af 

Jordbogs Kasserne allevegne betalt Logie og Underholdning for mig og min Assistent til de paa 

Stedet værende Forvaltere eller Forpagtere hos hvem vi have logeret, sædvanligviis med 1 rbdl. for 

hver af os daglig; det er saaledes et fuldkommen enestaaende Exempel det første i sit Slags der er 

mødt mig paa min practiske Bane, at Sogneforstanderskabet paa Læsøe gjør Fordring paa at jeg og 

min Assistent selv skulle besørge os Kost og Logie medens vi behøver at være paa Stedet. – Efter 

hvad jeg har oplyst maa jeg ansee det for en temmelig overflødig Betingelse at Oberstlieutenant og 

Landinspecteur Lorentzen da han overtog Udskiftningen af Læsøe Lands fælleds Græsningsjorder 

betingede sig friit Logie for sig og sin Assistent, da jeg maa antage dette for en ligefrem Selvfølge. 

Dernæst forekommer det mig som en hidtil uhørt Smaalighed at Sogneforstanderskabet skal have 

yttret, at det vel har lovet at forskaffe ham og hans Assistent frit Logie, men at derunder ikke skulde 

være indbefattet passende tarvelig frie Fortæring. At Sogneforstanderskabet yttrer, at det troer sig 

saameget mere beføiet til nu at nægte at forskaffe Udskifteren og hans Assistent Kost og Logie som 

Udskifteren skal foretage da ved den afsagte Kjendelse befalede Forandringer paa egen Bekostning 

foranlediger mig til her at fremføre følgende Bemærkning: 

Under 27
de

 Mai forige Aar har jeg paa Oberstlieutenant og Landinspecteur Lorentzens Begjæring 

lovet ham at ville paatage mig at fuldføre ovennævnte Udskiftning efter den ved Landvæsens-

commissionens Kjendelse fastsatte Plan, saa hastigt som det efter Omstændighederne kunde staae i 

min Magt; men jeg fandt mig derhos beføiet til at tilkjendegive ham (hvilket han for øvrigt ret vel 

vidste) at det efter Sagens Natur ville være en Umuelighed at tilendebringe denne vidtløftige Forret-

ning i Løbet af 12 Uger. – Jeg tog strax fat paa Forretningen og efter at have sat mig fuldstændig 

ind i Sagen og gjort mig bekjendt med hvad der var udført førend jeg overtog den, og hvad der til 

den Tid endnu stod tilbage at udføre, og efter at have nøie overveiet deels paa Grund af mangeaarig 

Erfaring, deels efter nogle paa nøiagtige Iagttagelser over Tiden foretagne Forsøg, har jeg ved 

Indberetning til Indenrigsministeriet under 13
de

 August forige Aar fuldstændigen oplyst at de til 

Forretningens fuldførelse fastsatte 12 Uger, var saa langt fra at være tilstrækkelig at det ei en Gang 

vilde være mueligt at fuldføre den i en tre Gange saa lang Tid. – Da jeg overtog Forretningen var 

der ikkun beregnet i alt 959 Lodder, hvoraf de 666 allerede var afsatte paa Marken; men af disse 
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skulde efter Landvæsenscommissionens Kjendelse 104 Lodder omgjøres. – De beregnede Lodder, 

som forblive uforandrede vare altsaa 855 og det hele Antal er efter den afsagte Kjendelse 1197 eller 

med et rundt Tal 1200 Lodder; og da der af de 666 Lodder, som vare afsatte paa Marken, skulle 

ifølge Landvæsenscommissionens Kjendelse omgjøres 104, saa var der ikkun at betragte som afsat 

562 Lodder eller noget mindre end Halvdelen af det hele Antal. Det er med andre Ord der stod 

endnu tilbage at afsætte paa Marken 635 Lodder, og da der, som oven bemærket, var efter Landvæ-

senscommissionens Kjendelse 104 Lodder at omgjøre, og der til den Tid manglende 221 Lodder at 

beregne, foruden 17 som Landvæsenscommissionen bestemte til endnu at skulle udlægges i Stran-

den i Byrum Sogn, saa er dette tilsammen 342 Lodder som manglede at beregne. – Da Taxations-

stykkerne er saa mange at en enkelt Lod ofte gaaer igjennem 8 á 10, ja endog indtil 15 Taxations-

stykker, saa kunde jeg efter et Middeltal, ved stadigt Arbeide, ikke beregne mere ende circa 4 á 5 

Lodder i en heel Dag. – 12 Uger er ikkun 72 Arbeidsdage, og jeg kunde saaledes ved uafbrudt 

Arbeide ikke en Gang have seet mig istand til at fuldføre den blotte Beregning i den Tid som af 

Landvæsenscommissionen var bestemt til Fuldførelsen af det hele Arbeide, om jeg end havde været 

istand til at lægge alt Andet til side og udelukkende at anvende hele min Tid paa denne ene 

Forretning, hvilket jeg naturligviis ingenlunde har kunnet. – Jeg har nu under jævnligt Tilsyn holdt 

Lund i stadigt Arbeide ved Læsøe Forretning omtrent et heelt Aar og for at gjøre det mueligt for 

ham at kunne arbeide uafbrudt paa denne ene Forretning i saa lang en Tid uden at erhverve sig 

noget ved mindre Forretninger til Bestridelse af de i Tidens løb uundgaaelige paaløbende Udgifter 

til hans familiære Underholdning m.m., har jeg seet mig nødsaget til i Tiden selv at forholde nogen 

susseciv Afbetaling paa det udførte Arbeide, at betale Skatter og Renter for ham for ikke at see ham 

og en talrig Familie total ruineret ved uafbrudt af fremme Udskiftningen paa Læsøe. Under disse 

Omstændigheder tør jeg vel antage at det ærede Sogneforstanderskab ikke vil finde det underligt at 

jeg ikke er villig til at reise til Læsøe forinden jeg faar Vished for at man i det mindste vil forskaffe 

mig frie Overfart fra og til Sæby og frit Ophold medens jeg er der paa Øen. Et Par Ord derom 

udbeder jeg mig fra det ærede Sogneforstan-derskab forinden jeg tiltræder Reisen. Endelig maa jeg 

endnu tillade mig den Bemærkning, at forsaavidt som Sogneforstanderskabet i den Omstændighed 

at Udskifteren skal foretage de i den afsagte Kjendelse befalede Forandringer paa egen Bekostning 

troer jeg saameget destomere beføiet til at nægte Besørgelsen af Kost og Logie for Udskifteren og 

hans Assistent da kan dette fornuftig-viis ikke udstrækkes videre end til Afsætningen af de 104 

Lodder som skulle omgjøres, hvortil i det høieste vil behøves en halv Snes Dage; og det Retskrav 

som kan gjøres til Udskifteren for det udlagte Beløb for Kost og Logie for ham eller hans Assistent i 

den Tid vil da kunde afdrages ved Udskiftningsbetalingens Erlæggelse. – Den forandrede eller 

omgjort Beregning er udført her hjemme og den Tid samme har medtaget er følgelig ikke falden 

Communen til byrde. 

Vadumtorp den 22
de

 Mai 1850, Ærbødigst, P.L. Birk. 

 

Til det respective Sogneforstanderskab paa Læsøe.  

 

 

Nr. 2131 

 

Høistærede !  

Hoslagte Skrivelse til Læsøe Sogneforstanderskab beder jeg Dem at besørge samme tilskikket, og 

saa snart som jeg kan faa et Svar paa at jeg kan komme til Læsøe uden at udsætte mig for at tilsætte 

Penge i stedet for at faae Penge ind vil jeg komme over for at see til Dem; men for Øieblikket kan 

jeg rigtignok ikke komme. – Jeg har endnu ikke faaet Kortpapirer fra Kjøbenhavn af det store 

Maskinpapir. - Copiernaale har jeg heller ikke flere end den ene som jeg selv bruger. – Det 

minurerede Kort og de øvrige hos mig beroende Papirer Læsøe Udskiftning vedkommende skal jeg 

nok tage med naar jeg kommer. 

Vadumtorp den 23
de

 Mai 1850, Forbindtligst 
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Nr. 2132 

 

Regning over mit Tilgodekommende for at dele den saakaldte Borgmestereng til Povelstrup i 6 

Lodder bliver mit tilgodekommende efter den for Udstykningers sædvanlige taxt 6 rbd. pr. Lod er 

36 rbd. 

 

 

Nr. 2133 

 

Gode Hr. Hyldgaard ! 

Deres meget ærede Skrivelse af 22
de

 d.M. modtog jeg i Aftes ved Sengetid. – Det gjør mig meget 

ondt at erfare at De har været saa uheldig at blive væltet paa Hjemveien fra Sæbygaard, og er 

derved kommet til Skade. – Dog vil jeg haabe og inderlig ønske at De snart maatte blive 

fuldkommen helbredt igjen. 

Efter Forlangende vil jeg i denne Dag skrive til min Søn om Sønichsens Forretning for at faae at 

vide af hvad Aarsag den over Matr. N
o
 31 og 47 er udebleven og bede ham paaskynde at den hastig 

kan blive approberet – Hvad Sønichsen bør betale for Forretningerne beder jeg Dem at bestemme 

efter eget Godtbefindende ligesom ogsaa at modtage Betalingen for samme. 

Da De troer at kunne foretage noget Hjemmearbeide medens Nødvendigheden byder Dem at ligge 

under Cuur saa tillader jeg mig ved Overbringeren heraf at sende Dem Forretningen ved Sæbygaard 

som Tiden ikke tillod Dem at gjøre færdig der, og som det er mig af Vigtighed at faae fuldført saa 

uopholdeligt som det er mueligt. Jeg beder Dem derfor ret meget saafremt Deres Helbred og Tid 

kan tillade det at fuldføre denne Forretning for mig indtil Afsætningen paa Marken som jeg da agter 

at foretage det allerførste mueligt. Hav den Godhed at lade mig vide om mueligt med Overbringeren 

heraf til hvilken Tid De troer at jeg igjen med nogenlunde Sikkerhed kunde lade Korterne m.m. 

afhente igjen – færdig til Loddernes Afsætning paa Marken. 

Vadumtorp den 24
de

 Mai 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2134 

 

p.t. Buderupholm den 30
de

 Mai 1850 

Deres Velædelhed bedes ret meget at undskylde at jeg ikke allerede for længe siden har besvaret 

Deres meget ærede Skrivelse af 25
de

 f.M. hvilket især hidrører derfra at jeg i Løbet af de sidste 5 á 6 

Uger næsten ikke har været meget hjemme. – Jeg er villig til at foretage den forlangte Skjeludviis-

ning i Koldbroe det allerførste som jeg kan see Leilighed dertil; men endnu i dette Øieblik er jeg 

sandelig ikke istand til at kunne bestemme Tiden. – Dog vil jeg haabe at det ikke skal vare ret længe 

til - og jeg skal gandske vist beholde det i min Erindring – og kommer der saa snart som jeg kan, 

Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Lund i Hjørring. 

 

 

Nr. 2135 

 

Buderupholm den 31
de

 Mai 1850. 

Kjære Hr. Justitsraad ! 

De modtage herved min forbindtligste Tak for Deres meget ærede mig særdeles kjærkomne 

vendskabelige Skrivelse af 23
de

 denne Maaned. – Jeg behøver vist ikke at forsikkre Dem at det har 

glædet mig overmaade meget at erfare ar Deres Søn Andreas har heldig overstaaet sin Examen. – 
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Det Prøvekort som Fuldmægtig Jacobsen har yttret at han skal levere er vistnok den practiske Prøve 

som enhver der tager Landmaalerexamen skal gjøre under en Landinspecteurs Tilsyn som dertil 

beordres af Ministeriet; thi denne Prøve regnes med som en Deel af Examen. – Hvad jeg kan være 

ham behjelpelig med Hensyn til at skaffe ham Leilighed til at øve sig i det Practiske, dertil er jeg 

særdeles villig. – Om han ønsker at foretage sin practiske Prøve under mit Tilsyn, da tænker jeg vel 

at det kan tillades; men der maa formeentlig skrives en formelig Begjæring derom til Indenrigsmini-

steriet, om han ikke allerede ved Examinations Commissionen begjært det mundtligt. – Da jeg i 

dette Øieblik har af Avisen at Deres Søn er kommen hjem med sidste Iris, beder jeg Dem ret meget 

at hilse ham fra mig, og at lykønske ham til sin vel overstaaede Examen. Med san(d) Høiagtelse. 

Deres hengivne P.L. Birk. 

 

P.S. Jeg har endnu ikke hørt noget til de for saa lang Tid siden bestilte Korter m.m. Husene i Bælum 

betreffende. 

 

 

Nr. 2136 

 

(Et brev der er indlagt i protokollen) 

Deslige Smaaforretninger naar flere deraf udføres samtidig beregnet i Forhold til Tiden da modtage 

sammenlignet med Tiden der medgaar til større Forretninger af lignende Art, og efter dette Forhold 

bliver Betalingen for disse Magelæg at beregne saaledes: 

For Magelæggene med Matr. N
o
 7, 8, 10, 15 og 18 á 15 rbd.  75 rbd. 

For Magelæggene med Matr. 14 og 17 á 8 rbd.    15 rbd. 

For Udstykning af Gaarden Matr. N
o
 9 i 4 Parceller efter den  

sædvanlige Taxt for Udstykninger    28 rbd. 

For Befordring til og fra Stedet en Gang frem og tilbage 4½ Mile    6 rbd. 

     Er i alt         125 rbd. 

Derpaa Modtaget     30 rbd. 

     Altsaa Rest 95 rbd. 

 

 

Nr. 2137 

 

Under 7
de

 Mai 1850 har Pastor Asp som Formand for Sogneforstanderskabet for Lerup og Tranum 

Sogne henvendt sig til Amtet ved saadan Skrivelse: 

Det Kort over den i Aarene 1838 og 1839 udskiftede, meget betydelige Tranum Klit savnes ved 

mange Leiligheder, og jeg gjentagne Gange har tilskrevet Stiftslandinspecteur Justitsraad Birk paa 

Vadumtorp om at meddele mig, hvor samme med Beregninger og Lodseiernes Navne maatte være 

at erholde, for at jeg paa Communens Vegne kunde lade det afhænde, saafremt man ellers ikke selv 

hidsendte det; men jeg paa disse Skrivelser aldeles intet Svar har modtaget; tillader jeg mig ærbø-

digst at henvende mig til Amtet for at udbede mig sammes gunstige Medvirkning til at fornævnte 

Kort m.m. snarest muelig maatte blive meddeelt Lodseierne, blandt hvilke jeg i Henseende til det 

Lerup Sognekald underliggende Annex- og Mensalgods i Tranum Sogn, saavidt vides, er den 

største. 

Sogneforstanderskabet fra Lerup og Tranum Sogne den 7
de

 Mai 1850, N.P. Asp. 

Til Amtmanden over Hjørring Amt. 

 

I Anledning af denne Skrivelse skal jeg tjenstlig udbede Hr. Justitsraad Stiftslandinspecteur Birks 

behagelige Yttringer ved Tilbagesendelse heraf. – I Amtmandens Fraværelse, Schuberth 

 

Paa foran ommeldte Skrivelse fra Pastor Asp i Lerup som først er kommet mig til Hænde for en 

Time siden skal uopholdelig saa hastig som jeg kan komme hjem herfra, nemlig i Løbet af 8 Dage 
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fra Dato, blive ham meddeelt fornødent Svar; Det er alene en ren Forglemmelse at det ikke er skeet 

for længe siden. 

p.t. Buderupholm den 3
die

 Juni 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2138 

 

Buderupholm den 5
te
 Juni 1850 

Gode Hr. Svanholm ! 

De mig tilsendte Korter samt Deres Brev og de andre mig tilstillede Bilage har jeg sendt til min Søn 

Peter og bedet ham om at sørge for saa hastig som mueligt at faae Manglerne afhjulpen og det hele 

bragt i Rigtighed. – Jeg ønskede særdeles meget gjerne at tale med Dem i et for mig vigtigt 

Anliggende og beder derfor om De godhedsfuld vilde opgive mig hvad Dag og Tid jeg mueligen 

kunde treffe Dem i Aalborg? eller om De mueligen skulde være i Aalborg forud og reise hjem i 

disse Dage om jeg da maaskee kunde treffe Dem hjemme, om jeg reiste hen til Dem medens jeg 

endnu er her. – Er De ikke netop i Aalborg da beder jeg Dem være af den Godhed ved et Par Ord til 

Vadumtorp at lade mig vide til hvilken Tid jeg muelig kan treffe Dem i Aalborg, Ærbødigst og 

hengivenst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2139 

 

Regning 

over mit Tilgodekommende for Landmaalingsforretninger ved Buderupholms Gods i Skjørping By 

og Sogn udførte i Sommeren 1850. 

For 7 forskjellige Magelæg af Jord mod Jord af lige boniteret Størrelse bliver Betalingen efter den 

for deslige smaa Forretninger, hvoraf flere udføres samtidig sædvanlig Taxt at beregne i Forhold til 

Tiden de medtage sammenlignet med Tiden der medgaar til større Forretninger af lignende Art, og 

efter dette Forhold bliver Betalingen for disse Magelæg at beregne saaledes: 

For Magelæggene med Matr. N
o
 1, 8, 10, 15 og 18 á 15 rbd. 75 rbd. 

For Magelæggene med Matr. N
o
 14 og 17 á 8 rbd.  16 rbd. 

For Udstykning af Gaarden Matr. N
o
 9 i 4 Parceller efter  

den sædvanlige Taxt    28 rbd. 

For Befordring til og fra Stedet een Gang frem og tilbage 

4½ Miil Tour = 4½ rbd. Retour = ¾ Tour 3 rbd. er    7 rbd.  48 sk. 

    Tilsammen   126 rbd. 48 sk.  

   Derpaa her jeg modtaget 30 rbd. 

   Altsaa Rest  96 rbd. 48 sk. 

p.t. Bjørnsholm den 9
de

 Juni 1850. 

 

 

Nr. 2140 

 
Høivelbaarne Hr. Kammerjunker ! 

Ærbødigst tillader jeg mig herved at tilstille Dem hoslagte Taxationsforretning over Jørgen Heile-

sens Gaards Jorder i Gjeraae bedende at De vilde have den Godhed at faae den sendt hen til Jørgen 

Heilesen til videre besørgelse af de fornødne Underskrifter og afhjemling. – Ogsaa tillader jeg mig 

at lade følge Taxationsforretninger over Christen Henriksens Buues Gaards Jorder, som jeg beder 

godhedsfuld tilstillet Peder Hansen i Bolle til videre Besørgelse af de fornødne Underskrifter og 

Afhjemlinger. 
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Endelig tillader jeg mig at lade følge en Erklæring som jeg beder Hr. Kammerjunkeren vilde være 

af den Godhed at faae underskrevet af Jørgen Heilesen og af den tilgrændsende Nabo Peder Chris-

tian Jensen (forhen Christen Hansen) og at De derefter godhedsfuld vilde behage at sende mig den 

med Posten til Aalborg. 

Vadumtorp den 11
te
 Juni 1850, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2141 

 

Erklæring 

Da det er bleven tilkjendegivet for os undertegnede Gaard Eiere i Gjeraae Bye Dronninglund Sogn 

at Skjellet for vester Side af den sydligste Agerlod til Jørgen Heilesens Gaard Matr. N
o
 15a findes 

anderledes betegnet paa Matriculskortet end paa Marken, saa erklære vi herved at det er os bekjendt 

at der for omtrent 28 Aar siden nemlig saavidt vides i Aaret 1822 er ved Capitain og Landmaaler 

Kretzschmer foretaget Udviisning af dette Skjel efter Udskiftnings Kortet og at dette maa have 

været Aarsagen til den nu forefundne uoverensstemmelse. – Saaledes som Skjellet nu forefindes paa 

Marken har det været siden den Tid og vi erklære os herved i enhver Henseende tilfreds med 

samme. 

Gjeraae den 13
de

 Juni 1850. 

 

 

Nr. 2142 

 

Høistærede Hr. Carstensen ! 

Det var min Agt i denne Uge som sædvanligt at sende min Datter forskjellige Ting med Dampskibet 

Iris og deriblandt Penge til Huusleie etc., men da Dampskibet denne Gang er udeblevet paa Grund 

af en Reparation, saa er denne Sending derved bleven forsinket indtil næste Uge, og jeg beder Dem 

derfor undskylde at De ikke denne erholder Huusleien udbetalt nøiagtigt 8 Dage  før St. Hansdag, 

men først et Par Dage senere; skulde imidlertid Dampskibet heller ikke komme i Gang i næste Uge, 

da vil jeg sende Pengene med Posten over Land, saa at De alligevel i ethvert Tilfælde vil erholde 

samme inden St. Hansdag 

Vadumtorp pr. Aalborg den 14
de

 Juni 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Carstensen til Nye Mølle i Kjøbenhavn 

 

 

Nr. 2143 

 

Deres Velærværdighed ombedes ret meget at De godhedsfuld vilde undskylde at jeg har begaaet 

den Uhøflighed imod Dem at lade Deres tvende for længe siden mig tilhændekomne Brev henligge 

ubesvarede. – Da der behøvedes nogen Reparation af Liimning Korterne som formedelst det ene 

Korts ualmindelig Størrelse var saa vidtløftig at jeg ikke kunde forudsee til hvilken jeg med Sikker-

hed torde love at de kunde ligge færdige til at udleveres saa er dette den eneste Grund hvorfor Deres 
Brev ikke ere bleven besvarede strax, og min korte Hukommelse er Skyld i at det siden er bleven 

rent forglemt, som jeg endnu en Gang ret meget beder undskyldt. – Korterne ligge nu færdige til at 

kunne afhentes naar man behager; men det kan ikke vel skee anderledes end paa en Vogn, da de ere 

i en Kasse og paa Stokke for at conserveres, saa det vil falde for besværligt at bære dem saa lang 

Vei. – Jeg venter at komme til Fjerritslev Kro i de første Dage af næste Uge og jeg ville da om det 

ønskes bringe dem dertil, og dersom min Tid kan tillade det da vil jeg selv bringe dem til Leerup 

eller i al Fald nærmere opgive hvor de kan hentes i Nærheden, om jeg ikke skulde faae Tid til selv 

at bringe dem. 
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Taxationen, samt Arealerne eller den virkelige Størrelse af enhver Lod og Jordbrugernes Navne 

findes overalt tegnede paa selve Korterne. 

Vadumtorp den 16
de

 Juni 1850. Med Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velærværdige Hr. Pastor Asp i Lerup. 

 

 

Nr. 2144 

 

Høistærede Hr. Ven ! 

Det er nu endelig min Bestemmelse at reise til Hauerslev Præstegaard i Dag 8 Dage nemlig den 23
de

 

d.M. taxere hos den lille Lars Sønderstrup Mandagen den 24
de

 og samme Dags Aften komme til 

Fjerritslev Kroe for at fremme Nivelleringen og for at dette kan skee med desto mere Eftertryk 

kommer jeg selv 3
de

 nemlig to unge Landmaalere (En Landmaaler Wahl fra Kjøbenhavn og min 

Søn Arndt som har aflagt alle de befalede Prøver med særdeles Held og venter hver Dag paa sin 

Bestalling) begge for at assistere mig til Arbeidets Fremme. – Mine Hester kan der vel sørges for 

saavelsom for min Karl i de 2 à 3 Dage som jeg behøver at være der paa Stedet. – Dersom De kan 

faa Leilighed dertil da beder jeg De vilde faae bud til den Bitte Lars Sønderstrup om at komme til 

mig i Hauerslev Præstegaard og at underrette dem om at jeg kommer der selv tredje med egen 

Befordring men at jeg ikkun forlanger at blive der den ene Nat over - han skulde sørge da sørge for 

at have Taxationsmændene tilstæde Mandag Morgen da jeg vil til Fjerritslev om Aftenen. 

De fornødne Nivelleringspæle omtrent en Snes Stykker eller nogle faa flere og lige saa mange 

smaae Pinde til at skrive N
o
 paa er De vel saa god at udkommandere. – Nivelleringspælene bør være 

½ Alen lang, et Par Tommer i firkant og vinkelret glat afskaaren foroven.  

Vadumtorp den 16 Juni 1850, Deres hengivne (P.L.Birk) 

 

S:T: Hr. Procurator Toft. 

 

 

Nr. 2145 

 

At Hr. Landmaaler Wahl saavel i forige Sommers sidste Halvdeel som i den forløbne Deel af denne 

Sommer har opholdt sig hos mig og deeltaget i de forskjellige Embeds Forretninger som jeg 

imidlertid nu har udført, og at han i den Tid fortrinlig har gjort sig bekjendt med at taxere Jorder 

saavel som med at udføre Nivellerings og andre Landinspecteurforretninger det attesteres herved 

efter hans Forlangende. 

Vadumtorp den 10
de

 Juli 1850, P.L. Birk. Stift. 

 

 

Nr. 2146 

 

Vadumtorp den 13
de

 Juli 1850 

Gode Hr. Hyldgaard ! 
Det er destoværre saa gjerne jeg end vilde aldeles umuelig for mig at sende Dem Penge fortiden da 

min Kasse uheldigviis er bleven reent udtømt, men jeg agter i Morgen at reise til Sæbygaard og at 

tage Landmaaler Wahl og min Søn med som skal paabegynde Afsætningen af Udskiftningen ved 

Sæbygaard medens jeg gjør en lille Tour over til Læsøe og dersom de da kan faae Udskiftningen 

afsat i de 8 á 10 Dage som jeg agter at blive paa Læsøe eller i al Fald saa hastig som jeg derefter 

ved egen Hjelp kan faae Udskiftningen afsat ved Sæbygaard saa haaber jeg at faae Penge af Baro-

nen og De skal da uopholdelig faae alt hvad jeg kan skrabe samme. – Dersom det kan falde Dem 

beleiligt at komme til mig paa Sæbygaard til den Tid som De antager atter at blive frie, nemlig 



798 

 

omtrent til den 27
de

 som er 3 Ugersdagen efter den 6
te
 til hvilket Tidspunkt De antager igjen at have 

Tiden til Deres egen Raadighed, da er det mit Ønske at faae Dem til at hjelpe mig at blive færdig 

med Afsætningen paa Marken om jeg ikke forinden selv kan naae det, og jeg haaber da sikkert til 

den Tid at kunne faae Penge til Dem af Baronen; det er dernæst mit Ønske at faae Dem til saa snart 

som mueligt derefter at fremme og fuldføre Opmaalingen paa Skagen for at jeg kunde faae 

Taxationen foretaget inden det bliver for sildigt ud paa Efteraaret, Hengivenst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2147 

 

Vadumtorp den 14
de

 Juli 1850 

Høistærede Hr. Ven! 

Den allerhøieste Nødvendighed tvinger mig til imod min Villie at lægge Nivelleringsforretningen til 

side indtil jeg kan faae Penge og at gribe efter de Forretninger først som giver mig Penge strax. – 

Jeg seer mig saaledes nødsaget til at tilkjendegive Dem, at saafremt Vedkommende – som jeg 

antager – ønsker Forretningen fremmet uopholdelig da maa de forenes om at sende mig Beløbet af 

min Regning nemlig for den egentlige Forretning efter Akkordt 40 rbd. og for Befordring til og fra 

Stedet 4 rbd. er i alt 44 rbd. – Saasnart som dette Beløb sendes mig skal Forretningen uopholdelig 

blive fuldført og Dem tilsendt – Maaske De godhedsfuld vilde være uleiliget med til samme Tid at 

faae Beløbet 4 rbd. efter den Regning som jeg sendte Roulund for Skjeludviisning, da skeete der 

mig en dobbelt Tjeneste – thi min Kasse er destoværre meget syg fortiden. – Foreningen lader jeg 

følge til behageligt Eftersyn. De vel er saa god at sende mig igjen med Beløbet af Regningen. Med 

sand Høiagtelse, hengivenst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Toft. 

 

 

Nr. 2148 

 

Sæbygaard den 21
de

 Juli 1850 

S.T. Hr. Birkedommer Gad ! 

Hr. Baronen her har sagt mig at Deres Velbyrdighed vilde opholde Dem i Sæby for at reise over 

samtidig med mig. – Imod min Villie blev jeg opholdt paa Knivholt længere end jeg havde ventet 

og kom først hertil i Aftes efter Kl. 11 og kan nu ikke tiltræde Reisen før i Eftermiddag efter Kl. 3. 

– Jeg tillader mig derfor nu ved disse Linier at forespørge om Deres Velbyrdighed som kjender 

Overfarten finder det passende at tiltræde Reisen i Dag imellem Kl. 3 og 4 eller om De efter Om-

stændighederne finder det rigtigere at opsætte den til i Morgen tidlig da til hvilken Tid? samt om jeg 

tør bede Dem være uleiliget med at bestille et Fartøi til Overfarten. Kan det ligesaagodt gaae an i 

Dag som i Morgen, da var det vel neppe værd at opsætte Reisen for ikke at tabe Tiden.  

Et Par Ord til Efterretning udbeder jeg mig med Budet, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2149 
 

Høivelbaarne Hr. Baron Kragh Juel Wind Arenfeldt til Stamhuset Sæbygaard ombedes godhedsfuld 

at ville for mig udbetale til Hr. Landoeconom Hyldgaard 200 rbd. siger To Hundrede Rigsbank-

daler, imod hans Qvittering og føre mig samme til Regning, som Afdrag paa mit Tilgodekommende 

for de underhændehavende Udskiftninger paa Sæbygaards Gods. 

p.t. Sæbygaard den 22
de

 Juli 1850, Allerærbødigst P.L. Birk. 
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Nr. 2150 

 

p.t. Sæbygaard den 22
de

 Juli 1850 

Kjære Hr. Gregersen ! 

Uendelig er jeg Dem meget forbunden for den Omsorg og Velvilie hvormed De tager Dem af min 

Søn Claus. – Deres meget ærede Skrivelse af 12
de

 d.M. har glædet mig ret hjerteligt og har paa ny 

oplevet og hævet mit dybt sunkne Haab. – Jeg paaskjønner det ret med Taknemmelighed at De ikke 

har ladet det beroe ved den første Foranstaltning; men at De atter har skrevet til Hr. Spreckelsen for 

at faae yderligere Underretning, og jeg beder og haaber at De atter er saa god at meddele mig saa 

omstændelig som muelig alt hvad De haver at vide i den Retning. 

Med venskabeligst Hilsen henlever jeg, Deres med sand Høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2151 

 

Gode Hr. Hyldgaard ! 

Da jeg befrygter at Afsætningen af Udskiftningen her vil nedtage alt for lang Tid om Vahl skal 

gjøre den færdig ene, saa beder jeg Dem ret meget om at De vilde gjøre mig den Tjeneste at komme 

hertil det allerførste som det er Dem muelig og blive her saa mange Dage som De kan. - og beder 

jeg at De vilde saavidt mueligt see til at faae de Dele afsat som De kan skjønne at det vilde falde 

Wahl vandskeligst at gjøre ene. – Jeg er destoværre ikke endnu kommet afsted til Læsøe formedelst 

Modvind, og der er ingen Udsigt til at jeg kan komme afsted endnu i Dag, og da jeg i dag har faaet 

den Efterretning fra mit Hjem at alle mine Børn kommer hjem paa Onsdag og ikke kan blive samle-

de længere end netop 14 Dage, saa er det mig dobbelt ubehageligt om jeg skal blive nødsaget til at 

ligge paa Læsøe en stor Deel af den Tid. 

Sæbygaard den 27
de

 Juli 1850. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landoeconom Hyldgaard. 

 

 

Nr. 2152 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville, det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det, meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

a. Dronninglund Herred, Voer Herred, Agersted Bye, Matr. N
o
 17, hidtilværende Fæster af 

Voergaards Gods Poul Sørensen. 

b. Albek Sogn, Lyngsaae Bye, Matr. N
o
 6a, Lyngsaaegaard, Selveier Christen Pedersen. 

c. Dronninglund Sogn, Gjeraae Bye, matr. N
o
 15a og 15b, Fæster Jørgen Heilesens Gaard. 

d. Samme Sogn, Christen Henriksens Gaards Jorder, Buus kaldet, Matr. N
o 94 

i Ørsøe Fjerding og 

Matr. N
o
 90 i Bolle Fjerding. 

e. Hvetbo Herred, Hune Sogn, Rødehuus Matr. N
o
 118b, Christen Nielsen Sverrig. 

f. Samme Sogn og Bye, Matr, N
o
 115, Christen Peitersen 

g. Samme Sogn, Hune Torp Bye, Matr. N
o
 95 og N

o
 90 i Jetsmark Sogns nordre Deel, Selveier Lars 

Pedersen. 

h. Samme Sogn og By, Matr. N
o
 96, Eier Peder Olesen. 

i. Samme Sogn, Hune Bye, Matr. N
o
 23 og Matr. N

o
 86 i Voldkjær Enge i Jetsmark Sogn. 

k. Samme Sogn og By, Matr. N
o
 20, Niels Christian Sørensen, af forhenværende Lundergaards 

Gods. 

l. Østerhan Herred, Beistrup Sogn, Matr. N
o
 36, Lars Pedersen Sønderstrup. 

m. Børglum Herred, Jerslev Sogn, Klæstrup Bye, Anders Nielsen Kudsk, Matr. N
o
 5, Hartkorn 2 

Td. 5 Skp. 3 Fk. 1¾ alb., gl. skat 22 rbd. 17 sk. 

n. Vesterbrønderslev Sogn og Bye, Jens Jensen Krogh, Matr. N
o
 14g og N

o
 24. 
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samt matr. N
o
 18m og Matr. N

o
 25. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 6
te
 August 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Ridder Juel. 

 

 

Nr. 2153 

 

Gode Hr. Klitgaard ! 

Mange Tak for de mig tilsendte 48 Melkefade som jeg har modtaget - saavelsom det medfølgende 

Stykke Lærred der alt er efter Ønske. – Behag med Overbringerem at sende mig en Note paa hvad 

det skal koste. 

I Gaard modtog jeg de 10 rbdl. som De har været saa god at sende mig fra Peder Olesen i Hunetorp. 

Tør jeg bede Dem være af den Godhed at lade mig vide hvad den Mand hedder som har kjøbt Bolle 

Christens Gaard i Qvorup; han talte til mig da jeg sidste reiste hjem fra Blokhuus, om at foretage 

Udstykning til Fraskillelse af en Lod som er Dem overdraget formodentligt i arvefæste eller lang 

Forpagtning, men som han nu ønsker at faae virkelig fraskilt. 

Vadumtorp den 8
de

 August 1850. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2154 

 

Under 9
de

 f.M. har Stiftamtet anmodet mig om at bestyre Taxationen af de Grundstykker der for 

bestandig afgives til den ny Hovedlandeveisstrækning imellem Sundby og Sæbyvejens Omslutning;  

men da jeg først i dette Øieblik er kommen til kundskab om at der existerer et Circulair om Frem-

gangsmaaden ved disse Forretninger og som jeg veed der i tilstrækkelig Mængde skal være sendt til 

Aalborg Stiftamthuus saa beder jeg herved ærbødigst om at vorde forsynet med et Exemplar til 

Veiledning ved Forretningen. 

Vadumtorp den 9
de

 August 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Stiftsfuldmægtig Jørgensen. 

 

 

Nr. 2155 

 

I Anledning af Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 22
de

 f.M., tillader jeg mig at bemær-

ke at jeg kan ikke i Øieblikket sige bestemt til hvilken Tid jeg kan foretage den mig overdragne 

Forretning betreffende Taxation af de Grundstykker der for bestandig er afgivne til den nye Hoved-

landeveisstrækning mellem N. Sundby og Sæbyeveiens Anslutning; men agter i den Anledning det 

først skee kan, at tale med Deres Velbaarenhed, og ønsker derfor at De vilde behage at opgive mig 

til hvilken Tid De kommer til Sundbye da jeg saa vil treffe sammen med Dem der for at aftale det 

Fornødne. – Kun vil jeg tillade mig at bemærke at Torsdagen den 15 ønskede jeg at være i Aalborg 

ved den Tid Iris afgaaer og Fredagen den 16
de

 skal jeg paa Forretning i Østerhassing Sogn hele 
Dagen; men for resten vil jeg komme til Dem i N. Sundby paa hvad Tid og Sted De behager at 

bestemme. 

Vadumtorp den 10
de

 August 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Ingenieur Capitain Glahn 

 

 

Nr. 2156 
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Vadumtorp d. 12
te
 August 1850 

I skyldigst Svar paa Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 10
de

 d.M. meldes; at jeg er villig til at 

overtage den omskrevne Forretning i Storvorde Sogn og at jeg agter i den Anledning at komme til 

Dem i Løbet af næste Uge. 

Vadumtorp den 12
te
 August 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Herr. Overkrigscommissair Branth. 

 

 

Nr. 2157 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 8
de

 d.M. meldes at jeg venter at 

komme til Sæbygaard noget hen i næste Maaned og jeg vil da bestræbe mig for at kunne komme til 

Koldbroe til Christen Olesen for at vise Skjel ud, men han maa da sørge for at have Kortet tilstæde, 

da mit Ophold der paa Egnen vil blive kort, eftersom jeg skal til Læsøe inden næste Maaneds 

Udgang paa en meget betydelig Forretning. 

Vadumtorp den 12
te
 August 1850. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk, 

 

S:T: Hr. Procurator Sand i Hjørring. 

 

 

Nr. 2158 

 

I Løbet af næste Uge er det min Agt at komme til Thygeslund for at foretage den af Deres Velædel-

hed forlangte Forretning, hvilket jeg efter Aftale tillader mig herved foreløbig at anmelde. 

Vadumtorp den 12
te
 August 1850. Med sand Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Lund til Dalsgaard 

 

 

Nr. 2159 

 

Kjære Hr. Justitsraad ! 

I Løbet af næste Uge venter jeg at komme til Dalsgaard eller Thygeslund, og jeg vil da lægge Veien 

om ad Nørgaard og skal da medbringe Kortet og Beregningen over Deres Huse m.v. i Bælum; og 

jeg beder ret meget undskyldt at jeg ikke har sendt dem forlænge siden. 

Vadumtorp den 12
te
 August 1850. Med sand Høiagtelse. Deres hengivne P.L. Birk.  

 

 

Nr. 2160 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af Gaars Dato skal jeg sikkert komme til 

Dem i Sundbye paa førstkommende Torsdag den 15
de

 d.M. om Eftermiddagen mellem Kl. 3 og 4 og 

saafremt De alt er forsynet med de fornødne Matriculskorter og Taxationsmændene ere udmeldte da 

haaber jeg vel at det for min Skyld skal kunde lade sig gjøre at foretage Forretningen paa Løverdag. 

Vadumtorp den 13
de

 August 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Ingenieurcapitain Glahn 
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Nr. 2161 

 

Vadumtorp den 13
de

 August 1850 

Gode Hr. Møller ! 

Endelig ere vi da nu komne saavidt at vi have faaet den væsentligste Deel af den fornødne Byg-

ningsmaterialierne samlet og ønsker derfor at De nu vil gjøre mig den Tjeneste at skaffe mig fat paa 

Muurmesteren saa uopholdelig som det er muelig at faae ham, da det er ved at trække temmelig 

langt hen i Tiden; De gjør mig virkelig en stor Tjeneste om De endelig kunde faae ham til at komme 

ret snart. Et Par Ord til Underretning udbedes med første Post. 

 

P.S. De er ved saa god at erindre at han skal have Fugejern med til at gjøre de saakaldte brændte 

Fuger med. Deres meget forbundne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Møller. 

 

 

Nr. 2162 

 

Kjære Lund ! 

Vil De gjøre mig den Tjeneste med første Post at lade mig vide hvorvidt De er kommen med Afsæt-

ningen af Hedelodderne over Høisandene og om der er flere Lodder tilbage end disse som just nød-

vendig skal være afsatte forinden der kan skrides til at forlange Erklæring af Beboerne; thi ihvorvel 

Delingen af alle de Lodder hvori flere have Deel nødvendigviis maa i Henseende til Betalingen 

henhøre under den almindelige Deling saa er det dog ikke fornødent at disse Delinger skal være 

fuldført forinden der kan tages Erklæring af Beboerne og de altsaa kan blive pligtig til at betale 

Udskiftningen; thi saasnart som alle de Lodder ere udlagte og afsatte der grunde sig ligefrem paa 

den for Delingen approberede Hartkornsliste da kan man æske deres Erklæring uden Hensyn til at 

Delingen af de fælleds Lodder ikke tillige ere afsatte – jeg maa derfor gjentage min Begjæring om 

først og fornemmelig at faa alle de paa Hartkornslisten grundede Lodder afsatte samt uopholdelig 

Underretning om hvor snart dette Arbeide med Sikkerhed kan være tilendebragt – Jeg kan hilse fra 

Deres Familie at alt er vel hjemme. – Jeg har indfriet Deres Vexel og betalt Deres Skatter samt 

fornyet Deres Brandpolice – Alt er ogsaa vel her – De hilses venskabeligst fra os alle ved Deres 

hengivne P.L. Birk. 

Vadumtorp den 14
de

 August 1850. 

 

 

Nr. 2163 

 

Regning 

over mit Tilgodekommende for at udstykke Gaarden Matr. N
o
 17 i Agersted Fjerding, nemlig 

forhenværende Poul Pedersens Gaards Jorder i Togaarde. 

For Kortet fra Ministeriet har jeg udbetalt    5 rbd. 60 sk. 

For simpel Udstykning i 4 Parceller efter den sædvanlige 

Taxt 26 rbd. for den første Parcel at fraskille og 1 rbd. Tillæg 

for enhver af de flere Parceller i hele Lodder for Delingen i  

4 Parceller     28 rbd. 

For Befordring til og fra Stedet     4 rbd. 

For at dele Hovedparcellen i to lige Dele som blev forlangt og 

var beregnet færdig til Afsætning den 5
te
 Mai, til hvilken Tid 

Kjøberen efter Aftale skulde have hentet mig paa Dronninggaard,  

men lod mig gaae og vente forgjæves og kom ikke; senere har Hr.  

Forvalter Henriksen tilmeldt mig at de nu ikke ønsker Have- 
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parcellen deelt – jeg har derfor seet mig nødsaget til at gjøre 

Beregningen og Kortet om igjen, eftersom det er befalet at 

der skal være særskilt Kort over hver Parcel for sig. – For  

dette extra Arbeide bliver mit Tilgodekommende i det mindste   5 rbd. 

    Er i alt 42 rbd. 60 sk. 

Vadumtorp den 14
de

 August 1850, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2164 

 

I Anledning af Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 9
de

 d.M. tillader jeg mig at bemærke: at jeg 

har ikke modtaget nogen Skrivelse fra Amtet af 17
de

 Mai dette Aar. – og da jeg har en Lædertaske 

med Laas for hvortil Postcontoret har Nøglen, er det besønderligt nok hvor Brevet kan være bleven 

af. 

Vadumtorp den 15
de

 August 1850. Med Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2165 

 

I Anledning af Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 29
de

 forige Maaned som ankom hertil medens 

jeg var paa en Reise til Læsøe og derfor ikke strax kunde besvares, bemærkes at der vel en Mand 

der har talt til mig i Foraaret om at udskifte nogle fælles Jorder i Gravlev; men om det var Christen 

Jensen Foldager eller ei veed jeg ikke, da jeg ikke erindrer om eller hvor jeg har noteret det; men 

jeg er villig til at gjøre det saafremt det kan beroe til jeg kan faa lidt bedre Leilighed end jeg har 

fortiden. Imidlertid vil jeg bede Dem forinden at erhverve en Copie af Matriculs Kortet med 

paategnede Taxter til Brug ved Forretningen – Taxationsforretningen over Vestergaards Jorder 

m.m. i Skjørping beder jeg mig behageligen tilsendt ved første Leilighed. 

I Anledning af Hr. Forvalterens ærede Skrivelse af 15
de

 d.M. som jeg modtog i Dag, tillader jeg mig 

at bemærke: at jeg kan ikke see om det er tilfældigt eller forsætligt at Forvalteren lægger Skjul paa 

inden hvilken Tid det er at Ministeriet har paalagt Hr. Dahl at have Gaarden i Skjørping bortfæstet. 

– De siger mig blot at Ministeriet har paalagt Hr. Dahl at have Gaarden bortfæstet inden en vis Tid 

hvilket De tvivler om vil lade sig iværksætte, med mindre Documenterne med det allerførste kan 

blive indsendte. – Om denne Frist er bestemt saa kort at det skulde være nødvendigt for mig aldeles 

uopholdelig at lægge alt andet til side for Øieblikket at fuldføre Forretningen kunde jeg nok ønske 

at vide; iøvrigt maa jeg oprigtig tilstaae at jeg ikke kan indsee hvorfor det er nødvendigt at Docu-

menterne skal være indsendte førend Hovedparcellen kan bortfæstes, da jeg har opgivet Hartkornet 

og dens Grændser findes afsat paa Marken, og der efter Sagens Natur ikke behøves nogen Appro-

bation paa Omdelingen; men skulde der dog desuagtet imod min Formodning være noget saadant 

forhaanden der mig misvisende kunde bevirke Periculim in mora, da behag at lade mig det vide. 

Vadumtorp den 17
de

 August 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Borup. 

 

 

Nr. 2166 

 

Vadumtorp den 19
de

 August 1850 

Da jeg nu har indsendt Udstykningsforretningen over Gaarden Matr. N
o
 17 i Togaarde, tillader jeg 

mig ærbødigst at tilstille Deres Velædelhed min Regning over mit Tilgodekommende for denne 

Forretning til Beløb 42 rbd. 60 sk. bedende at De godhedsfuld vilde sende mig Beløbet med første 

Post, da min Kasse destoværre er i meget snævre Omstændigheder for Øieblikket.  
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Deres med sand Agtelse forbundne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Henriksen. 

 

 

Nr. 2167 

 

Formedelst det vedholdende ustadige Veir er jeg bleven saaledes forsat i min meest paatrængende 

uopsætelige Forretninger at jeg ikke kan see mig istand til at komme til Klarupgaard førend i de 

allersidste Dage i næste Uge, hvilket jeg ret meget beder at Deres Velbaarenhed gunstigst vilde 

undskylde. 

Vadumtorp den 22
de

 August 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Overkrigscommissair Branth. 

 

 

Nr. 2168 

 

Deres Velærværdigheds truende Skrivelse af 20
de

 denne Maaned har jeg modtaget – jeg seer blandt 

andet deraf at De staaer i den Formening at Skjellene for de gamle Skifter i Mou og i Skjellets Tør-

vemose skal kunde udvises paa Marken, i det mindste for en Deel – en lignende Mening blev ogsaa 

yttret i Fjor da jeg var nærværende, men da det kom til at de skulde paavises i Virkeligheden kunde 

der dog alligevel ikke noget med Sikkerhed. Det var da ellers forresten Maal i heden af saadan Paa-

visning som jeg stolede paa da vi havde Beboerne samlede i min Nærværelse; men tvært imod den 

Aftale som skeete med mig eller i min Overværelse bleve Beboerne siden enig med hinanden om 

uden mit Vidende eller Samtykke at formaae min Assistent Lund til at dele det Hele paa en Maade 

som jeg slet ikke har havt nogen Deel i og ingenlunde vilde have gaaet ind paa, uden alle Vedkom-

mende  udtrykkelig og bogstavelig eensstemmig havde forlangt det paa eget An- og Tilsvar. -  De 

(??) taler om at en Deel af Betalingen for Udskiftningen skal være erlagt; hvorvidt dette forholder 

sig rigtigt kan jeg aldeles ikke svare noget til; thi jeg har ikke modtaget saa meget som en eneste 

Skilling, heller ikke har jeg ladet nogen anden oppebære Betaling paa mine Vegne. – Hvad Beboer-

ne i Mou Sogn i dette specielle Tilfælde har afhandlet med Lund er en privat Sag imellem Dem og 

ham som jeg aldeles ikke har havt nogen Deel i endnu, og som jeg neppe kan foretage noget ved 

førend Lund kommer tilbage fra Læsøe hvor han har været siden 1
st
 Mai dette Aar og rimeligviis vil 

forblive til Vinteren driver ham hjem. Imidlertid vil jeg om en gandske Kort Tid, naar jeg kommer 

til Klarupgaard som vil skee i Løbet af 8 á 14 Dage fra i Dag af, komme til Mou og da foretage 

hvad der efter Omstændighederne kan være at gjøre fortiden. 

Vadumtorp den 29
de

 August 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velærværdige Hr. Pastor Jacobsen. 

 

 

Nr. 2169 
 

Regning 

over mit Tilgodekommende for Landmaalingsforretninger for S:T: Hr. Proprietair Lund til 

Thygeslund. 

For at omgjøre Udstykningsberegningen over Hovedgaarden Dalsgaards Jorder med Hensyn til at 

Rentekammeret ikke vilde tillade Eieren at dele Skoven saaledes som han først havde forlangt, samt 

derhos at foretage en yderligere Deling af Parcellen N
o
 2, hvorved fremkom tvende nye Parceller N

o
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9 og N
o
 10 vilde mit Tilgodekommende efter Arbeidets Omfang være at beregne i det mindste til 30 

rbd. men i Betragtning af Omstændighederne anføres det ikkun til   20 rbd. 

For i Anledning af Magelæg at udstykke Gaarden Matr. N
o
 4 i Østergaard 

Bye er Betalingen efter den sædvanlige Taxt 26 rbd. men ansættes ligeledes 

ikkun til       15 rbd. 

For at udstykke Rebbildstedets Jorder i 5 Parceller er Betalingen efter den  

sædvanlige Taxt 26 rbd. for de første 2 Parceller og derefter 1 rbd. for hver  

af de andre 3 Parceller altsaa i alt 29 rbd.; men i Betragtning af de for  

Haanden værende Omstændigheder ansættes kun   25 rbd. 

For Befordring til og fra Stedet      5 rbd. 

     Er i alt 65 rbd. 

 

p.t. Thygeslund den 26
de

 August 1850, P.L. Birk. - Derpaa har jeg i Dag modtaget 35 rbd. som 

herved qvitteres. P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2170 

 

Kjær Lund ! 

Deres Brev af 21
de

 August modtog jeg i Aftes ved min Hjemkomst fra en Reise; men det har 

destoværre kun lidet tilfredsstillet mig at De 3 Ugers Dagen efter min Afreise fra Læsøe ikke endnu 

yttret et Ord om, om De troer at kunne ved egen Hjelp naa at blive færdig til den bestemte Tid? – 

Efter at have arbeidet fremad paa Forretningen i 3 Uger maatte De dog endelig nu være kommen 

saa vidt at De med nogenlunde rimelig Sikkerhed kunde vide om det er mueligt for Dem at blive 

fuld færdig med Loddernes Afsætning inden September Maaneds Udgang, som var det jeg især 

spurgte om; Thi skal jeg have en duelig Hjelper over til Dem for at faae Ende paa Afsætningen i 

rette Tid; da maae De jo let indsee at det er nødvendigt at jeg skal vide det snart, og at det ikke er 

nok at jeg først faar det at vide naar De er færdig med Beregning m.m. og De maaskee da først maa 

erklær mig at det ikke er Dem muelig at blive færdig til rette Tid, uden fremmed Hjelp. Det er som 

De veed ingen Springvei her imellem – og den Hjelp som kunde være Dem nyttig staaer ikke saa 

lige til at finde hvilket Øieblik man vil. – Jeg maa derfor gjentage min Opfordring om, at De aldeles 

uopholdelig lader mig vide til hvilken Tid De med rimelig Sikkerhed troer at kunne blive færdig 

ved egen Hjelp. – for at jeg deraf kan udlede, om eller hvorvidt extra Hjelp er Dem aldeles nødven-

dig. Da Landmaaler Wahl netop i dette Øieblik er kommen tilbage fra en Reise i Randersegnen og 

han er villig til at reise over til Dem for at Hjelpe Dem at fuldføre Delingen, saa tør jeg, da jeg ikke 

kan see af Deres Brev hvorvidt De troer at kunne naae det ved egen Hjelp, ikke undlade at modtage 

hans Tilbud om at ville hjelpe Dem. – Han har afsat en meget stor Deel af Udskiftningen ved Sæby-

gaard i Sommer og vil vist kunde være Dem behjelpelig baade ved Beregningen og ved Afsætnin-

gen. Da han kommer i mit Sted er det en Selvfølge at der skal skaffes ham Logie for Communens 

Regning. 

De hilses venskabeligst fra os alle her ved Deres hengivne P.L. Birk. 

 

Vadumtorp den 27
de

 August 1850. 

 

 

Nr. 2171 

 

Velbaarne Herr. Professor Borgen ! 

Da jeg har bragt i Erfaring at min Søn Claus Lykke Birk ikke kan gjøre den Fremgang i Studering 

som jeg havde ønsket og haabet saa seer jeg mig imod min Vilie nødsaget til at tage ham ud af 

Skolen for at anbringe ham paa anden Maade, hvilket jeg tillader mig herved at anmelde i det jeg 
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tillige aflægger min skyldigste Tak til Deres Velbaarenhed for den Omsorg De har havt for ham i 

den Tid han har besøgt Skolen. 

Vadumtorp den 27
de

 August 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2172 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Espensen 

Under 5
te
 Marts dette Aar sendte jeg en Pakke Korter og Beregninger med mere til Amtmanden i 

Hjørring og deri indlagt en Skrivelse af saadant Indhold: 

”I Henhold til Forordningen af 3
die

 December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at 

tilstille Deres Høivelbaarenhed en Udstykningsberegning med tilhørende Bilage over Jens Olesens 

Gaards Jorder Matr. N
o
 7 m.m. i Nørum Bye Skallerup Sogn til udbedende høigunstigst Anbefaling 

og Indsendelse til Indenrigsministeriet. Ligeledes tillader jeg mig at lade medfølge til underdanigst 

Indberetning med Bilage angaaende en Omdeling som jeg har foretaget ved noget Fæstegods under 

Kornumgaards Gods i Vesterbrønderslev Bye og Sogn og ligeledes en underdanigst 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 ligeledes allerærbødigst beder at 

Deres Høivelbaarenhed gunstbehageligen vilde med fornøden Betænkning indsende til Indenrigs-

ministeriet. 

Vadumtorp den 5
te
 Marts 1850, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Herr. Amtmanden i Hjørring” 

 

Da imidlertid Proprietair Møller gjentagende har tilmeldt mig at den endnu ikke er kommet nogen 

Resolution paa den for ham indsendte Forretning der indeholdt Deling af nogle Jorder hvoraf han 

har solgt en Deel som han skulde have givet Skjøde paa i sidst afvigte Juni Termin, saa har jeg efter 

hans Begjæring ved min Søn som er Fuldmægtig i Matriculscontoret ladet forhøre hvorpaa denne 

Sags Afgjørelse maatte bero og han har da tilmeldt mig at der er ingen Sager fra Vesterbrønderslev 

indkomne hverken til Landvæsenscontoret eller til Matriculscontoret, og da der desuden for længere 

Tid siden til mig er indløben Beklagelse fra Jens Olesen i Nørum By Skallerup Sogn, over at der 

ikke endnu vare kommen Approbation paa Udstykningen af hans Gaards Jorder Matr. N
o
 7 i be-

meldte Nørum. saa er der opstaaet den Frygt hos mig at disse Forretninger som ere indkomne til 

Amtet medens Amtmands Embedet stod vacant mueligen kunde være bleven forlagt og ikke være 

komne rigtig til deres Bestemmelse. – Min Contrabog med Posthuset i Aalborg viser ovennævnte 

Pakke med Adresse til Amtmanden  i Hjørring er afgaaet fra Aalborg den 6
te
 Marts dette Aar. Under 

disse Omstændigheder tillader jeg mig allerærbødigst at bede Deres Høivelbaarenhed om at De 

høigunstigst vilde være uleiliget med at lade samme Sag undersøge og derom meddele mig et Par 

Ord til Underretning. 

Vadumtorp den 1
st
 September 1850, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2173 

 

Den af Peder Chr. Snabhede mig lovede Communication om Bevillingens Udfærdigelse til 

Nedlæggelse af Gaarden Matr. N
o
 24a i Østerbrønderslev følger herved; men Skjødet som han 

skriver om kan jeg ikke sende da det blev indsendt med Contracterne og Udstykningsdocumenterne 

til Indenrigsministeriet. – Da jeg under 7
de

 Juli dette Aar indsendte Betalingen for Bevillingen bad 

jeg Indenrigsministeriet om, at Skjødet som ikke var bleven tilbagesendt med Contracterne maatte 

blive sendt igjennem Amtsøvrigheden tilligemed den indløste Bevilling og siden har jeg ikke hørt 

eller seet noget til den Sag. 

Vadumtorp den 1
st
 September 1850, P.L. Birk. 
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Til Gaardeier Peder Christensen Snabhede i Østerbrønderslev. 

 

 

Nr. 2174 

 

Gode Hr. Møller ! 

For omtrent 3 Uger siden skrev jeg Dem til og bad Dem være uleiliget med saa uopholdelig som 

muelig at skaffe mig fat paa den omtalte Muurmester ligesom jeg derhos bad Dem om at lade mig 

vide med første Post om og naar jeg maatte vente ham; men da jeg endnu ikke har modtaget noget 

Svar derpaa og det allerede var trukket saa langt hen i Tiden, og det vedholdende ugunstige Veir  

samt Forsømmelser af mine Grøftekastere her forhindret mig fra at faae det (?????) Tid saa har jeg 

nu taget en aldeles forandret Bestemmelse og agter nu ikke at opføre den paatænkte Bygning. – idet 

mindste ikke i dette Aar; jeg beder Dem derfor nu efter Omstændighederne at sige Mureren af igjen, 

eftersom det dog nu er bleven forsildig for i aar. 

Vadumtorp den 1
st
 September 1850. Deres meget forbundne P.L. Birk,. 

 

S:T: Hr. Proprietair Møller til Skaarupgaard 

 

 

Nr. 2175 

 

I skyldigst Svar paa deres Velædelheds ærede Skrivelse af 12
te
 forige Maaned meldes at jeg vil om 

gandske kort Tid komme til Løkken for at foretage de fornødne Taxationer og videre at fremme den 

forlangte Forretning for Snedker Foss; men jeg er dog endnu ikke i Øieblikket istand til at kunne 

sige til hvilken Tid det bestemt kan skee fordi flere tildeels uventede uopsættelige Forretninger var 

strammede samme om mig just fortiden – men jeg haaber at det dog ikke skal vare ret længe til og 

jeg vil da i al Fald meddele nærmere Underretning – Korterne beder jeg mig tilsendt strax. 

Vadumtorp den 1
st
 September 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Examinator juris Jensen. 

 

 

Nr. 2176 

 

S:T: Hr. Landoeconom Hyldgaard ! 

Mange Tak for Deres tvende gode Breve af 26
de

 og 28
de

 f.M. – Et som kom samtidig til Landmaaler 

Wahl sendte jeg til ham til Læsøe strax efter at jeg havde modtaget det. – Saa gjerne jeg end havde 

ønsket at foretage Taxationen umiddelbar strax efter Opmaalingen saa er det mig dog virkelig ikke 

muelig at komme førend efter en Maaneds Forløb og da jeg ret meget  ønsker Deres Nærværelse 

ved Taxationen saa beder jeg Dem ret meget at lade mig vide til hvilken Tid efter første October De 

troer at kunne faae Leilighed atter at komme til Skagen. 

Vadumtorp den 3
die

 September 1850. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2177 

 

Velbaarne Hr. Overkrigscommissair ! 

Paa førstkommende Fredag den 6
te
 dennes er det min Agt at komme til Klarupgaard Formiddag Kl. 

10 for at paabegynde den forlangte Omdeling, til hvilken Tid jeg helst ønskede at faae Taxations-



808 

 

mændene til at møde saavelsom en Mand paa det fæsteledige Godses Vegne saafremt noget deraf 

agtes magelagt med Hovedgaardstaxt. 

Vadumtorp den 4
de

 September 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Overkrigscommissair Branth 

 

 

Nr. 2178 

 

Til Brug ved attraaede Udstykninger beder jeg underdanigst at det høie Ministerium høigunstigst 

vilde for min Regning lade udfærdige Copi af Matriculskorterne over efterskrevne Eiendomme i 

Hjørring og Thisted Amter, nemlig: 

Hjørring Amt, Østerhan Herred. 

a. Lerup Sogn, Telling Bye, Matr. N
o
 6, Hartkorn 3-6-0-¼, glskt. 19 rbd. 62 sk. Eier Johan 

Mikkelsen. 

b. Tranum Sogn, Jarmsted By, Matr. N
o
 5 – NB Matr. N

o
 25 i Klitten, som hører under samme 

Gammelskat ønskes ikke med. 

Samme Amt, Børglum Herred. 

c.Vesterbrønderslev Sogn og By, Matr. N
o
 18g, 18m, 24 og 25, alle paa eet Kort, Eieren er Jens 

Thomsen Krogen. 

Samme Amt, Dronninglund Herred 

d. Dronninglund Sogn, Ørsøe, Matr. N
o
 64, Storskoven Matr. N

o
 10, Strandfjerdingens Nordre Deel 

Matr. N
o
 63 a og 63b, Eieren Hans Larsen Ørsøe Kro. 

Thisted Amt, Vesterhan Herred. 

e. Kjettrup Sogn, Huusbye, Matr. N
o
 14, Gaarden eies i Interessentskab af Christen Thomsen 

Christensen og Peder Christensen Uhrmager. 

Korterne ønskes sendt til Aalborg Amtstue det snarest mueligt hvor de af mig strax skal vorde 

indløste. 

Vadumtorp den 4
de

 September 1850, underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det høie Indenrigsministerium. 

 

 

Nr. 2179 

 

Førstkommende Torsdag den 19
de

 d.M. Formiddag Kl. 10 agter jeg at møde i Furrebye for at taxere 

Jorderne Matr. N
o
 13a og 17, hvorom jeg har givet de mig tilstillede Udmeldelses fornøden Paateg-

ning, som jeg tillader mig herved at sende til Deres Velædelhed bedende at De vilde være af den 

Godhed at besørge dem behørig forkyndt for alle Vedkommende. 

Jeg venter paa Løverdag Morgen, den 21 paa min Tour til Koldbroe, at komme igennem Hjørring 

og haaber da at have den Fornøielse at hilse paa Dem. 

Vadumtorp den 15
de

 September 1850. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Examinator juris Jensen. 

 

 

Nr. 2180 

 

Forommeldte Taxationsforretning, som ikke endnu er bleven udført, agtes paabegyndt under min 

Bestyrelse førstkommende Torsdag den 19
de

 September Formiddag Kl. 10, til hvilken Tid de 
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udmeldte Taxationsmænd saavelsom Eieren og andre Vedkommende herved opfordres til at møde 

ved Christen Sørensens Huus Matr. N
o
 13a i Furreby. 

Vadumtorp den 14
de

 September 1850, P.L. Birk. Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 2181 

 

I Henhold til en Skrivelse af 12
te
 f.M. venter jeg paa førstkommende Løverdag den 21

de
 denne 

Maaned at komme til Koldbro ved Middagstid for at vise Skjel ud for Christen Olesen, hvilket jeg 

beder ham tilkjendegive om dertil findes Leilighed for at han og Naboen kunne være hjemme. – Da 

jeg ikke kjender Veien ønskede jeg at han vilde lade en Møde ved Taars Kirke Løverdag Formiddag 

Kl. 11 for derfra at vise Vei for mig til Koldbro. 

Vadumtorp den 15
de

 September 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Sand i Hjørring. 

 

 

Nr. 2182 

 

Under 19
de

 f.M. tillader jeg mig at tilstille Deres Velædelhed min Regning stor 42 rbd. 60 sk. for 

min da (?) Udstykning foretog over Gaarden Matr. N
o
 17 i Togaarde, og da jeg er i stor 

Pengeforlegenhed i Øieblikket beder jeg mig Beløbet godhedsfuld tilstillet ved allerførste Post til 

Aalborg. 

Vadumtorp den 15
de

 September 1850, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Gaardeier Forvalter Henriksen. 

 

 

Nr. 2183 

 

Paa førstkommende Torsdag Aften den 19
de

 d.M. agter jeg at komme til Villerup for om Fredagen 

den 20
de

 at foretage den fornødne Taxation over Villerup Hovedgaards Jorder og ønsker derfor 

Taxationsmændene varslede til at møde om Morgenen Kl. 7, da jeg har bestemt mig til Taars Sogn 

næste Dags Morgen tidlig. 

Vadumtorp den 15
de

 September 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Bruun. 

 

 

Nr. 2184 

 

Kjære Lund ! 

Det glæder mig at De dog nu er kommen saavidt at De med Sikkerhed kan see til Ende paa Lod-

dernes Afsætning til den bestemte Tid. Jeg agter nu at tiltræde Reisen herfra Fredag Morgen den 

21
de

 d.M. og er da om Gud vil paa Læsøe Løverdag Aften og ønsker i saa Fald Beboerne samlet om 

Mandagen den 30
de

; Men da man ikke kan forudsee hvilke Vandskeligheder der muelig kan møde 

ved Overfarten, saa er det dog ikke vel raadeligt at varsle Beboerne førend jeg kommer. – Jeg 

tænker vel at Tilvarslingen kan finde Sted om Søndagen i Fald jeg kan komme dertil Løverdag 

Aften. – Jeg kan af flere Aarsager ikke komme herfra tidligere. – Jeg havde Bud i Aalborg i Fredags 

for at høre om Brev fra Dem, og Deres Kone var her medens Budet var i Aalborg; men hun fik 

naturligviis intet Brev da Posten som bragte Deres Brev først kom til Aalborg om Løverdagen. Jeg 
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sendte det strax over til Lundsgaard om Søndagen; men da var Deres Kone ikke hjemme og kom 

ikke hjem den Dag. De hilses venskabeligst fra os alle her. 

Vadumtorp den 17
de

 Sept. 1850. Deres meget forbundne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Landmaalerassistent Lund. 

 

 

Nr. 2185 

 

Den 17
de

 har jeg til at sende med Iris den 19
de

 skreven til Peter om aldeles uopholdelig at ville sende 

mig Concepten til sin Prøve Taxation og ligesaa til Nivelleringsprøven – ligeledes har jeg bedt ham 

at sende mig Schemaet for Taxations til Udstykningen. 

Endvidere har jeg bedet ham atter at forhøre i Landvæsenscontoret om Udstyknings og Omdelings 

Forretningen af Kornumgaards Gods nærmest betreffende Delingen af Matr. N
o
 83 og 118 i Vester-

brønderslev Bye og Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt. – Jeg har under 1
st
 denne Maaned altsaa 

for næsten 3 Uger siden skreven til Amtet og bedet Amtmanden undersøge Sagen og opgive mig til 

hvilken Tid disse er bleven indsendt fra Amtet til Ministeriet; Men da jeg endnu ikke har faaet 

noget Svar har jeg tænkt mig Muligheden af at de tidligere kunde være bleven forlagt ved Amtet og 

da muelig nu være bleven indsendt uden at det er bleven mig tilmeldt. 

Endelig har jeg bedet Peter om at forskaffe mig et Kort over Matr. N
o
 24 af Voergaards Gods i 

Lyngsaae Bye, Albek Sogn, Hartkorn 1-4-1-1 – Det nye Hartkorn ligesaa 1-4-1-1 Gammelskat 10 

rbd. 51 sk. jeg ønskede det copieret ved Lise især for at faae Taxterne i Blyant og for at faae det 

snart – Ogsaa beder jeg Dig gjøre mig den Tjeneste at sende mig et Stykke ægte Carmin til Hvass. 

 

 

Nr. 2186 

 

Deres Velærværdighed som under 14
de

 d.M. tilmeldt mig at De ikke længere end til denne Maaneds 

Udgang ønsker at beholde det Fortepiano til Leie som jeg har henstaaende hos Dem, og som De har 

modtaget hos S.T. Consul Hansberg i Aalborg da jeg ikke ønsker at forsøge paa at faae Instrumentet 

udsat til Leie i Thisted, som De foreslaar, kunde det behageligen afleveres i Aalborg igjen til Hr. 

Instrumentmager Clausen, boende i Lille Nygade N
o
 425 1

st
 Sal. 

Vadumtorp den 18
de

 September 1850. Med Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velærværdige Hr. Pastor P. Holm  i Ræhr 

 

 

Nr. 2187 

 

Vadumtorp den 18
de

 Sept. 1850. 

I skyldigst Svar paa Madamens ærede Skrivelse af 16
de

 d.M. meldes: at jeg veed ikke bestemt om 

der er noget af mine Instrumenter ledige fortiden, da jeg har givet Instrumentmager Clausen i Com-

mission at afhjelpe Manglerne ved den og at besørge den udleiede til hvem jeg derfor ærbødigst 
maa tillade mig at henvise; men ved denne Maaneds Udgang veed jeg at der bliver 2 Stykker ledige, 

nemlig et hos en Præst i Thy og et paa Langeslund, hvilke da vil blive ham tilsendt til Eftersyn og 

fornøden Istandsættelse og han besørger dem da udleiede. – Mit Uhr er netop i disse Dage hos 

Uhrmager Lundgreen. – Jeg kan derfor ikke for Øieblikket profitere af den mig anviiste Leilighed 

hvorfor jeg i øvrigt takker Dem forbindtligst. Med megen Agtelse Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Madame Hollenius 
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Nr. 2188 

 

Efter Begjæring af Anders Nielsen Kudsk i Klæstrup og en hans 2
de

 Svigersønner som han agter at 

dele sin Gaard Matr. N
o
 5 imellem beder jeg ærbødigst at Deres Velbaarenhed vilde være af den 

Godhed førstkommende Retsdag at udmelde tvende kyndige Mænd til i den Anledning, at taxere 

Jorderne. – Saafremt Retten, som jeg haaber ikke har noget derimod da ønskes til denne Forretning 

udmeldt Sognefoged Niels Thomsen Sterup samt Gaardmand og Sogneforstanderskabs Medlem 

Søren Christian Pedersen i Jerslev – Derom beder jeg mig godhedsfuld meddeelt et Par Ord til 

Efterretning. 

Vadumtorp den 23
de

 September 1850, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Krigsraad Herredsfoged Spärck 

 

 

Nr. 2189 

 

Da jeg har en uopsættelig Reise forestaaende til Læsøe og Skagen og ikke veed hvor snart jeg kan 

komme tilbage derfra og faa samme Raadighed over min Tid at jeg kan foretage den ved ærede 

Skrivelse af 12
te
 d.M. forlangte Skjeludviisning imod Kjellingbro Eiendom saa kan jeg ikke give 

Løfte om at komme selv til denne Forretning; men dersom De ønsker den udført ved min Søn som 

er Landmaaler, og saaledes fuldkommen berettiget til at foretage den, da er han villig til at gjøre det 

naar De vil hente ham her og faa ham hertil igjen. Der maatte imidlertid behageligen sørges for at 

faae Kortet over Kjellingbro tilstæde, da det ikke vel er muelig med tilstrækkelig Nøiagtighed at 

udviise det udvendige Skjel, uden at have Kort over de sammengrænsende Eiendomme fra begge 

Sider. – Jeg venter at passere Ravnstrup Mølle paa Fredag Formiddag om til hvilken Tid De kan 

lade hente min Søn her, om de ønsker det. 

Vadumtorp den 24
de

 September 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Lundbye til Nørre Raunstrup. 

 

 

Nr. 2190 

 

Velbaarne Hr. Kapitain ! 

Da jeg har en meget Betydelig Udskiftnings Forretning her paa Læsøe som skal fuldføres saa 

uopholdelig som mueligt, og jeg for at tilfredsstille Lodseierne har paadraget mig den Forpligtelse 

at fuldføre Loddernes Afsætning paa Marken i det seneste til denne Maaneds Udgang og det endog 

med Løfte om at ville afkorte eller tabe 2 rbd. af Betalingen for Arbeidet for hver Dag det maatte 

gaa ud over den Tid inden Lodderne blive afsatte; og da det derhos ved Forordningen af 23
de

 April 

1781 er befalet at Udskifteren skal saasnart Lodderne ere afsatte affordre Lodseierne en skriftlig 

tilstaaelse om at de er fornøiede med Delingen saaledes som den er afsat paa Marken, og at han ikke 

maa forlade Stedet eller tillade nogen Indhegning af Lodderne førend saadan Erklæring eller 

Tilstaaelse vorder ham meddeelt; men at han dersom nogen af Lodseierne nægte at meddele ham en 

saadan Tilstaaelse, da skal uopholdelig forlange Landvæsenscommissionen tilkaldt for at mægle 

Forlig i Sagen. – saa seer jeg mig under disse Omstændigheder nødsaget til at tiltræde Reisen til 

Læsøe i Morgen tidlig. – Dersom jeg tør gjøre mig Haab om at komme tilbage efter omtrent 8 

Dages Forløb, om Veiret vil føie; men i andet Fald kan det vare længere hvilke jeg naturligviis ikke 

kan forudsee. – men saa hastig som jeg kan komme tilbage fra denne Reise skal jeg være til 

Veivæsenets Tjeneste – og derom strax tilskrive Deres Velbaarenhed. 

Vadumtorp den 26
de

 September 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 
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Nr. 2191 

 

Om Rødsleths Eiendomme har jeg efter Aftale med S:T: Hr. Proprietair Larsen ladet oprense 80 

Favne af det gamle Vandløb hvorfor jeg har betalt 1½ sk. pr. Favn  1 rbd.   1 mk.  8 sk. 

Endvidere har jeg ladet en nye 40 Alen Grøft fra min  

Eiendoms sydligste Hjørne ud til Forommeldte  

gl. Vandløb er 85 Favne á 9 sk. pr. Favn er   7 rbd.  5 mk.  3 sk. 

En Grøft af samme Maal og for lignende Betaling  

har jeg ladet grave i Skjellet mellem Rødsleths Eiendom 

og min Lod den er 168 Favne hvoraf den halve Deel er 

som Hegnsgrøft gravet for min Regning, og den anden 

Halvdeel for Hr. Proprietair Larsens Regning – 84 Favne á  

9 sk. pr. Favn er     7 rbd.  5 mk.  4 sk. 

De disse to nye Grøfter ikke kunde staa, blev det nødvendigt 

forinden den kunde blive istand til at opfylde deres Bestemmelse 

at lade en stor Deel af den oprense igjen, hvorfor jeg har maattet 

betale 2 rbd. hvoraf jeg har regnet det halve paa min Bekostning, 

altsaa bliver her for ikkun at anføre det halve   1 rbd. 

I alt for Rødsleths Eier udlagt   18 rbd.    9 sk. 

Vadumtorp den 27
de

 September 1850, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2192 

 

p.t. Nørre Ravnstrup den 28
de

 Sept. 1850 

Gode Hr. Hyldgaard ! 

Jeg er i Dag paa Reise til Læsøe, og ved ikke hvor snart jeg kan komme tilbage derfra, og jeg skal 

da absolut hjem i et offentligt Erinde førend jeg kan reise til Skagen; jeg beder Dem derfor ret 

meget ikke at opsætte Deres Reise efter mig saameget mere, som jeg vistnok bliver nødsaget til at 

lægge Veien til Skagen over Hjørring, og da i øvrigt Nødvendigheden tvinger mig til at gjøre mit 

Ophold paa Skagen saa kort som mueligt saa maa jeg ret meget bede Dem være uleiliget med at 

beramme det første Møde af Communalbestyrelsen og forfatte et Udkast til Planen saaledes at mit 

Ophold der kunde indskrænkes til nogle yderst faa Dage, da jeg ellers ikke kan faa Tiden til at 

strække til. – Et Par Ord fra Dem naar De endelig kommer saavidt at De med fuld Sikkerhed kan 

see til Enden, beder jeg Dem være saa god endnu at sende mig. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landoeconom Hyldgaard. 

 

 

Nr. 2193 

 
Velærværdige Hr. Pastor Brorson ! 

Da jeg har lovet at foretage Udstykning af Peder Andersens Gaards Jorder i Bradsted og det nu er 

paa en Aarstid hvor man ikke vel kan undvære lidt Kakkelovnsvarme, som der ikke er Leilighed til 

paa ethvert Sted, saa tillader jeg mig herved ærbødigst at forespørge om Deres Velærværdighed 

godhedsfuld vil forunde mig Logie i Præstegaarden en Natstid eller to medens jeg behøver at være 

der paa Stedet. – Jeg tænker at komme til Bradsted paa førstkommende Tirsdag Eftermiddag for at 

foretage Taxationsforretning paa Onsdag. 

Et Par Ord til Svar udbedes ved Budet. 
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Vadumtorp den 13
de

 October 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velærværdige Hr. Pastor Brorson i Kirketerp Veggerby Sogn pr. Expresse. 

 

 

Nr. 2194 

 

Da det er min Agt at komme til Bradsted paa førstkommende Tirsdag ved Middagstid saa ønsker 

jeg at De vilde føie Anstalt for at Taxationsmændene møder der om Eftermiddagen Kl. 1 samt at 

Parcellisterne da ogsaa til den Tid maatte være tilstæde saavelsom Sælgeren Peder Andersen. 

Vadumtorp den 13
de

 October 1850, forbindtligst P.L. Birk. 

 

Til Selveierne Peder Mortensen og Jens Møller i Bradsted. 

 

 

Nr. 2195 

 

Efter begjæring af Selveier Gaardmand Peder Andersen i Bradsted og for hans Regning beder jeg 

ærbødigst Deres Velbyrdighed gunstbehageligen vilde paa første Retsdag at melde tvende kyndige 

Mænd til at taxere hans Gaards Jorder Matr. N
o
 5 i Bradsted Bye Veggerby Sogn til attraaet Udstyk-

ning. – Saafremt Retten som jeg haaber ikke har noget derimod, da ønskes til denne Forretning 

udmeldt de samme Mænd som Sogneforstanderskabet har udnævnt til faste Taxationsmænd i 

Veggerby Pastorat, men som ikke endnu er instruerede af Amtmanden, nemlig Sognefoged Søren 

Pedersen Mark af Byrsted og Gaardmand Hans Poulsen af Aastrup begge af Veggerby Sogn. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 13
de

 October 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Bye- og Herredsfoged Petersen. 

 

 

Nr. 2196 

 

Vadumtorp den 20
de

 Octbr. 1850 

Gode Hr. Hyldgaard ! 

Deres ærede Skrivelse af 16
de

 d.M. modtog jeg igaar Aftes ved min Hjemkomst fra Hornum Herred; 

men da Forretningerne paa Læsøe ikke have havt det forønskede Udfald er det bleven en absolut 

Nødvendighed at jeg efter Amtets Foranstaltning skal derover igjen i disse Dage for at forsøge om 

det ikke skulde være mueligt ved dediqvered Mænd fra alle 3 Sogne som Birkedommeren imidlertid 

foranstaltet udnævnte at tilveiebringen en mindelig Forening om Loddernes Antagelse, og dersom 

dette ikke paa den Maade kan opnaaes da skal der uopholdelig foranstaltes et Landvæsenscommis-

sionsmøde hvor jeg nødvendigviis ogsaa skal være tilstæde, og da dette alt sammen vil medtage en 

lang Tid endnu og det under ingen Omstændigheder kan opsættes, saa er der nu ingen Sandsynlig-

hed for at det kan staae i min Magt at komme til Skagen førend det efter Aarstiden og Veyrligets 

Beskaffenhed vil være for sildig og naar der derhos tages Hensyn til at den værste dadel der træffer 
Udskiftningen paa Læsøe er den, at der klages over at Taxationen er bleven udført paa en ubeqvem 

Aarstid, nemlig i et sildig og regnfuld Efteraar da alle de bedste grønne Siiger stod under Vand, og 

da derfor ikke kunde bedømmes rigtig, saa vilde jeg nødig at en lignende Dadel skulde treffe 

Udskiftningen paa Skagen, af dem som i sin Tid mueligen maatte finde sig utilfredse med Udskift-

ningen; Thi om det end er et ønske saa er det dog neppe at haabe at man skulde blive istand til at 

tilfredsstille dem alle. – Jeg mener derfor nu at man efter Omstændighederne, da det allerede er 

trukket saa langt ud paa Aaret, og jeg dog, efter de forklarede Omstændigheder, ikke endnu er 

istand til at komme førend efter Udløbet at en Tid hvis Grændser jeg endnu ikke kjender – gjør 
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bedst i at opsætte Taxationen til tidlig i Foraaret; Og da Situationen nu er berigtiget paa Kortet 

kunde De formentlig ligefuldt foretage en fuldstændig speciel Beregning over hvert enkelt Situation 

Stykke i det hele staar Fælledsnumrene og betegne Stykkerne paa Kortet og i Beregningen enten 

med Blyants eller Tus Bogstaver eller Tal og dersom disse Stykker da skulde behøve videre Deling 

under Taxationen da kunde de enkelte Stykker jo videre deles saasom f. Ex. Naar Stykket ba eller 

bb skulde deles i flere Dele kunde da kaldes ba, 2ba, 3ba eller bb, 2bb, 3bb, 4bb etc. Paa saadan 

Maade kunde Arealberegningen ligefuldt udføres i Vinterens Løb førinden Taxationen foretages og 

der blev da kuns tilbage at beregne Delingen af saadanne enkelte Taxationsstykker, efter at 

Taxationen var foretaget. – Det er langtfra at være med min gode Villie at Taxationen skal opsættes 

til Foraaret; men Nødvendigheden byder det nu saaledes. Med særdeles Agtelse Deres hengivne 

P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landoeconom Hyldgaard. 

 

 

Nr. 2197 

 

Efter Deres Velædelheds Begjæring i ærede Skrivelse af 14
de

 denne Maaned fremsendes herved 

Kortet over Wadsholt som jeg ikke veed I hvilken Anledning det for nogle Aar siden blev mig 

leveret; men jeg har ikke modtaget Udstykningsapprobationen og kan derfor ikke sende Dem 

samme – ligesom jeg heller ikke er istand til at meddele nogensomhelst Oplysninger om de 

paapegede Uoverensstemmelser som jeg slet ikke kjender noget til. 

Vadumtorp den 20
de

 October 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Fuldmægtig Bredstrup. 

 

 

Nr. 2198 

 

Deres Velædelhed ombedes godhedsfuld at ville søge at formaa vedkommende Kjøbere af Gaarden 

Matr. N
o
 17 i Togaarde i Agersted Fjerding til snarest muelig at udbetale mig min Regnings Rest-

beløb 6 rbd., da jeg i manglende Fald seer mig nødsaget til at søge min Fordring inddreven paa 

lovlig Maade. 

Vadumtorp den 20
de

 Octbr. 1850. Med megen Agtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Henriksen. 

 

 

Nr. 2199 

 

I Henhold til Stiftamtets Skrivelse af 4
de

 Mai dette Aar til Herredsfogden i Kjer Herred betreffende 

Oprensningen af Vandløbet i Skjellet mellem Torpet Byes og Vadskergaardenes Enge paa den ene 

Side og Vadum Byes Enge paa den anden Side som det blev paalagt Vedkommende Lodseiere som 
Oprensningen paahviler efter den derom under 27

de
 November 1828 indgaaede Forening at have 

forsvarlig udført inden 20
de

 Mai dette Aar, hvorhos det blev den betydet at et forsømte Arbeide i 

modsat Fald vilde af mig blive udført ved leiede Folk paa de Forsømmeliges Bekostning og at de 

derved forbundne Omkostninger i fornødent Fald vilde blive autoriseret til Inddrivelse ved Udpant-

ning. – Da ingen af de Vedkommende have udført nogen som helst Deel af det forsømte Oprens-

ningsarbeide saa har jeg nu ladet det hele Vandløb oprense forsvarligen ved leiede Folk, hvorfor jeg 

forskudsviis har udbetalt 51 rbd. 3 sk., som jeg har fordeelt paa alle vedkommende Deeltagere efter 

det Forhold j hvilket Vandløbet ved dets første Anlæg blev deelt imellem dem, saaledes som den 
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hermed følgende Repartitionsliste udviser. Det bemærkes herved at Oprensningsarbeidet fra Sverr-

bæk mod Syd hvor Bunden for det meste er Sand her og hvor Fylden blev kastet halvt til hver 

Siede, jeg faaet det udført for 6 sk. pr. Favn; Fra Sverbæk mod Nord, hvor Bunden for det meste er 

Leer og hvor alt Fylden er efter Foreningens Bestemmelse opkastet til den ene Side og udjævnet til 

Vei har jeg maattet betale 9 sk. pr. Favn. Beløbet har jeg ladet opkræve ved at lade min Huusmand 

Lars Jacobsen gaae omkring med Repartionslisten fra Mand til Mand; men ikkun 2 fandtes villige 

til at betale. – Præsten Aabel som paa den Tid var i Kjøbenhavn er ikke bleven krævet. – men alle 

de andre er blevne krævede enhver især; men som sagt ikkun to nemlig Ole Vadskjer og Christen 

Baks Enke fandtes villig til at betale. – Jeg tillader mig nu herved allerær-bødigst at fremsende 

Repartitionslisten bedende at Deres Høivelbaarenhed gunstbehageligen vilde foranstalte mig 

Beløbet inddreven ved Udpantning, da jeg trænger meget haardt til at faae det ind igjen det snarest 

mueligt. 

Vadumtorp den 20
de

 October 1850, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Stemann Commandeur af Dannebrog og 

Dannebrogsmand. 

 

 

Nr. 2200 

 

Deres Velbyrdighed bede undskylde at hoslagte Regning Beløb 8 rbd. 2 mk. 14 sk. saa sent komme 

Dem tilhænde som Følge af at jeg i meget lang Tid har ligget omflakkende paa Reiser. 

Vadumtorp den 20
de

 October 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerassessor Herredsfoged Saxild. 

 

 

Nr. 2201 

 

Deres Velædelhed har for nogen Tid siden tilskrevet mig om at sende Dem et Skjøde som er bleven 

udleveret til min Søn ved Udstykning af en Englod i Nærheden af Kjeldals Gaarde; da jeg modtog 

Deres Brev kunde jeg ikke finde det omskrevne Skjøde og da jeg netop stod færdig til at tiltræde en 

Reise til Læsøe gjemte jeg Deres Brev indtil jeg kom hjem men forglemte imidlertid hvor jeg havde 

glemt det; endelig har jeg da nu funden begge Dele og iiler derfor herved med at sende Skjødet. 

Vadumtorp den 21
de

 October 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Fuldmægtig Spliid. 

 

 

Nr. 2202 

 

Deres Velærværdigheds ærede Skrivelse af 15
de

 September dette Aar ankom hertil i min Fraværelse 

paa Reiser, og formedelst min idelige Omflakken fra Sted til andet i den senere Tid er det gaaet i 
Langdrag med at besvare den, hvilket jeg beder Dem at undskylde. – Hvor mange Korter der i sin 

Tid ere bleven til ved Udskiftningen af Raaberg Sogns Jorder er mig aldeles ubekjendt, og det er en 

aldeles urigtig Forklaring Sognets Beboere have meddeelt naar de have yttret den Formening at jeg 

skulde have modtaget Sognets Korter til besigtigelse og Fuldstændiggjørelse; Jeg mindes ret vel at 

jeg ved mine Forretninger der i Sognet i Deres Formands Tid har havt en Deel af Korterne tilstæde, 

men hvor mange eller hvilke det har været kan jeg slet ikke erindre; men jeg kan tydelig mindes at 

de paa den Tid var meget defecte. – Ved min Forretning betreffende Hartkorns-fordeling over 

Søerigs Enge for en tre Aars Tid siden modtog jeg til Laans et Kort over den sydvestlige Deel af 
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Raberg Sogn, nemlig Lyngshede Ugerhale, Remmen, Rød og Søndre Søerig samt den vestre og 

søndre Deel af den til Sognet hørende Mose og Hede. Dette Kort er en Copie, meddeelt fra 

Rentekammeret saa har jeg ogsaa et særskilt Kort over Søerigs Enge og en lille Pakke med nogle 

Pjalter eller Lævninger af de originale Udskiftnings Korter, men som er saa defect og ramponeret 

og opædt af Muus at det ikke er mueligt at samle noget heelt der ud af; men naar jeg faaer mit 

Udearbeide fra Haanden og faaer fat paa den roligere Vintertid, vil jeg dog nøiere eftersee de faae 

Pjalter som jeg har af de originale Udskiftnings Korter og saavidt mueligt sammendrage og 

sammenlime hvad jeg kan skjønne at der kan være til nogen Nytte, og da jeg venter at komme til 

Skagen tidlig i førstkommende Foraar saa agter jeg til den Tid at bringe med hvad jeg har og da 

enten selv lægge Veien om af Raaberg Præstegaard for at aflevere det, eller i al Fald sørge for at 

faae det bragt sikkert dertil. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 21
de

 October 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velærværdige Hr. Pastor Hammer. 

 

 

Nr. 2203 

 

Vadumtorp den 20
de

 November 1850. 

Kjære Hr. Hyldgaard ! 

Min Reise til Læsøe hvorfra jeg først kom hjem i Gaar Aftes gik destoværre saa uheldig at jeg i 

stedet for at faa Penge ind, som jeg havde gjort mig grundet Haab om, satte en Deel Penge til og 

ikke fik en eneste Skilling ind; jeg er derfor i den allerstørste Forlegenhed for Penge til den nær 

forestaaende Termin, og seer destoværre ingen Udsigter til at kunne hjelpe enten Dem eller mig 

selv. – jeg beder Dem derfor ret indstændig om paa bedste Maade at have mig undskyldt. – Jeg er 

saa villig som skyldig til at skaffe Dem Penge saasnart som det paa nogen Maade kan staa i min 

Magt; men fortiden veed jeg destoværre ingen Udvei. – Jeg har spildt min Tid ved at reise til Læsøe 

medens jeg skulde have udført en Deel Taxationer til Udstykninger som jeg for længe siden havde 

lovet saavelsom Taxationen paa Skagen, og for Øieblikket har Vinteren indfunden sig og lagt 

Hindringer i Veien for enhversomhelst Taxtation og saaledes stoppet alle Indtægtskilder for mig. 

Kortet over Jens Nielsen Skjellets Gaard Matr. N
o
 35 i Asaae saavelsom Kort over Deres egen 

Gaard Matr. N
o
 19 og 48 i Dorf, skal jeg skrive om i Morgen. Da jeg igaar kom igjennem Hjørring 

erfarede jeg at Boesen ligger Liig i disse Dage. – maaskee veed De det allerede. – De hilses 

venskabeligst fra os alle ved Deres med sand Agtelse og hengivenhed, P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landoeconom Hyldgaard.  

 

 

Nr. 2204 

 

Deres Velædelhed bedes ret meget at undskylde at mine Reiser til Læsøe i den senere Tid som har 

sat mig meget tilbage i alle mine andre Forretninger, er Skyld i at Attesten til Christen Olesen først 

nu er bleven udfærdiget. – Det er destoværre ikke den eneste af mine Forretninger der imod min 

Villie er bleven utilbørlig forsinket formedelst de nævnte Reiser. 

Vadumtorp den 27
de

 November 1850. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Sand. 

 

 

Nr. 2205 
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Da Selveier Niels Christian Larsen af Jarmsted hvis Gaards Jorder jeg har under Udstykningsbe-

handling for Hr. Hoffmann i Tranumstrandgaard, er fraværende i Krigen, hvilket jeg først kom til 

Kundskab om da jeg i Gaar Aftes kom her til Tranumstrandgaard efterdi jeg indtil den Tid stod i 

den urigtige Formening at Hr. Hoffmann havde kjøbt hele Gaarden og igjen agtede at sælge alt med 

Undtagelse af den Klitlod som han agtede at beholde; da jeg imidlertid havde tilsagt Taxeringsmæn-

dene og Parcellisterne til at overvære Taxationen til i Dag var jeg ikke istand til at faa Deres Høivel-

baarenheds Constitution indhentet for en Mand til at overvære Forretningen paa den fraværende 

Eiers Vegne og til at erklære sig over Taxationen, jeg sendte derfor Bud til Niels Christian Larsens 

Kone og bad hende at møde her i Morges og at medtage en Mand som hun troede at hendes Mand 

vilde have betroet til at overvære Forretningen paa sine Vegne; hun mødte da her i Morges og 

medbragte Selveiergaardmand og Sogneforstander Christen Sørensen af Jarmsted som i den Egen-

skab har fulgt med overalt ved Taxationen; jeg beder nu at Deres Høivelbaarenhed godhedsfuld vil, 

saafremt De som jeg haaber ikke har noget mod dette Valg at erindre, autorisere alle beskikke ham 

til at erklære sig over Taxationen paa den fraværende Eiers Vegne – Dersom Deres Høivelbaaren-

hed som jeg haaber bifalder Valget tør jeg da bede Dem være af den Godhed med Budet at 

underrette Christen Sørensen om, om han skal møde med Taxationsmændene paa Løverdag ved 

Afhjemlingen. 

Tranumstrandgaard den 3
die

 December 1850, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Herredsfoged Lilienskjold. 

 

 

Nr. 2206 

 

Den forlangte Afskrift af Udstykningsapprobationen af 28
de

 April 1838 betreffende Delingen af 

Niels Nielsens Steds Jorder i Hune som jeg efter Løfte har tilveiebragt fremsendes herved 

tilligemed det mig i afvigte Sommer lovende Kort over Stedets Jorder hvilke Dele efter Løfte 

herved fremsendes. 

Vadumtorp den 19
de

 December 1850, P.L. Birk. 

 

Til Selveier Niels Nielsen i Hune Sogn nordøstligst i Sognet. 

 

 

Nr. 2207 

 

Dersom Deres Velærværdighed ikke netop for Øieblikket bruger Ørsteds Skrift ”Aanden i Naturen” 

først Deel, da beder jeg mig det tilsendt ved Overbringeren heraf; det er atter til Deres Tjeneste til 

hvilken Tid De maatte ønske det, naar de behager at lade mig det vide. 

Vadumtorp den 22
de

 Dec. 1850, hengivenst P.L. Birk. 

 

Velærværdige Hr. Pastor Johansen. 

 

 
Nr. 2208 

 

Hav den Godhed ved Overbringeren heraf at meddele mig Bilet til en Plads paa Personposten til 

Hjørring i Morgen for Landmaaler Bentzon samt Underretning om til hvilket yderste Klokkeslet 

han i Morgen Formiddag skal møde hos Opsynsmanden for Befordringsvæsenet i Nr. Sundby for at 

være sikker paa at komme med. 

Vadumtorp den 22
de

 December 1850, Ærbødigst P.L. Birk 
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Til Det Kongelige Postcontor i Aalborg.  

 

 

Nr. 2209 

 

Høistærede ! 

I skyldigst Svar paa Deres ærede Skrivelse af 12
te
 d.M. meldes at jeg er villig til at fuldføre saa 

mange af Boesens efterladte Forretninger som Vedkommende vilde henvende sig til mig om, og at 

fuldføre dem for den billig Betaling som jeg efter Omstændighederne finder at kunne være tjent 

med; men jeg kan ikke give noget bestemt Løfte om, for hvilken Betaling jeg vil paatage mig at 

fuldføre nogen som helst af hans efterladte ufuldførte Forretninger førend jeg seer hvad der i ethvert 

af de speciele Tilfælde er udført og hvorvidt der er Sandsynlighed for at det som er udført er 

saaledes at jeg kan bruge det. – Hvad Korterne angaar da er disses Revision ikke saa vanskelig 

forsaavidt som de grunde sig paa gode Copier af Matriculskorterne og de blot ikke gjøres uberegn-

lige ved Paategninger som jeg ikke kan antage; men hvad Beregningen angaar da nærer jeg megen 

Tvivl om at kunne bruge nogen Deel af dem indtil jeg mueligen ved Revision af dem kan blive 

anderledes overbeviist. – Jeg vil saaledes raade Dem ikke at spilde for megen Tid paa Beregnin-

gerne da jeg har megen Grund til at tvivle om at Boesens efterladte Beregninger hvad enten de ere 

udførte af ham selv eller under hans Veiledning vil befindes saaledes affattede at jeg tør antage at 

jeg kan være tilfreds med dem anderledes en(d) ved en fuldstændig Omarbeidelse, som vil være det 

samme som at affatte dem paa Nye og betragte det som om det slet ikke var til. 

Vadumtorp den 25
de

 December 1850. Deres meget forbundne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Skolelærer Madsen Veiby. 

 

 

Nr. 2210 

 

Vadumtorp den 26
de

 Dec. 1850 

Høivelbaarne Hr. Baron ! 

Ihvorvel jeg af alle K(r)æfter har bestræbt mig for uafbrudt at fremme Hr. Baronens Udskift-

ningsarbeide saa at det ikke nogen eneste Dag er bleven forsømt siden min sidste Hjemkomst fra 

Læsøe saa seer jeg dog nu til min store Utilfredshed at alle mine Bestræbelser uagtet dog ikke kan 

blive istand til at bringe Dem det gandske fuldført paa denne Side af Nytaarsdag; men at mange 

Dage skal det sandelig ikke komme til at gaae over Tiden – Lund har arbeidet derpaa uafladelig 

hver Dag fra om Morgenen tidlig til sildig ud paa Aftenen; men Sagens Vidtløftighed har gjort det 

umueligt for os at naa til Enden inden Udløbet af den belovede Tid, hvilket jeg ret meget lader 

undskylde. 

Med sand Høiagtelse, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Baron Kragh Juel Vind Arntfeldt. 

 

 
Nr. 2211 

 

Deres Velærværdighed har for nogen Tid siden anmodet mig om at fuldføre en for en Deel Aar 

siden foretaget Skjelafsætning omkring Svenstrup Skoles Lod, hvilket ikke blev fuldført da jeg var 

der paa Stedet fordi det gamle Kort ikke var tilstæde, hvilket De yttrer at den paa den Tid skal have 

beroet hos min Assistent Lund – Jeg kan nu slet ikke erindre at jeg har lovet noget i den Retning; 

men har jeg virkelig lovet at afsætte Skjellet for den for circa 5 Aar siden modtagne Betaling 

saavidt jeg Mindes var det 5 rbd. jeg fik, da kan dette rimeligviis dog ikkun have været under den 
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Forudsætning at jeg i anden Anledning kom der paa Egnen; thi for de 5 rbd. som jeg modtog for 

den udførte Skjeludviisning kan jeg sandelig ikke finde det rimeligt at jeg skulde have paataget mig 

ubetinget at reise herfra til Svenstrup for at vise Resten af Skjellet ud naar Kortet kom tilstede. – 

Saavidt jeg mindes har Hr. Pastoren yttret at Kortet paa den Tid jeg var der skal have beroet hos 

min Assistent Lund i Biersted; men jeg har talt med ham derom, og han forsikkrer at han ikke veed 

noget af dette Kort at sige. – Det man vel i al Fald kunde oplyses hvor det siden er kommet fra – 

Saasnart som jeg kan faa Leilighed til at komme der paa Egnen skal jeg gjerne meddele den for-

langte Oplysning efter Kortet og for en rimelig Betaling; men aldeles gratis kan jeg ikke ubetinget 

forbinde mig til med mindre jeg kan blive overtydet om at jeg virkelig har paadraget mig en saadan 

Forpligtelse. 

Vadumtorp den 26
de

 Januar 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velærværdige Hr. Pastor Prytz. 

 

 

Nr. 2212 

 

For Gaardeier Landmaalerassistent Lund i Biersted har jeg lovet at betale hans til denne Termin 

forfaldne Rentepenge i det seneste nogle faa Dage efter Nytaars Dag hvilket jeg efter hans Forlan-

gende herved tillader mig herved foreløbig at anmelde. 

Vadumtorp den 22
de

 December 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Hospitalsforstander Ostenfeldt. 

 

 

Nr. 2213 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det meddele mig en Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Niels Christensen Østergaards 

Hovedparcel Matr. N
o
 12a og 47 i Hvorup Bye og Sogn, Kjær Herred samt den fælleds Tørvelod 

Matr. N
o
 73 hvori Gaarden har Andeel. 

Vadumtorp den 24
de

 December 1850, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Lange. 

 

 

Nr. 2214 

 

Vadumtorp den 28 Januar 1851. 

Medfølgende Rigsdagstidende ønskes simpelt men stærkt indbunden. Titelen bør staa tryk(t) med 

forgyldte Bogstaver paa Bindet; men ellers ingen Kostbare (?) for ikke at gjøre Bindene mere 

bekostelige end fornødent, dog bør de have et smukt skjønt simpelt Udseende. Det er mig meget om 

at gjøre at faae Indbindingen istand saa hastig som mueligt, da der er nogle Forhandlinger som det 
er mig om at gjøre snart at faa læst i Sammenhæng, og det er mig alt for besværligt at faae dem læst 

i løse Blade. – Hav den Godhed at sende mig med Overbringeren heraf ½ Riis vinkelret beskaaren 

Patent Propatria N
o
 1 og ½ Riis bedst Conceptpapir samt ¼ Riis Propatria N

o
 2, derhos udbeder jeg 

mig en liden Nota paa hvad de forskjellige Papirsorter koste. Indbindingen er lavet til sidst i næste 

Uge. 

 

 

Nr. 2215 
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Vadumtorp den 29
de

 Januar 1851 

Høistærede ! 

For længere Tid siden har jeg modtaget en Skrivelse fra Amtet betreffende nogle Oplysninger i den 

Vindblæs – Vilsted – Oudrupske Tiendesag betreffende nogle Oplysninger som Overtiendecommis-

sairen forlanger; men uheldigviis er Amtets Skrivelse bleven mig forlagt saa at jeg ikke hidtil har 

kunnet finde den. – Acten som fulgte med har jeg, men Skrivelsen har jeg faaet Fuldmægtig Jørgen-

sen til at meddele mig en ny Afskrift af, som jo rigtignok mangler Stiftamtmandens Underskrift. – 

Jeg har endelig modtaget den i denne Dag og iiler med at sende den til Dem bedende at De vilde 

tilkjendegive mig Deres Mening om hvorledes vi bedste skal blive istand til at tilveiebringe de 

forlangte Oplysninger. – Da Protocollen er hos Dem sender jeg Dem ikke Acten da De jo kan læse 

den i Protocollen. – Jeg har i længere Tid været saa forkjølet at jeg ikke kan taale at reise ud; men 

det bliver vistnok nødvendigt at vi faar en Deputation udnævnt saasom et Par Delegerede Mænd fra 

hvert af de paagjeldende Sogne som skulde møde os et Sted i Aalborg saasom til Restaurateur 

Christensen eller til Gjestgiver Petersens og dertil medbringe alle de Korter som vare os udlaante 

under Forretningen, Skatteqvitteringsbøgerne for alle de Eiendomme som Kjendelsen angaar, 

saavelsom alle de Documenter de maatte være i Besiddelse af som kunde give nogen Oplysning om 

hvilke Matriculsnummere enhversomhelst af de behandlede Eiendomme maatte henhøre under; - 

haves den afskrift af Matriculen da er det en Selvfølge at de maatte sørge for at faae disse med. – 

Men nu kommer det egentlige Hovedspørgsmaal: hvem skal man henvende sig til som der kan og 

vil tage sig af Sagen? Christen Nielsen Myrhøi Fæster til Kammerherre Mylius er den første blandt 

Reqvirenterne. – men troer De at han er istand til at skaffe de forlangte Oplysninger til veie? og 

hvorledes kan vi faae et Brev sikkert til ham uden just at sende en Expresse? 

Kammerherre Mylius som er den der nærmest skulde give Oplysning er ikke i Landet, og det er 

ikke bekjendt at han har nogen Forvalter der paa Egnen som det kan nytte noget at henvende sig til. 

– Præsten i Vilsted er ikke mere den samme som da Forretningen foretoges. 

 

 

 
 

 

Nr. 2216 
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I skyldigst Svar paa Hr. Overkrigscommissairens meget ærede Skrivelse af 2
den

 dennes meldes at 

den eneste Hielper som jeg i denne Tid har ar kunne sende til at udmaale Parceller som ønskes afsat 

i Østerengene er Landmaaler Bentzon; men han er tilfældigviis fraværende i disse Dage paa et 

Julebesøg hos Kammerraad Gräbert paa Odden og kommer først tilbage derfra paa førstkommende 

Tirsdag den 7
de

; men saa hastig efter den Tid som det maatte være Hr. Overkrigscommissairen 

beleiligt at lade en Vogn til hans Befordring atter møde i Aalborg og De derom ville behage at 

meddele mig Underretning da skal jeg til den Ende drage Omsorg for at han møder i Aalborg til den 

Tid og det Sted som De saaledes vil behage nærmere ar bestemme. - Jordbogen følger hoslagt. 

Hvad den omskrevne Forretning for Gaardeier Søren Nørgaard i Romdrup angaaer da er jeg villig 

til at paatage mig den og at udføre den saa hastig som Aarstiden kan tillade det; men dersom han 

ikke allerede er forsynet med Kort over Eiendommen fra Matriculskontoret – At der haves et godt 

Udskiftningskort kan ikke hjelpe naar det ikke tillige er Matriculskort. – da maa der første skrives 

til Ministeriet om et Kort, hvortil jeg ogsaa er villig saasnart som der opgives mig Matriculsnum-

meret for Gaarden, samt dens nye Hartkorn og Gammelskat. 

Den sædvanlige Betaling for en Gaards Udstykning i to Parceller er /: foruden Kortet at betale til 

Ministeriet og Taxationsforretningen til Taxationsmændene :/ almindeligviis 26 rbd. naar Delingen 

skeer i hele Lodder med Tillæg af 1 rbdl. for hver enkelt Parcel der er flere end een foruden 

Hovedparcellen; skeer Delingen derimod i Parceller som skal speciel udmaales ved at Lodder 

overskjæres, da bliver der et lidet Tillæg for det derved forøgede Maalingsarbeide. 

Et glædeligt Nytaar ønskes Dem og ærede Familie af Deres ærbødigst P.L. Birk. 

Vadumtorp den 4
de

 Januar 1851. 

P:S: Taxationsforretningen over de 2
de

 Gaarde i Storvorde beder jeg mig tilsendt ved første 

Leilighed. 

 

Velbaarne Hr. Overkrigscommissair Branth. 

 

 

Nr. 2217 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som det maatte være Dem beleiligt 

meddele mig en Attest om Hartkornet og Gammelskatten for enhver af de to følgende Eiendomme i 

Kjattrup Sogn, Vesterhan Herred nemlig for Eieren Peder Sørensen og Niels Mortensen, nemlig 

Huusbye Matr. N
o
 6an, 9d og 4b 

Endvidere for Interessentskaberne Peder Christensen Uhrmager og Christen Thomsen Christensen. 

Huusbye Matr. N
o
 14 Gaarden Studsgaard kaldet 

Vadumtorp pr. Aalborg den 7
de

 Januar 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Aagaard. 

 

 

Nr. 2218 

 

Da jeg ikke har erfaret noget fra Deres Velædelhed siden Imodtagelsen af de to sidste Instrumenter 

Fortepianoer som jeg har været saa fri at sende Dem, nemlig et fra Pastor Holm i Thy, og et fra Lan-

geslund beder jeg at De ved et Par Ord vilde behage at underrette mig om i hvilken Forfatning De 

har befunden Dem og om De der har meldt sig nogen Liebhaver til at faa dem udsatte hos til Leie 

Vadumtorp den 7
de

 Januar 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Instrumentmager Clausen. 
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Nr. 2219 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad ! 

Da det er en Velfærds Sag for Arvefæster Niels Østergaard i Hvorup, at faae en forlangt Udstykning 

fremmet det allersnarest mueligt og jeg ikke kan gjøre noget videre derved end jeg har gjort for in-

den jeg kan faae den Attest om Hartkornet og Gammelskatten som jeg tillod mig for omtrent 14 

dage siden at bede Deres Velbaarenhed om, nemlig betreffende Gaarden Matr. N
o
 12a og 47 i Hvo-

rup By og Sogn, samt den fælleds Tørvelod Matr. N
o
 73 hvori Gaarden har Andeel saa tillader jeg 

mig herved allerærbødigst at gjentage min Begjæring om snarest mueligt at vorde sat istand til at 

hjelpe Manden ud af sin Forlegenhed. 

Vadumtorp den 7
de

 Januar 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Lange. 

 

 

Nr. 2220 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det meddele mig Attester om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme i Hjørring 

Amt, nemlig: 

Østerhan Herred 

a. Tranum Sogn, Gaarden Matr. N
o
 5 i Jarmsted By og Matr. N

o
 25 i Sognets Klitter – Eier Niels 

Christian Larsen. 

b. Skræm Sogn og By, Matr. N
o
 12 – Eier Peder Christian Jensen 

Børglum Herred 

c. Rakkebye Sogn, Snarup Bye, Matr. N
o
 4, Anders Jensen Snognæs 

d. (Rakkebye Sogn) Samme By, Matr. N
o
 7, Niels Svenningsen 

e. (Rakkebye Sogn) Samme By, Matr. N
o
 11, Jens Jensen 

f. Vesterbrønderslev Sogn og By, Matr. N
o
 14g og 24 samt 18 m og 25, Jens Thomsen Krogs Enke. 

g. Jerslev Sogn, Klæstrup By, Matr. N
o
 5a, Anders Nielsen Kudsk 

h. Furreby Sogn og Bye, Matr. N
o
 13a, Christen Sørensen 

i. Samme Sogn og By, Matr. N
o
 17, Thomas Sørensen Henriksen. 

Dronninglund Herred 

k. Albek Sogn, Lyngsaae By, Matr. N
o
 24, Christen Christensen Napstjert 

l. Dronninglund Sogn, Eieren Hans Larsen i Ørum Kro 

 Ørum Matr. N
o
 64 

 Storskoven Matr. N
o
 10 Gammelskat 68 sk. 

 Strandfjerdingen N
o
 63a 

 nordlige Deel N
o
 63b Gammelskat 26 sk. 

m. Samme Sogn, Gjeraae By, Matr. N
o
 24. Eier Jens Jensen Krog 

n. Samme Sogn, Bolle Fjerding, Matr. N
o
 4a og 117 

o. Samme Sogn, Hjallerup By, Matr. N
o
 20 

p. Samme Sogn og Bye Matr. N
o
 21 

q. Hvetboe Herred, Saltum Sogn, Sønder Saltum By Matr. N
o
 9c, 29 og 36a, Eier Niels Nielsen 

Vadumtorp den 7
de

 Januar 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel. 

 

 

Nr. 2221 

 

Da Jens Christensen Kyk i Hvidemose i Raaberg Sogn stod i den Formening at det i hans Skatte-

qvitteringsbog uden Matr. N
o
 anførte upriviligerede Hartkorn 1 Fk. 1½ alb. med Gammelskat 20 sk. 
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skulde være beregnet paa en ham tilhørende Englod som findes beliggende imellem de saakaldte 

Sørriges Enge som i Matriculen var anført under Matr. N
o
 43 med samlet nyt Hartkorn 8 Td. 3 Fk. 

2¾ alb. og at han derfor troede at skulle være fri for at tage Deel i dette fælleds Hartkorn, saa har 

jeg forinden jeg foretog Fordelingen af samme derom søgt og erholdt den fornødne Oplysning fra 

Matriculscontoret og jeg har derved erholdt fuldkommen Stadfæstelse paa det som jeg forhen 

troede, nemlig at det for hans Sted i Hvidemose Matr. N
o
 14 beregnede nye Hartkorn upriviligeret 3 

Skp. 2 Fk. 2½ (alb.) med Gammelskat 1 rbd. 54 sk. upriviligeret Hartkorn 1-1½ med Gammelskat 

20 sk. alene er beregnet paa de Jorder som Kortet udviser, nemlig: en Hovedlod sydøstligst i 

Hvidemosen, en Græsningslod nordvestlig for disse Steder, en Græsningslod sønden for Gaardbo, 

grænsende til Søen og en Tørvelod i Eierlaugets Mose sydligst i Sognet. – Paa disse 4 Lodder som 

findes antegnede paa Kortet hviler det hele i Skatteqvitteringsbogen anførte Hartkorn og den Lod 

som Jens Christensen Kyk i Hvidemose har imellem Sørrigs Enge er i Matriculen indbefattet under 

det for samme anførte fælleds Hartkorn 8 Td. 3 Fk. 2¾ alb. saa er det en Selvfølge at han skal svare 

Skatter af det for ham beregnede Hartkorn 3 Fk. ¼ alb., paa hans Lod i disse Enge som i min 

Hartkornsberegning og paa det af mig forfattede Kort er anført under N
o
 56. – Hvad N

o
 hans Lod 

har faaet i Matriculen er mig ikke bekendt. – Kortet over Matr. N
o
 14 følger hermed. 

Vadumtorp den 7
de

 Januar 1851, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 2222 

 

Da jeg troer med Sikkerhed at kunne gjenkjende Deres Velærværdigheds Haandskrift i et Brev fra 

Jens Christensen Kyk i Hvidemose af 20
de

 f.M. saa tillader jeg mig den Frihed at send Svaret med 

de fornødne Oplysninger til Dem, bedende at De godhedsfuld vilde være uleiliget med at besørge 

Kortet og den medfølgende Attest til Jens Christensen Kyk, imod at han betaler de betingede 2 rbd. 

for min i den Anledning havte Uleilighed og Bekostning; maaske jeg da tillige torde bede Deres 

Velærværdighed at være uleiliget med ved Leilighed at sende mig dem med Posten til Aalborg 

Postcontor. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 7
de

 Januar 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velærværdige Hr. Pastor Hammer i Raaberg. 

 

 

Nr. 2223 

 

For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift som for Januar Maaned 1851 er bleven mig 

udbetalt af Den Kongelige Amtstue i Aalborg med 23 rbd. 24 sk. qvitteres herved. 

Vadumtorp den 13
de

 Januar 1851, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2224 

 

S:T. Hr. Pastor Holm i Ræhr    Debet 
Leie af et Fortepiano fra 1

ste
 januar til ultimo September 1850  9 rbd. 

hvilket Beløb jeg ærbødigst beder mig tilstillet ved første Leilighed. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 18
de

 Januar 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2225 

 

Gode Hr. Dahl ! 
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Endelig har jeg den Fornøielse herved at fremsende Deres Forretning angaaende Skjørping Holme,  

som jeg dog nu omsider har faaet gandske færdig. – Jeg maa ret indstændig bede Dem undskylde at 

den haardt imod min Villie er bleven opholdt saalænge. Det har sandelig ikke været mig mueligt at 

faae den færdig saa gjerne jeg end vilde. Jeg veed ikke ret om jeg fik en Attest fra Dem om Hartkor-

net og Gammelskatten; men har jeg faaet en saa har jeg forlagt den og maa derfor bede Dem være 

af den Godhed at lade en Attest fra Dem følge om Hartkornet og Gammelskatten, omtrent saaledes 

lydende: ”At Gaarden N
o
 9 af Buderupholms Gods i Skjørping By og Sogn staar i Godsets Jordebog 

anført for Hartkorn 3 Td. 2½ alb. og Gammelskat 20 rbd. 19 sk. det attesteres herved”  Jeg kan som 

sagt ikke erindre om jeg fik en saadan Attest eller om jeg fik Hartkornet afskreven og indført i min 

Beregning enten efter Jordebogen eller om De maaske har en Udskrift af Matriculen som jeg skrev 

det ud efter. Forretning følger nu herved ligesom den skal indsendes til Approbation med Undtagel-

se af den nævnte Attest. – Det gamle Kort over Skjørping By saavelsom Kortet over Skjørpinghol-

me har jeg holdt tilbage af Mangel paa en Kortkasse eller Stok, indtil jeg kan komme der paa Egnen 

igjen, hvilket jeg venter at ville skee til Foraaret. – ønsker De at faa disse Korter før da behag at 

lade mig vide hvor jeg helst kan aflevere dem i Aalborg. 

De og Deres gode Kone hilses venskabeligst fra Deres med Høiagtelse hengiven P.L. Birk. 

Vadumtorp den 18
de

 Januar 1851. 

 

 

Nr. 2226 

 

Gode Hr. Hoffmann ! 

Da jeg ikke endnu har modtaget det Regnings Beløb 38 rbd. 74 sk. som under 4
de

 December blev 

lovet mig tilstillet inden 14 Dages Forløb saa har jeg seet mig nødsaget til at stille Sagen i bero 

indtil videre. – Forretningen kan gjøres færdig paa nogle faa Dage og den vil blive fuldført strax 

saasnart som Regningsbeløbet kommer; men Pengemangel tvinger mig til uopholdelig at fremme de 

Forretninger først som give mig Penge strax. – Jeg skulde sandelig ikke være saa paatrængende naar 

ikke den høieste Nødvendighed tvang mig dertil – men efter Omstændighederne vil det nu komme 

til at bero paa Deres Selv hvor snart Forretningen skal blive færdig. – og dersom den skal hvile ret 

længe vil det være meget tvivlsomt at faae Approbationen i rette Tid. Taxationen har jeg faaet 

tilsendt for nogen Tid siden – men der var ingen Penge med – hvilket jeg dog havde ventet efter 

Aftalen. 

Vadumtorp den 18
de

 Januar 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Hoffmann. 

 

 

Nr. 2227 

 

Gode Hr. Stiftsfuldmægtig ! 

Jeg har været saa uheldig at faa det Brev forlagt som jeg i forige Maaned modtog fra Stiftamtet 

angaaende nogle Oplysninger som den overordnede Tiendecommission har forlangt betreffende 

Hartkornet for Vindblæs, Vilsted og Oudrup Sogner; Acten har jeg men Brevet er jeg ikke istand til 

at finde jeg beder Dem derfor ret meget at De godhedsfuld vilde naar Deres Leilighed kan tillade 

det meddele mig en Gjenpart af Brevet da jeg ikke er istand til forinden at tage nogen Bestemmelse 

om hvad der i den Sag er at gjøre. – jeg beder Dem ret meget at undskylde at jeg formedelst min 

Uagtsomhed er bleven nødsaget til at gjøre Dem denne Uleilighed. 

Vadumtorp den 20
de

 Januar 1851. Med Høiagtelse hengivenst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Stiftsfuldmægtig Jørgensen. 
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Nr. 2228 

 

Da jeg nu har faaet tilveiebragt det bestilte Kort over Peder Christian Jensens Jorder Matr. N
o
 12 i 

Skræm og min Søn Landmaaler Birk som boer i Løkken er af Ministeriet autorisret til at udføre den 

fornødne Udstykning til Deling imellem Hr. Destinon og Deres Svoger i Henseende til Hartkorn og 

Gammelskatten, saa maa jeg nu bede Dem uopholdelig at tage hen til Forpagter Jørgen Nielsen paa 

Næsgaard, som af Amtsraadet er udnævnt til Formand for Taxationerne eller Jordboniteringerne i 

Østerhan Herred for at aftale med ham om hvilke Taxationsmænd der skal bruges ved Deres Forret-

ning i Skræm – og at faa Protocollen hos ham, og naar De har aftalt med Taxationsmændene og 

med Hr. Destinon og Deres Svoger om til hvilken Tid man bedst kunde foretage Forretningen, 

ønskede jeg helst at De vilde komme til mig her med Protocollen for at jeg kunde  meddele Dem 

fuldstændig Underretning om hvorledes De i øvrigt havde at forholde Dem i enhver Henseende i 

den Sag. 

Vadumtorp den 30
de

 Januar 1851, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. Gaardeier Peder Christian Jensen til Aarupgaard i Torslev Sogn 

 

S:T: Hr. Kirkesanger og Skolelærer Jensen  i Torslev bedes behageligen at ville besørge dette ved 

først sikker Leilighed til Aarupgaard. 

 

 

Nr. 2229 

 

Gode Hr. Kammerraad ! 

Hoslagte Attest som Lund erhvervede til Bekræftelse paa den opdagede Uoverensstemmelse i 

Matriculen bedes indsendt til Ministeriet tillige med min Udskiftnings og Hartkornsberegning og 

jeg beder at Hr. Kammerraaden vilde være at den Godhed at omtale i Deres Indberetning at den er 

der, da den ikke findes antegnet i selve Beregningen at den følger med. Maaske at Hr. Kammer-

raaden vilde behage at notere det ved Slutningen af min Beregning at den som senere erhvervet 

følger med. 

Vadumtorp den 2
den

 Februar 1851, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Theilmann. 

 

 

Nr. 2230 

 

Høistærede Hr. Ven og Collega ! 

Hosfølgende Tiendesag som imod min Villie har henligget i utilbørlig lang Tid er bleven forsinket 

af to Aarsager hvoraf den ene er den at jeg en lang Tid har været plaget af en temmelig stærk 

Forkjølelse som har forsinket mig meget i mine Forretninger, den anden var at jeg uheldigviis havde 

forlagt Amtets Brev og først en 3 Ugers Tid efter at jeg ved min Søn Johan havde klaget min Nød 

paa Stiftscontoret over at jeg ikke kunde finde Brevet som var bleven mig forlagt fik jeg endelig en 

Gjenpart af det til samme Tid som jeg endelig fandt Originalen i min Brevkasse, hvor jeg havde 

forglemt at jeg havde lagt det i da jeg under 20
de

 December sidst var i Aalborg i den Tanke at jeg 

mueligen kunde have truffet Dem der, siden havde jeg glemt at tage det ud igjen for at lægge det 

ved Acten. Jeg var en Deel raadvild med hvorledes jeg skulde gribe Sagen an for at komme til et 

paalideligt Resultat – De seer nu af indlagte Skrivelse som jeg beder Dem at underskrive, at jeg har 

valgt at sende det Hele til Kammerraad Wulff paa Østergaard til hvem jeg i et vedlagt privat Brev, 

som følger hoslagt, har bedet ham om at tilføie Matriculsnummerne for Bjørnsholms 3 Fæstere i 

Engelstrup og at han dernæst saa uopholdelig som mueligt vil besørge det sikkert sendt til Christen 
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Nielsen Myrhøi som den førstnævnte iblandt Reqvirenterne, og paalægge ham strax at sørge for det 

videre Fornødne. Naar jeg faaet det forventede Svar fra Reqvirenterne om, til hvilken Tid en 

Deputation af dem kan ventes hertil, da vil jeg strax lade Dem det vide, og dersom De da vil gjøre 

os den Fornøielse at komme til os her og opgive til hvilken Tid De vil komme til Anders Møller i 

Sundbye da skal min Vogn være tilstæde der for at befordre Dem hertil og tilbage igjen naar De 

behager. – De og Deres gode Kone og øvrige Familie hilses venskabeligst fra os alle her ved Deres 

hengivne, P.L. Birk. 

Vadumtorp den 4
de

 Februar 1851. 

 

S:T: Hr. Landmaaler Hansen 

 

 

Nr. 2231 

 

Gode Hr. Kammerraad ! 

Af hoslagte Gjenpart af en Skrivelse til Amtet fra den overordnede Tiendecommission i Kjøben-

havn vil det behageligen erfares at der forlanges opgivelse af Matriculsnummerne for enhver af de 

Eiendomme som Tiendekjendelsen angaaer og da Bjørnsholm deriblandt har 3 Fæstere i Engelstrup 

beder jeg at Hr. Kammerraaden vilde være af den Godhed paa den medfølgende Liste, at meddele 

den fornødne Oplysning om disse; der er nemlig, som det behageligen vil sees, tilføiet en Rubrik for 

Matriculsnummerne og forsaavidt som det maatte ansees fornødent at tilføie yderligere Bemærk-

ning kunde saadant jo tilføies paa det ledige Blad. Jeg tænker her paa det mueligen Tilfælde at det 

Magelæg som jeg i sin Tid udført hvorved den ene Gaard blev udflyttet, mueligen ikke skulde være 

bleven indført. Matriculen, og det var netop saavidt jeg kan erindre Udflytter Gaarden som der blev 

grandsket og ved Kjendelse bestemt Tiende for – Skulde det være Tilfældet at dette Magelæg ikke 

er bleven indført i Matriculen, da vilde det være nødvendigt at det bemærkes til hvilken Tid det er 

bleven udført og approberet hvillet jeg i saa Fald beder Hr. Kammerraaden være af den Godhed at 

bemærke – Dernæst beder jeg Dem være af den Godhed, saa uopholdelig som det kan skee, at 

besørge det hen til Christen Nielsen Myrhøi i Vindblæs som er den førstnævnte af Reqvirenterne, 

og beder jeg Dem vilde behage at paalægge ham at sørge for at faae de forlangte Oplysninger 

tilveiebragt saa uopholdelig som mueligt. – Sagen har imod min Villie henligget alt for længe, 

hvilket især i den senere Tid er bleven foraarsaget af Upasselighed foranlediget ved en heftig og 

langvarig Forkjølelse. - Tør jeg gode Hr. Kammerraad bede Dem beære mig med et Par Ord om at 

Sagen er kommet Dem til Hænde og at den er sat i Gang fra Dem, vilde det være mig meget Kjert, 

og endnu langt kjærere vilde det være mig om jeg veed samme Leilighed maatte erfare at De og 

Deres gode Frue og Børn befinde Dem vel. – De og Deres hilses venskabeligst fra Deres med sand 

Høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Wulff. 

 

 

Nr. 2232 

 

For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift, som for Februar 1851 er bleven mig udbetalt 

af den Kongelige Amtstue i Aalborg med 24 rbd. 24 sk. qvitteres herved. 

Vadumtorp den 5
te
 Februar 1851, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2233 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand ! 
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Da jeg er bleven anmodet om at foretage Udstykning af Jorderne Matr. N
o
 12 i Skræm saa har jeg 

igjennem Indenrigsministeriet faaet min Søn Landmaaler M.E.A.C.Th Birk autoriseret til at fore-

tage denne Forretning, og for at foranstalte det fornødne med Hensyn til Taxationen efter Loven af 

4
de

 Juli 1850 har jeg skrevet til Eieren om at henvende sig til Forpagter Jørgen Nielsen paa Næs-

gaarden som af Amtsraadet er udnævnt til Formand for Taxationerne i Østerhan Herred for med 

ham at aftale det Fornødne med Hensyn til hvilke Mænd der skulde bruges til Taxationen og for at 

faa Protocollen tilstæde til den til Forretningens Udførelse bestemte Tid; men i Dag kom Eieren til 

mig her og meldte mig at han har været paa Næsgaard hos Forpagter Jørgen Nielsen yttrede for ham 

at han vidste ikke videre om at han var udnævnt til Formand i den Henseende end at han havde læst 

det i Aviserne. Da det er Vedkommende om at gjøre at faae Forretningen fremmet det snareste 

mueligt saa tillader jeg mig herved allerærbødigst at foreslaa om Deres Høivelbaarenhed gunst-

behageligen vilde sende Protocollen til Aalborg Postcontor med Adresse til mig, da skal jeg sørge 

for at den strax bringes til sit Bestemmelsessted. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 8
de

 Februar 1851, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Esbensen. 

 

 

Nr. 2234 

 

Vadumtorp den 8
de

 Februar 1851 

Gode Hr. Pastor Riber ! 

Tør jeg bede Dem være uleiliget med at lade Anders Nielsen Kudsk kalde til Dem og forklare 

hvilken af hans tvende Svigersønner der efter Lodtrækningen som foretages medens eg var paa 

Stedet fik den søndre eller hvilken den nordre Deel af Englodden vesten for Klæstrup Bye; jeg kan 

nemlig ikke finde hvad jeg tegnede og paa Stedet derom og kan derfor ikke fuldføre Forretningen 

førend jeg atter faaer det at vide, hvilket jeg beder Dem at De godhedsfuld vilde meddele mig ved et 

Par Linier med første Post. - Det vilde være mig og mine særdeles Kjært om vi ved samme 

Leilighed maatte erfare at De og Deres gode Kone og øvrige ærede Familie maatte befinde Dem 

vel! – De hilses venskabeligst fra os alle her med Deres med Høiagtelse hengivne P.L. Birk.  

 

 

Nr. 2235 

 

Under 7
de

 forige Maaned tillod jeg mig ærbødigst at anmode Deres Velbaarenhed at De godheds-

fuld vilde det allerførste som Deres Leilighed kunde tillade det meddele mig Attest om Hartkornet 

og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme i Vesterhan Herred, Kjettrup Sogn, nemlig for Matr 

N
o
 6 aa, 9d og 4b i Huusby som eies i Interessentskab af Peder Sørensen og Niels Mortensen, samt 

over Matr. N
o
 14  Gaarden Studsgaard kaldet, under samme By, som eies i Interessentskab af Peder 

Christensen Uhrmager og Christen Thomsen Christensen. 

Da det er de vedkommende meget magtpaaliggende at faae disses Gaardes Udstykninger fuldførte 

og jeg ikke kan fremme Forretningerne videre forinden jeg faaer Attesterne om Hartkornet og Gam-

melskatten, saa tillader jeg mig herved ærbødigst at gjentage min Begjæring om at faae dem det 

allerførste som det maatte være Deres Velbaarenhed beleiligt. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 10
de

 Februar 1851, Ærbødigst P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

Velbaarne Hr. Kammerraad Amtsforvalter Bertelsen i Thisted. 

 

 

Nr. 2236 
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Under 8
de

 denne Maaned har jeg fra S:T: Hr. Kjøbmand Pagh i Aalborg modtaget en Regning mod 

hvis Rigtighed jeg ikke har funden noget at erindre, hvorefter der kom mig tilgode 151 rbd. 5 mk. 

som ligeledes medfulgte og hvorfor herved qvitteres. 

Vadumtorp den 11
te
 Februar 1851. Med Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T. Hr. Kjøbmand Pagh i Aalborg. 

 

 

Nr. 2237 

 

Gode Hr. Sadolin ! 

Ved at eftersee mine herværende Blade opdager jeg at jeg har forglemt at sende Folketingstidende 

N
o
 1 til 89 incl og af Landstingstidende N

o
 1–50 incl. samt et Tillæg til N

o
 22; Men N

o
 148 til 155 

begge inclusive af Folketingstidenden og N
o
 125 til 127 begge inclusive af Landstingstienden kan 

jeg ikke finde. – Dersom De ikke netop skriver til Kjøbenhavn i anden Anledning just i disse Dage 

da vil jeg skrive og lade en af mine Sønner forhøre hos Bogtrykker Lund, om der ikke skulde kunde 

faaes de fornødne Nummere til at complettere med for Betaling; men jeg maa i saa Fald bede Dem 

godhedsfuld at opgive mig med Budet om der nu mangler flere end de opgivne Nummere af 

Folketingstidende 148-155 og af Landstingstidenden 125-127 alle incl. Et Par Ord til Underretning 

udbedes med Budet. 

Vadumtorp den 12
te
 Februar 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Boghandler Sadolin. 

 

 

Nr. 2238 

 

Gode Hr. Olsen ! 

Ved Deres ærede Skrivelse af i Gaar blev jeg opmærksom ved Savnet af saa mange Nummere 

umiddelbart efter hinanden jeg gav mig derfor til at søge paa nye og fandt da en Pakke som jeg 

havde overseet og hvori var alle de som savnede mig opgivne Nummere liggende samlede, i en 

Pakke som jeg havde overseet, alene med Undtagelse af Folketingstidendens N
o
 208; men dette N

o
 

kan jeg slet ikke finde. – Det skulde vel ikke være tænkeligt at det kunde være det N
o
 som hænger 

ved Titelbladet til 2
det

 Bind og at det mueligen derved kunde være bleven overseet. – Er dette 

tilfældet da vil Værket jo nu være complet og jeg beder da ret meget om at faae det sat i Arbeide 

uopholdelig og fuldført det allersnareste mueligt; og er N
o
 208 ikke at finde da vil jeg skrive efter 

det i Morgen naar De godhedsfuld vil lade mig vide i Dag med Budet at det ikke er der. 

Vadumtorp den 14
de

 Febr. 1851, Ærbødigst P.L. Birk.  

 

 

Nr. 2239 

 

Deres Velbaarenhed har under 7
de

 d.M. tilstillet mig en Regning paa 3 rbd. 4 mk. 13 sk. for en 
Taxationsforretning over Matr. N

o
 24 i Lyngsaae som sikkert maa være sendt mig af en Feiltagelse 

og som jeg ikke kan finde mig forpligtet til at betale; thi jeg har udtrykkelig forlangt Mændene 

udmeldt ”efter Begjæring af Christen Christensen Napstjert og for hans Regning” 

Jeg maa derfor ærbødigst bede Hr. Cancelliraaden om behageligen at ville kræve Beløbet hos 

Christen Napstjert som den rette Skyldige og som jeg ingenlunde har paataget mig at betale for. 

Vadumtorp den 16
de

 Februar 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 
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Velbaarne Hr. Cancelliraad By og Herredsfoged Gad - (Lagt i Posttasken den 15
de

 for at afgaae den 

16
de

 Februar) 

 

 

Nr. 2240 

 

Vadumtorp den 16
de

 Februar 1851 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds behagelige Skrivelse af 6
te
 d.M. meldes at jeg er villig til 

for sædvanlig Betaling at udføre alle de Udstykninger der forlanges saavel i Torslev By som paa 

ethvert andet Sted; men jeg er ikke istand til at sige noget mere bestemt derom førend jeg faaer 

nærmere Kundskab om hvorledes Udstykningerne agtes fremmet; thi derpaa vil det især komme an, 

nemlig hvorvidt man forlanger Delingen udført saaledes at den kan ventes approberet og om dette 

kan skee med eller uden Bevilling. – Dette kan jeg kun yttre en rimelig Mening om naar Vedkom-

mende Eier vil komme til mig her og bringe Kortet med over Torslev By, og dens Skatteqvitterings-

bog. – I den nu indkommende Uge ville de temmelig sikkert kunne treffe mig hjemme til enhver 

Tid; og dersom Delingen ønskes udført saaledes at den kan ventes approberet da er jeg villig til at 

foretage den saa snart som Aarstiden kan tillade det. 

Vadumtorp den 15
de

 Februar 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. Kjøbmand Nørgaard i Broust. 

 

 

Nr. 2241 

 

Vadumtorp den 16
de

 Februar 1851 

Velædle Gaardeier J. Jespersen ! 

Efter Deres Forlangende i behagelige Skrivelse af 1
st
 d.M. meldes Dem herved at jeg er villig til at 

fuldføre Udstykningen af Deres Gaards Jorder som afdøde Landinspecteur Boesen har paabegyndt; 

men under 21
de

 forige Maaned er der udkommet et Circulaire fra Indenrigsministeriet som paalæg-

ger Landinspecteurerne en ny Forpligtelse som gjør det nødvendigt at enten jeg eller en anden paa 

mine Vegne kommer til Stedet forinden Forretningen kan fuldføre. Det er nemlig nu under 21
de

 f.M. 

befalet at der ved enhver Udstykning skal ”Antegnes paa Udstykningskortet over den samlede 

Eiendom hver særskilt Jordlods omtrentlige Afstand ad sædvanlig Vei fra og dens Beliggenhed for 

Gaarden eller Huset og sammes Hovedlod, samt hvor Bygning er opført paa Lodden og hvor denne 

tilgrændser Kjøberens Eiendomsjord, eller hvor langt den er denne fraliggende forsaavidt Parceller 

bestemmes til Forening med samme” 

Der vil saaledes i nærværende Tilfælde være at undersøge og bedømme a, hvor langt der er fra 

Deres Hovedlod ad sædvanlig Vei hen til Udlodden og angivet i hvilken Retning Udlodden 

omtrentlig er beliggende fra Gaarden og Hovedlodden, saasom om den er østlig sydøstlig eller 

nordøstlig; b, hvor langt der er fra Hovedlodden ad sædvanlig Vei hen til Tørvelodden og ligeledes i 

hvilken Retning omtrentlig denne er beliggende fra Hovedlodden og Gaarden; c, hvor langt ad 

sædvanlig Vei der er fra Tørvelodden hen til Kjøberens Gaard saavelsom til hans nærmeste 

Eiendomsjord hvormed Parceller forenes og helst tillige Matriculsnummerne og Hartkornet paa 

Kjøberens Eiendom hvormed Parceller agtes forenet. Da der er omtrent 6 Mile fra Harritslev hertil 

og De derimod har neppe 2 Mile til Løkken hvor min Søn Landmaaler Birk boer, saa ønsker jeg De 

vilde faa ham til at reise hen til Dem for at foretage den fornødne Undersøgelse paa mine Vegne og 

at besvare de her foran fremsatte Spørgsmaal; men det er nødvendigt at De (?) og kjører frem og 

tilbage igjen. Det er bedst at De lader et Bud gaa til ham forud for at faae at Vide til hvilken Tid de 

kan lade ham hente i den Anledning. – Det er en Selvfølge at hvad De betaler min Søn for at 

meddele de fornødne Oplysninger er jeg villig til at qvitte i den mig for Forretningens Fuldførelse 

tilkommende Betaling. De fornødne Oplysninger skulde han helst tegne paa det til den Hensigt 

hermed følgende Afrids af Kortet, hvilket de maatte sendes mig hertil igjen det snarest mueligt. 
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Vadumtorp pr. Aalborg den 16
de

 Februar 1851, Forbindtligst P.L. Birk.  

 

 

Nr. 2242 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme i Aalborg 

Amt, nemlig: 

a. I Kjær Herred, Hvorup Sogn og By, Matr. N
o
 13 og 50 

b. Fleskum Herred, Romdrup Sogn og By, Matr. N
o
 20 

c. Hornum Herred, Veggerbye Sogn, Bradsted Bye, Matr. N
o
 4b 

d. (Hornum Herred), samme Sogn og Bye Matr. N
o
 5 

Vadumtorp den 21
de

 Februar 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Lange. 

 

 

Nr. 2243 

 

Gode Hr. Clausen ! 

Vi længes saa saare meget efter at see Dem her da begge vore Instrumenter er i høieste Grad for- 

stemt. jeg vil ret gjerne lade en Vogn hente Dem og kjøre Dem ud igjen naar De blot vil lade mig  

vide med Budet til hvilken Tid De vil være hos Anders Møller i Sønderbye for at gjøre en lille Tour  

herop. – Hvorledes er det med Deres Søn? Gud give at disse Linier maatte treffe Dem og Deres i  

bedre Velbefindende end da De under 17
de

 f.M. var saa god at skrive mig til!! 

De og Deres hilses venskabeligst fra os alle ved Deres forbundne P.L. Birk. 

Vadumtorp den 22
de

 Februar 1851. 

 

S:T: Hr. Instrumentmager Clausen.  

 

 

Nr. 2244 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Parcellen Matr. N
o
 1d i Aae Gaard i 

Serritslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt tilhørende Selveier Thomas Christian Christensen 

Holm. 

Vadumtorp den 23
de

 Februar 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 2245 

 

Gode Hr. Stiftsfuldmægtig ! 

Tillad mig ærbødigst at forespørge om det ikke tilfældigviis skulle være en Skrivefeil at der i 

indlagte Skrivelse staaer ”Nyevraae” skulde der ikke mueligen være ment Bjørnkjær, at nemlig den 

nye Obligation til Biersted Skole, som jeg for længst har skrevet til Vedkommende Eiere om at 

berige- dog desuagtet maaske ikke endnu er bleven berigtiget? – Brevet udbedes tilbage med Budet. 

Vadumtorp den 24
de

 Februar 1851. Med Høiagtelse Ærbødigst P.L. Birk. 
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S:T: Hr. Stiftsfuldmægtig Jørgensen. 

 

 

Nr. 2246 

 

Gode Hr. Overkrigscommissair 

Hav den Godhed ved allerførste Leilighed at bede mig vide Navnet paa den Mand som har kjøbt 

den Parcel i Østerengene som Bentzen var henne at maale, nemlig østre Ende af begge Gaardes 

Storskifter, samt om han er Eier af Brohusets Jord som grændser til ved nordre Side af Veien, 

dersom han mueligen tillige er Eier af den østre Ende af Søren Mikkelsens eller af Søren Thomsens 

tilgrændsende Lodder fra Storvorde, da bedes dette ogsaa bemærket.  

Vadumtorp den 25
de

 Februar 1851, Ærbødigst (P.L. Birk) 

S:T: Hr. Overkrigscommissair Branth. 

 

 

Nr. 2247 

 

Gode Hr. Hyldgaard ! 

Den omskrevne Forretning betreffende Tornbye Klit er jeg villig til at tage mig af paa bedste Maa-

der dersom den kommer til mig. – Fra Sønichsen fik jeg et Brev for nogen Tid siden hvori han 

yttrere sin Fortrydelse over at jeg har sendt ham en Regning paa 40 rbd. som han synes at være 

altformeget og han yttrede sig især indigneret over at jeg havde ladet ham præsentere en Regning 

paa stemplet Papir. – han yttrede derhos at han var villig til at betale 30 rbd. naar det maatte afgjø-

res dermed. – Jeg vilde have sendt Dem hans Brev men jeg har uheldigviis forlagt det og kan ikke 

finde det – Jeg har nu engang overladt til Dem at gjøre af med ham som De synes bedst – og der-

med er jeg aldeles tilfreds; - synes De at det er bedst for at undgaae videre Uleilighed og Spectakler 

med ham, at nøies med de 30 rbd. som han har tilbudt at ville betale, da har jeg intet derimod. – Det 

gjør mig ondt at jeg ikke seer mig istand til at afhjelpe Deres Pengeforlegenhed saa godt som jeg 

gjerne vilde. – 50 rbd. kunde jeg til Nød præstere naar jeg blot vidste hvorledes jeg skulde faae dem 

til Dem. – men mere er jeg virkelig ikke istand til fortiden. 

Vadumtorp den 25
de

 Februar 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2248 

 

Vadumtorp den 26
de

 Februar 1851 

S:T: Hr. Proprietair Roulund ! 

De ved Deres ærede Skrivelse af 23
de

 d.M. forlangte Korter over Aagaard Hovedgaard og Kjettrup 

By følger herved, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2249 

 

Vadumtorp den 6
te
 Marts 1851 

Gode Hr. Hoffmann ! 

I dette Øieblik modtog jeg Deres ærede Skrivelse af 20
de

 f.M. hvori De lover mig at betale mit Til-

godekommende for Deres Forretning i Slutningen af samme Maaned, som efter Deres bestemte 

Løfte skulde have været betalt i December Maaned. – Dette sidste Løfte er nu imidlertid heller ikke 

blevet opfyldt – Vel har jeg ikke endnu saa gandske henlagt Deres Forretning. – men jeg gjentager 

hvad jeg tidligere saa temmelig tydeligt har tilkjendegivet Dem at Forretningen bliver ikke indsendt 

førend jeg faaer min Betaling. – var jeg velhavende eller riig Mand, da vilde jeg sandelig ikke regne 
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det saa nøie; men den meest paatrængende Nødvendighed tvinger mig til at se nøie efter enhver 

Skilling som jeg har tilgode. – thi jeg kan, som De veed, ikke betale eller tilfredsstille mine Credi-

torer med Løfter. – Er det Dem virkelig om at gjøre at faae Forretningen indsendt da maa De gjøre 

alvor af at bringe mig Penge; thi – den bliver virkelig ikke indsendt førend jeg faar min Betaling. – 

Forretningen er nu saa nær færdig, at jeg kan fuldføre den paa 2 Dage og der skal ogsaa nok blive 

gjort gandske færdig – men videre kommer den heller ikke førend De virkelig gjør Alvor af at op-

fylde Betingelsen for den Indsendelse. – Postgangen kan ikke gjælde som nogen virkelig Und-

skyldning, da der ikke er længere imellem end at et Bud kan gaae hertil i en Dag uden stor 

Anstrængelse, naar Sagens Vigtighed kræver det, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Hoffmann. 

 

 

Nr. 2250 

 

Gode Hr. Hansen ! 

Hosfølgende Indstilling eller Erklæring i Tiendesagen ønsker jeg De vilde behage at underskrive og 

sende mig tilbage med Budet. Der er 3 Steder som jeg ønsker Deres Navn antegnet, nemlig paa 

Brevet til Amtmanden og to Steder paa det som er sammenheftet.  

Vadumtorp den 6
te
 Marts 1851. De og Deres hilses venskabeligst fra os alle her ved Deres hengivne 

P.L. Birk.  

 

 

Nr. 2251 

 

Stiftamtet i Aalborg har under 21
de

 forige Maaned tilskrevet mig saaledes: 

”Som Hr. Justitsraaden bekjendt er der ved Revisionen af Regnskabet for Legater til Skolevæsenet i 

Aalborg Amt i sin Tidforlangt ny Obligation udstedt af den nuværende Eier af Bjørnkjær for den i 

samme prioriterede Capital 300 Rbd. 

Da Revisionen nu har gjentaget denne Udsættelse, saa skulde jeg tjenstligst anmode Hr. Justitsraa-

den om behagelig at ville medvirke til at den ommeldte Obligation bleven udstedt og mig tilstillet 

snarest mueligt, for at en Gjenpart af samme kan vedlægges Regnskabet for Aaret 1850” 

I Anledning af denne skrivelse maa jeg ærbødigst tillade mig her at gjentage min tidligere Begjæ-

ring til Deres Velædelhed som den endnu værende rette lovlige Eier af Bjørnkjær at udfærdige den 

forlangte nye Obligation og at sende den til Stiftamtet det allersnareste mueligt. 

Vadumtorp den 8
de

 Marts 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Riis til Høgholt. 

 

 

Nr. 2252 

 

Det til Deres Høivelbaarenhed anskaffede Kort over Christen Pedersens Skrædders Huus Matr. 
174b har jeg herved den Ære at fremsende. Tør jeg bede Hr. Kammer(raaden) være af den Godhed 

at paaminde Jørgen Heilesen i Gjeraa at tilveiebringe og sende mig Taxationsforretningen over hans 

Gaards Jorder, da jeg ikke kan faae Udstykningen færdig til Indsendelse for inden jeg faar Taxa-

tionsforretningen som skal følge med. – Dersom Foraaret vil blive gunstigst da haaber jeg at det 

ikke vil vare ret længe inden jeg skal være saa fri at indfinde mig. 

Vadumtorp den 10
de

 Marts 1851. Med Høiagtelse og Forbindtlighed Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Arenstorff. 
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Nr. 2253 

 

Med Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 8
de

 d.M. har jeg modtaget 18 Documenter betreffende 

en Sag imellem Gaardmændene Engelbrect Nielsen af Vester Møgelmose og Jens Bertelsen af 

Øster Møgelmose i Dronninglund Sogn, og jeg skal saa hastig som mit Helbred og min Tid kan 

tillade mig det meddele det forlangte Svar og sende Dem det tilligemed Documenterne med 

Pakkeposten. 

Vadumtorp den 11
te
 Marts 1851. Med megen Agtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Rørbye. 

 

 

Nr. 2254 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det, meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme i Hjørring 

Amt, nemlig: 

I Dronninglund Herred, Hellum Sogn 

a. Trøderup By Matr. N
o
 1 samt Matr. N

o
 24a i Ørum Sogns Overdrev 

b. Samme By Matr. N
o
 3 og Matr. N

o
 24c i Ørum Sogns Overdrev 

c. Samme By Matr. N
o
 5 og Matr. N

o
 24e i Ørum Sogns Overdrev 

d. Samme Bys fælleds Enge Matr. N
o
 12 i Sønderkjer i Hellevad Sogn, Samme Bys fælleds Enge 

Matr. N
o
 48 under Ørum By 

e. Jerslev Sogn Aalstrup By Matr. N
o
 3 

Vadumtorp den 15
de

 Marts 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 2255 

 

Vadumtorp den 17
de

 Marts 1851 

Gode Hr. Pastor Brorson 

Da jeg i sidstafvigte Efteraar var i Kirketerp paatog jeg mig at udføre en Udstykning af Peder 

Mortensens Parcel af Jens Mortensens Gaards Jorder i Bradsted, og jeg optegnede paa Stedet hvad 

det var der skulde gjøres i den Henseende, men jeg har uheldigviis forlagt, og er ikke istand til at 

finde det som jeg havde optegnet om Delingen og nu veed jeg virkelig ikke hvad det er der skal 

skee. – Den hele Eiendom bestaar af 5 Lodder, nemlig en Toftlod som Peder Mortensen beholder, 

en stor fiirkantet Agerlod nordøstlig for Byen, en Englod nordvestlig for Byen, en Englod tæt 

norden for Byen og en Hedelod som jeg maalte og deelte i to Parceller, men hvem der skal have den 

østre og hvem der skal have den vestre Deel Hedelodden kan jeg nu ikke erindre med Sikkerhed 
ligesom jeg heller ikke kan huske hvad det er der skal skee med de andre Lodder – Jeg kan mindes 

at Peder Mortensen beholder Toftelodden som han boer paa men hvor meget han beholder af det 

øvrige kan jeg ikke mindes med tilbørlig Sikkerhed, heller ikke veed jeg om det som agtes fraskilt 

skal særskilt Bebygges eller om det forenes med anden Eiendom. – Det forekommer mig at der var 

opført en ny Bygning sydlig paa Agerlodden og at det skulde være Peder Mortensens Broder der 

skulde have det; men med nogen Vished veed jeg det dog ikke – Jens Mortensen som har 

Hovedparcellen af forhenværende Peder Christensen Krabsens Gaard er da formodentlig ogsaa en 
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Broder til Peder Mortensen, men om det er ham ikke en anden Broder der skal have den Parcel som 

Peder Morten lader fraskille veed jeg ikke. 

Jeg beder ret meget at Deres Velærværdighed vilde være uleiliget med at meddele mig saa fuld-

stændig Oplysning i den Sag som De kan og tillige ønsker jeg at De vilde behage at  tilveiebringe 

og sende mig Approbationen paa den i Aaret 1844 foretagne og approberede Udstykning af Jens 

Mortensens Gaards Jorder – Jeg beder Dem ret meget ikke at fortryde paa at jeg gjør Dem saa 

megen Uleilighed – De og Deres god Kone hilses venskabeligst fra Deres med sand Høiagtelse 

hengivne P.L. Birk. 

 

 

 

Nr. 2256 

 

Gode Hr. Raffel ! 

hosfølgende Documenter i 2
de

 Pakker beder jeg De vilde være af den Godhed at modtage paa Deres 

Contor indtil Hr. Overkrigscommissair Branth enten henter dem eller lader dem afhente ved det 

sikkert Bud – Jeg har sendt ham min Regning for det udførte Arbeide til beløb omtrent 100 rbd. 

som jeg har bedt ham om at udbetale til Dem imod Deres Qvittering paa samme – og som De vilde 

behage at afskrive paa næste Mellemværende. 

Vadumtorp den 15
de

 Marts 1851. Med Høiagtelse Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2257 

 

Vadumtorp den 18
de

 Marts 1851 

Gode Hr. Hoffmann ! 

I skyldigst Svar paa Deres ærede Skrivelse af 17
de

 d.M. meldes at jeg vil som jeg tidligere har 

tilkjendegivet Dem nok gjøre Deres Forretning gandske færdig til Indsendelse; men Dee maa 

undskylde mig at jeg aldeles ikke kan fravige den urokkelige Bestemmelse: at Forretningen skal 

forblive i mit Værge indtil jeg faaer mit Tilgodekommende for samme – Er det virkelig Bredstrups 

alvor at han vil hjelpe Dem da veed jeg at det ikke kan have nogen egentlig Vanskelighed for ham 

at forskaffe mig Beløbet strax, som jeg i høieste Maade trænger til at faa ind, da jeg er i meget stor 

Forlegenhed for Penge til Livets daglige Fornødenheder for en temmelig talrig Familie jeg har at 

underholde – De kan saaledes ikke med Billighed fortænke mig i at jeg holder aldeles virkelig fast 

ved den Bestemmelse, at Documenterne kommer ikke ud af min Haand førend jeg faaer Penge og 

naar det er – som jeg jo ikke kan tvivle om – Dem meget om at gjøre at faae Forretningen approbe-

ret inden Terminerne, hvilket jeg ikke tvivler om at der jo nok kan skee endnu naar den kan blive 

indsen(d)t uopholdelig og jeg skal da nok ved en Privat Skrivelse gjør hvad jeg kan for at fremskyn-

de Sagens endelige Afgjørelse ret snart. – men skal Forretningen ligge ret længe for endnu saa tør 

jeg intet love i den Henseende. – Jeg maa derfor gjentage min Begjæring om at De strax henvender 

Dem til Hr. Bredstrup for at formaa ham til at naar han vil hjelpe Dem saa De ikke opsætter det 

saalænge indtil det bliver forsildig for at faa Udstykningen approberet inden Terminen. 

Mange Tak for Deres gode Tilbud om at ville logere min Søn naar han kommer der paa Egnen, 

Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2258 

 

Vadumtorp den 19
de

 Marts 1851 

Gode Hr. Clausen ! 
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Det gjør mig virkelig ondt at jeg er ude af Stand til at kunne meddele Dem de omskrevne Penge og 

jeg er destoværre selv i den Nødvendighed at jeg maa søge at hjelpe mig ved at laane til de i Øie-

blikket meest paatrængende Udgifters bestridelse fordi jeg ikke kan faa ind hvad jeg har tilgode. 

Havde det blot staaet i min Magt skulde jeg sandelig meget beredvillig have opfyldt Deres 

Forlangende. 

Med megen Agtelse Deres forbundne P.L. Birk.  

 

 

Nr. 2259 

 

Gode Hr. Stiftsfuldmægtig ! 

Da jeg hidtil forgjæves har søgt i Aalborg Stiftstidende efter en Bekjendtgjørelse om hvem der er 

udnævnt som Formand for Taxationerne i de forskjellige Herredage i Aalborg Amt saa beder jeg De 

godhedsfuld vilde foreløbig ved et Par Ord underrette mig om hvem der er udnævnt til Formand for 

Taxationerne i Fleskum Herred og hvem i Hellum og Hindsted Herreder da jeg for Øieblikket har 

Forretninger i disse Herreder som skal foretages saa tidlig som Frosten kan tillade at udføre Bonite-

ringen. 

Vadumtorp den 20
de

 Marts 1851. Med sand Høiagtelse og Forbindtlighed ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Stiftsfuldmægtig Jørgensen. 

 

 

Nr. 2260 

 

Vadumtorp den 22
de

 Marts 1851 

Gode Hr. Prehn ! 

Da jeg veed De altid pleier at have godt Smør og jeg har faaet i Commission fra en god Ven i Kjø-

benhavn at skaffe ham en Fjerding eller helst om mueligt to Ottinger til at sendes over med Iris paa 

Torsdag beder jeg De vilde være af den Godhed om mueligt at overlade mig et saadant Qvantum. 

Det er mig særdeles meget om at gjøre at faae godt Smør derfor henvender jeg mig til Dem og 

haaber jeg at De overlader mig det saafremt De kan. – Et Par Ord udbedes med Budet; om Smørret 

kan faas og til hvilken Tid samt til hvad Priis. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst 

P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2261 

 

Gode Hr. Cancelliraad ! 

Det allerførste der efter min Mening kan være at gjøre ved Sagen om ”Bedestederne” er at tilveie-

bringe fra Matriculscontoret a) en Copie af Matriculskorterne over disse Grundstykker med fuld-

stændig Bemærkning om alle de dem tilgrændsende Eiendommes Besidderes Matriculsnummere og 

Navne; b) en udskrift af Beregnings og Beskrivelsesprotocollen for disse fælleds Grundstykkers 

Vedkommende, for at man deraf kan faa fuldstændig Oplysning om, og Sikkerhed for hvorledes 
disse Grundstykker er bleven behandlede i Matriculen. – naar jeg erholder disse Documenter da 

skal jeg nærmere ved Hjelp af samme overveie og bestemme hvorledes Sagen bedst kan fremmes 

og tilendebringes – Jeg veed ikke om Hr. Kancelliraaden vil være uleiliget med at skaffe disse 

Documenter tilstæde eller om De ønsker at jeg skal gjøre det, hvorom jeg i saa Tilfælde beder mig 

behageligen underrettet.  

Vadumtorp den 22
de

 Marts 1851. Med Høiagtelse og Hengivenhed Ærbødigst P.L Birk 

 

S:T: Hr. Cancelliraad Procurator Jensen. 
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Nr. 2262 

 

Velærværdige Hr. Pastor Feld ! 

Det vilde have været mig særdels kjært om jeg kunde have opfyldt Deres ærede yttrede Ønske i 

Skrivelse af 6
te
 d.M. om at modtage den unge Hr. Tolstrup samt Assistent eller Landmaaler Lær-

ling; men jeg er tilfældigviis saa velforsynet fortiden at det er mig virkelig ikke mueligt at antage 

eller skaffe Plads eller Beskjæftigelse for flere og jeg har for Øieblikket ikke noget Begreb om hvor 

snart det vil blive anderledes. 

De og Deres god Kone og øvrige ærede Familie bedes hilses venskabeligst fra Deres med sand 

Høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

Vadumtorp den 24 Marts 1851. 

 

 

Nr. 2263 

 

Gode Hr. Doctor Hoff ! 

Skjønt jeg ikke har den Fornøielse at kjende Deres Haandskrift maa jeg dog af Indholdet slutte mig 

til at et Brev uden Sted eller datum, som jeg modtog for et Par Dage siden, underskrevet ”Hoff 

Distriktslæge” er fra Dem. De har formodentlig en Søn som nu 16 Aar gammel og som hidtil har 

været paa Latinskolen men som ønsker at blive Landmaaler og som til den Ende fortiden er i 

Kjøbenhavn for at tage Præliminærexamen og som De ønsker at jeg skulde modtage, naar han i 

næste Maaned bliver færdig dermed for at undervise og forberede han til Landmaalerexamen – Er 

det – som jeg formoder – Dem der har stilet den Begjæring til mig, da gjør det mig ondt at jeg ikke 

seer mig istand til at opfylde Dem et saadant Ønske; thi jeg er just fortiden saa rigelig forsynet med 

Assistance at det ikke er mig mueligt at kunne skaffe Plads for flere og jeg kan for Øieblikket ikke 

gjøre mig nogen Forestilling om hvor snart det mueligen kunde blive anderledes. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 29
de

 Marts 1851. Deres Velbyrdigheds ærbødigst P.L. Birk 

 

 

Nr. 2264 

 

Vadumtorp den 29
de

 Marts 1851 

Deres Velærværdighed modtage herved min Forbindtligste tak for Deres meget ærede venskabelige 

Skrivelse af 22
de

 d.M: som Peder Mortensen bragte mig hertil, den gav mig saa fuldstændig Oplys-

ning om det jag havde spurgt om som det vel var mueligt at give. Med Hensyn til Udstykningsap-

probationen for Jens Mortensens Gaards Jorder da henviiste jeg Peder Mortensen til Amtscontoret 

for om mueligt der at faae en Gjenpart af den, men om det lykkedes for ham eller ei veed jeg ikke; 

thi jeg har ikke faaet den endnu – Tør jeg bede Dem være uleiliget med ved Leilighed at levere 

Peder Mortensen indlagte Seddel med Hartkornsfordelingen over Peder Mortensens Gaards Jorder, 

som jeg lovede at sende ham. 

De og Deres gode Kone og Børn hilses venskabeligst fra Deres med sand Høiagtelse hengivne P.L. 
Birk. 

 

Velærværdige Hr. Pastor Brorson 

 

 

Nr. 2265 
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I skyldigst Svar paa Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 22
de

 d.M. meldes at jeg venter 

en gandske kort Tid at komme til Søren Nørgaards Forretning i Romdrup og agter da at komme til 

Klarupgaard og jeg vil da medbringe min Conce(p)tberegning til den større Forretning som jeg 

foretog i Fjor om der skulde være noget hvorom den kunde ønskes nærmere Oplysning. – Jeg takker 

for Betalingen af min Regnings Beløb til Kjøbmand Raffel – Hvad angaar den Sæk hvori De var saa 

god at sende mig Hveden, da blev denne efter Forlangende leveret til Kjøbmand Valeur nogle faa 

Dage efter at Hveden var kommet hertil – Det var nemlig i October Maaned paa Aalborg Markeds-

dag at min Karl var derude med Sækken; han leverede den til Valeurs Karl Søren Baare som viiste 

ham Klarupgaards Vogn som netop stod i Valeurs Gaard, og bad ham at lægge Sækken deri medens 

ham Søren Baare, stod ved siden af ham. – Jeg var nemlig paa Læsø paa den Tid ellers havde jeg 

skrevet et Par Ord med da Sækken blev sendt tilbage. 

Saasnart som jeg kan bestemme Dagen til min Reise skal jeg tillade mig nærmere at meddele et Par 

Ord derom. 

Imidlertid beder jeg Hr. Overkrigscommissairen om at De godhedsfuld vilde være uleiliget med at 

tilkjendegive Søren Jensen Nørgaard i Romdrup at jeg venter at komme til ham inden Forløbet af en 

8 Dages Tid, og anmode ham om at han forinden vilde henvende sig til Hr. Proprietair Jelstrup paa 

Vissegaard for at aftale med ham, som Formand for Tiendecommissionen i Fleskum Herred, om 

hvilke af de af Sogneforstanderskaberne udnævnte faste Taxationsmænd der skal bruges til at taxere 

hans Gaards Jorder, og han skulde da tillige faa Protocollen hos Hr. Jelstrup for at have den tilstæde 

ved Forretningen med mindre Hr. Jelstrup selv vil møde som Taxeringsmand, da han i saa Fald selv 

kan medbringe den. – Dagen paa hvilken jeg kan komme skal jeg da tillade mig nærmere opgive – 

Kortet over Søren Jensen Nørgaards Gaard har jeg faaet – Parcellisten maatte da ogsaa foreløbig 

varsles om at Forretningen vil blive foretaget efter omtrent 8 Dages Forløb. 

Vadumtorp den 30
de

 Marts 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Overkrigscommissair Branth. 

 

 

Nr. 2266 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme i Kjær 

Herred Hvorup Sogn og Bye, nemlig: 

a. Arvefæster Peder Mikkelsens Gaard Matr. N
o
 8a og Matr. N

o
 41 

b. Arvefæster Niels Pedersen Pilens Gaard Matr. N
o
 14a og Matr. N

o
 51 

Vadumtorp den 31
de

 Marts 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Lange. 

 

 

Nr. 2267 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som deres Leilighed kan tillade 

det meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme: Aalborg 

Hindsted Herred nemlig: 

a. i Visborg Sogn Stedet Matr. N
o
 26 under Visborg Bye, og 

b. i Vive Sogn Østergaard Bye Jorderne Matr. N
o
 4 

Vadumtorp den 2
den

 April 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Lange. 

 



838 

 

 

Nr. 2268 

 

Vadumtorp den 3
die

 April 1851 

For de mig tilsendte 38 rbd. 4 mk. 12 sk. fra Hr. Hofmann til Tranumstrandgaard takkes forbindt-

ligst. Udstykningsdocumenterne som ligge færdig til Indsendelse skal nu blive besørget aldeles 

uopholdelig og jeg skal bidrage hvad jeg kan til at faa Forretningen under 28
de

 f.M. sendte jeg 

Udstykningspapirerne for P. Sørensen i Huusby og for Studgaard med Posten til Skjerpinggaard. – 

Tør jeg bede Deres Velædelhed godhedsfuld at ville meddele mig et Par Ord om, om der er 

indløben og hvorledes da bliver videre besørgede. – Med megen Agtelse ærbødigst og forbindtligst 

P.L. Birk. 

 

Hr. Herredsfuldmægtig Bredstrup. 

 

 

Nr. 2269 

 

 For modtagelse af et Pengebrev fra Skjørpinggaard med 38 rbd. 4 mk. 12 sk. Qvitteres herved. 

Vadumtorp den 3
die

 April 1851, P.L. Birk. 

 

Til Det Kongelige Postcontor i Aalborg 

 

 

Nr. 2270 

 

Vadumtorp den 4
de

 April 8151 

Velbaarne Hr. Justitsraad ! 

Mellem de mig godhedsfuld tilstillede Attester af 2
den

 d.M. var der en som manglede Underskrift. – 

Jeg tillader mig derfor herved ærbødigst at sende den bedende om at faae den underskrevet og med 

Budet tilbage igjen, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2271 

 

Velærværdige Hr. Pastor Prÿtz ! 

Ifølge Deres Velærværdigheds gode Tilbud i ærede Skrivelse agter jeg at være saa frie at komme til 

Dem paa førstekommende Søndag den 6
te
 April ved Aftenstid for at udbede mig Logie hos Dem i et 

Par Nætter for mig og min Medhjælper en Landmaaler Bentzon fra Frederiksborg, medens jeg udfø-

rer en Forretning i Torslev Bye. Maaskee er De saa god at faae Svestrup Udskiftningskort tilstæde 

ved min Ankomst for at jeg strax kunde gjøre mig bekjendt med hvad der er at gjøre i Henseende til 

den omskrevne Skjeludvisning for Skolelodden. 

Vadumtorp den 4
de

 April 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2272 

 

Gode Hr. Nørgaard ! 

Da det er min Agt at komme til Aarup Præstegaard paa førstkommende Søndag Aften, for Mandag 

Morgen at paabegynde Taxationen samt fornøden Eftermaaling ved Gaarden Matr. N
o
 18 i Torslev, 

saa beder jeg De vilde være af den Godhed at faa aftalt med Forpagter Jørgen Nielsen paa Næs-

gaard om, hvem der skal bruges til at taxere i Torslev, og at faa dem til at møde ved Gaarden i 
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Torslev Mandag Morgen Kl. 8 og til samme Tid skulde da ogsaa begge Interessentskabseierne være 

tilstæde, ligesom De ogsaa vilde behage at drage Omsorg for at faa Taxationsprotocollen tilstæde til 

samme Tid – Indlagte Brev til Hr. Pastor Prÿtz er De vel ogsaa saa god at besørge til ham snarest 

muelig. 

Vadumtorp den 4
de

 April 1851, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2273 

 

Gode Hr. Pastor Prÿtz ! 

Næst at takke Dem for mit Ophold i Deres Huus skulde jeg ei undlade efter Deres Ønske at tilmelde 

Dem at der virkelig er bleven indsendt to Korter over det sidste Magelæg. Paa Concepten til min 

Magelægsberegning af 11
te
 Februar 1849 staaer endog følgende Ord: 

”Med denne Beregning følger. 

a, To Exemplarer af Kortet over de magelagte Jorder paa hvilke Korter Skjellet 

imellem Aarup Præstegaard og Aarupgaards sammengrændsende Jorder saaledes som 

dette befandtes efter Magelæggene fra 1842 findes udmærket med rød Skygge; 

hvorimod de ved det her beregnede Magelæg fremkomne nye Skjellinier er 

udmærkede med grøn Skygge … etc.” 

Det ene af de indsendte Korter forbliver altid i Matriculscontoret tillige med Beregningen, men det 

andet Exemplar maa ufeilbarlig være sendt tilbage med Approbationen paa Magelægget, og dette 

bør formentlig nødvendigviis at approberes ved  Præstegaardens øvrige Adkomst Documenter. 

Vadumtorp den 13
de

 April 1851. Med sand Agtelse og Forbindtlighed Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2274 

 

Herved har jeg den Fornøielse at tilstille Deres Velædelhed Kortet over Huusbye Jorder samt tvende 

Udstykningskorter over Peder Sørensen og Morten Nielsens Gaards Jorder hvilket sidste jeg beder 

Dem godhedsfuld at aflevere til Vedkommende Landmaaler Skouvs Kort over Studsgaards Eien-

domme er indsendt til Ministeriet, men vil nok komme tilbage derfra igjen. 

Vadumtorp den 13
de

 April 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Bennicke 

 

 

Nr. 2275 

 

Velbaarne Hr. Ingenieur Capitain Glahn ! 

Under 5
te
 d.M. har Veiopsynsmand Clausen tilstillet mig Nivelleringskorterne over Veistrækningen 

fra Nørre Sundbye til Sæbyveiens Anslutning men da jeg endnu savner Matriculskorterne og den 

Hartkornsfortegnelse og Navneliste som jeg under 13
de

 October forige Aar tillod mig at tilstille 

Deres Velbaarenhed og som jeg ved sidste ærede Samtale bad om at faa tilsendt, saa er det ikke 
mueligt for mig at foretage noget ved Forretningen endnu for det Første – Jeg Staar nu i Begreb 

med at tiltræde en Reise til Randers for der efter Ministeriets Ordre at foretage en Forretning saa 

tidlig som Aarstiden kan tillade det – og saa hastig som jeg kan komme tilbage derfra er det 

Sandsynligt at jeg skal til Læsø. 

Vadumtorp den 13
de

 April 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2276 
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Under 25
de

 forige Maaned har Indenrigsministeriet overdraget til mig saa tidlig som Aarstiden kan 

tillade mig det at foretage Undersøgelse af en Nivellerings og en Boniteringsprøve paa Randers 

Kjøbstads Mark, som er foretaget af Landmaaler Foss til Landinspecteur Examen – paabegyndt 

under Landinspecteur Johansens Tilsyn men efter hans Død fuldført uden noget Tilsyn. – Denne 

Reise agter jeg at tiltræde 3
die

 Paaskedag og ønske derfor helst om det maatte convenere Deres 

Høivelbaarenhed ikke at beramme Mødet paa Læsø tidligere end efter 4
de

 Mai – Da jeg ikke tør 

antage det som rimeligt at jeg tidligere kan komme tilbage fra Randers Reisen. Skulde Mødet 

imidlertid allerede være bestemt tidligere, saa tør jeg vel bede mig underrettet derom med Posten 

endnu førend jeg tiltræder denne Reise, og i alle Tilfælde beder jeg ret meget om at faae det at vide 

saalænge forud som mueligt. 

Vadumtorp den 13
de

 April 1851, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Esbensen. 

 

 

Nr. 2277 

 

Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 6
te
 f.M. har jeg for lang Tid siden modtaget, men flere 

sammenvirkende Omstændigheder have hidtil forhindret mig fra at svare; dels har jeg hele Vinteren 

været saa upasselig at jeg ikke har tordet bestemme mig til Reisen for mit Helbreds Skyld, dels har 

den langvarige Eftervinter gjort det tvivlsomt for mig med Hensyn til Mueligheden af at kunne 

udføre Prøven tidligere, og endelig har jeg i længere Tid ventet paa Ordre til at møde i en Land-

væsenscommission paa Læsø som ligeledes skulde afholdes saa tidlig  som Aarstiden kunde tillade 

det; og da jeg ikke endnu har hørt noget derom fra Amtmanden i Hjørring saa har jeg i Dag skrevet 

ham til for at faa at vide om jeg kan foretage denne Undersøgelse i Randers forinden jeg skal til 

Læsø; og dersom dette Svar som jeg venter at faa sidst i denne Uge bliver bekræftende da er det 

min Agt at tiltræde Reisen til Randers i Ugen efter Helligdagene, hvorom jeg da uopholdelig skal 

meddele Dem nærmere Bestemmelse. – De af Dem omtalte Acter til Legitimation for, at De selv 

har udført Nivellerings og Taxationsprøven uden fremmed Hjelp, ønsker jeg at De vilde behage at 

sende til mig hertil med første Post – Jeg agter at reise til Randers med min egen Befordring; jeg er 

imidlertid aldeles fremmed i Randers, men maaskee kunde De som jeg formoder at være kjendt med 

Localiteterne, gjøre mig den Tjeneste at opgive mig hvor jeg helst skulde finde et rimeligt godt 

Logie for en taalelig Betaling, i de Dage som jeg behøver at opholde mig der i eller ved Byen med 

Karl og Heste – Jeg ønskede helst om mueligt at have min Befordring saa nær ved Arbeidsstedet 

som det kan lade sig gjøre – men maaske ikke at det kan være anderledes end i selve Byen? 

Vadumtorp pr. Aalborg den 13
de

 April 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landmaaler og Veiinspecteur Foss i Viborg 

 

 

Nr. 2278 

 

(Dette brev er overstreget, men da jeg ikke ved hvad denne overstregning betyder, så har jeg valgt 

at gengive det her) 

Under 30
de

 f.M. tilskrev jeg S:T: Hr. Overkrigscommissair Branth til Klarupgaard og bad ham at 

tilkjende Søren Jensen Nørgaard at det var min Agt at komme til Dem om en gandske kort Tid for 

at foretage den forlangte Udstykningsforretning over Deres Gaards Jorder, og da det er mit Ønske at 

faa Taxationen udført paa førstkommende Onsdag saa ønsker jeg at De vilde behage at faa Taxa-

tionsmændene til at møde ved Nørgaard Onsdag Morgen Kl. 8 og at De vilde behage at have 

Taxationsprotocollen tilstæde der til den Tid ligesom og Parcellisten eller Parcellisterne om der 

maatte være flere end een – Taxationsprotocollen er hos Hr. Proprietair Jelstrup paa Vissegaard 
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med hvem De vel har gjort Aftal om hvem der skal taxere – Endelig maa jeg bede Dem at lade en 

Vogn til Befordring for mig og min Assistent Landmaaler Bentzon møde ved Vesteraae i Aalborg 

til Kjøbmand Raffels paa Tirsdag Eftermiddag Kl. 4, for at befordre mig til Klarupgaard eller 

Romdrup. – Et Par Ord ønskes med Budet. 

 

 

Nr. 2279 

 

Gode Hr. Overkrigscommissair ! 

Paa førstkommende Mandag Eftermiddag er det min Agt at komme til Klarupgaard for at foretage 

Taxation over Søren Jensen Nørgaards Eiendomme i Romdrup den paafølgende Dag – jeg beder 

derfor ar Hr. Overkrigscommissairen godhedsfuld vilde være uleiliget med at faa Søren Nørgaard til 

at besørge Taxationsmændene varslede til at møde i Nørgaard Tirsdag den 22
de

 d.M. om Morgenen 

Kl. 8 og at have Taxationsprotocollen tilstæde saavelsom Parcellisterne Ønskeligt var det om De vil 

behage at faa Søren Jensen Nørgaard til at komme til Klarupgaard den 21
de

 ved Aftens Tid. 

Vadumtorp den 14
de

 April 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overkrigscommissair Branth. 

 

 

Nr. 2280 

 

Deres Velædelhed modtage herved min forbindtligste Tak for Deres gode Omsorg for at skaffe mig 

Logie – bare det ikke skal falde Deres Hr. Svoger til Uleilighed – hvilket jeg høist nødig vilde - 

ellers tager jeg jo meget taknemmlig imod Tilbudet. 

I Ministeriets Skrivelse til mig er bemærket at De foruden at paavise Nivelleringslinien paa Marken 

og saa mange af de nivellerede Punkter som mueligt vilde have til mig, at give den af Dem holdte 

Markbog; denne maa jeg altsaa bede Dem være saa god at tage med til Forretningen – I Henhold til 

Deres yttrede Ønske om at jeg ikke saa gjerne skulde paabegynde Forretningen netop den 23 har jeg 

bestemt mig til at lægge Veien omkring af Klarupgaard og Bælum Nørgaard og kan saaledes først 

komme til Bjerregrav den 25
de

 og da begynde Prøvenivelleringen m.m.  den 26
de

 d.M.; Jeg haaber 

da at træffe Deres Velædelhed i Bjerregrav den 25
de

 om Aftenen. – Skulde Omstændighederne imod 

Formodning foranledige mig til af en eller anden Nødvendighed, at gjøre nogen Forandring i denne 

Bestemmelse da skal jeg saa betimmelig som mueligt derom underrette Dem. 

Vadumtorp den 18
de

 April 1851. Med Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

Hr. Landmaaler og Veiinspecteur Foss.  

 

 

Nr. 2281 

 

Kjære Hr. Hvass ! 

Saafremt det kan gaa efter mit Ønske da agter jeg at komme til Nørgaard den 23 prøve Deres Kort 
den 24

de
, reise til Randers den 25

de
 foretage Forretning der i et Par Dage og da at komme tilbage 

igjen – Dersom Deres Hr. Fader ikke vil have noget derimod da ønskede jeg maaske at Bentzon 

maatte blive hos Dem i de Dage medens jeg reiser til Randers. – Jeg beder Dem ret meget at hilse 

Deres Hr. Fader og være De selv venskabeligst hilset fra os alle her ved Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. A. Hvass. 
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Nr. 2282 

 

Randers den 27
de

 April 1851 

Velbaarne Hr. Capitain ! 

Først i dette Øieblik er jeg kommet saa vidt med min Forretninger saa at jeg tør antage med rimelig 

Sikkerhed at kunne komme til Sundbye paa førstkommende Torsdag den 1
st
 Mai og foretage Taxa-

tion der den 2
den

 og 3
die

; men da Landvæsenscommissionsmødet paa Læsø er bestemt til den 9
de

 Mai 

og jeg nødvendigviis skal være der nogle Dage forinden saa kan jeg ikke bie længere end til den 5
te
 

med at tiltræde Reisen - Dersom disse Linier imidlertid ikke kan komme Hr. Capitainen tilhænde 

saa tidlig at De kan besørge Indvarslingen af de Vedkommende til Forretningens Paabegyndelse 

den 2
den

 Mai da er det mig ikke muelig hvor nødig jeg oftere vilde have Forretningen udsat, at jeg 

kan overvære den førend jeg kommer fra Læsøe, som jeg haaber at ville blive omtrent midt i Maa-

neden – jeg venter dog nu at komme til Aalborg paa førstkommende Onsdag og vil da erkyndige 

mig i Sundbye om Deres Velbaarenhed muelig maatte være der til den Tid; men i andet Fald vil jeg 

atter indfinde mig der paa Torsdag den 1
ste

 Mai. Med Høiagtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2283 

 

I Henhold til Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 21
de

 forige Maaned for hvilken jeg herved 

pligtskyldigst takker, tillader jeg mig allerærbødigst at melde at det er min Agt at indtræffe i 

Frederikshavn Torsdag Morgen den 8
de

 denne Maaned for at gjøre Reisen til Læsøe i Forening med 

Landvæsenscommissionen. 

Vadumtorp den 4
de

 Mai 1851, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Esbensen. 

 

 

Nr. 2284 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 26
de

 f.M. meldes at jeg er og 

har været saa stærk Beskjæftiget i den senere Tid at det ikke hidtil har været mig muelig at foretage 

den forlangte Skjeludviisning for Huusmand Niels Laursen i Biersted og da jeg skal til Landvæ-

senscommissionsmøde paa Læsøe hvortil jeg skal tiltræde Reisen i Morgen saa kan jeg, hvor gjerne 

jeg end ellers vilde, ikke foretage noget ved den Sag førend jeg atter kan komme tilbage derfra, 

hvilket rimeligviis ikke kan skee førend efter Forløbet at en 14 Dage á 3 Uger. 

Vadumtorp den 5
te
 Mai 1851, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Cancelliraad Procurator Jensen. 

 

 

Nr. 2285 

 
Gode Hr. Hyldgaard ! 

Da jeg ikke har været istand til at opgive nogen Dag som jeg kunde træffes hjemme her saa har jeg 

ikke før kunnet besvare Deres meget ærede Skrivelse af 28
de

 f.M. som jeg modtog for 2 Dage siden 

ved min Hjemkomst fra Randers. – jeg sender Dem derfor disse Linier med Expresse. Jeg reiser til 

Læsøe i Overmorgen, og agter paa den Tour at lægge Veien om af Nørgaard saafremt jeg som jeg 

haaber kan være saa heldig at træffe Dem hjemme; jeg skal træffe sammen med Amtmanden og 

Landvæsenscommissairerne paa Torsdag Morgen i Frederikshavn for derfra at reise samlet med 
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Commissionen til Læsøe hvor Mødet er berammet til Fredagen den 9
de

 Mai, og saa hastig som jeg 

kan komme tilbage derfra agter jeg at taxere ved Skagen. 

Vadumtorp den 5
te
 Mai 1851. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2286 

 

Vadumtorp den 6
te
 Mai 1851 

S:T: Hr. Tobaksfabrikant C.W. Obel 

Jeg har vel tilladet at Hr. Kjøbmand C. Hjorth paa Læsøe maatte overdrage Brugen af det ham leie-

de Fortepiano til Hr. Krigsraad Willerup men kun under den Betingelse at jeg fremdeles kunde 

vedblive at hæve Leien som hidindtil hos Deres Velædelhed, ligesom jeg ogsaa har indrømmet at 

Leien fra 1
st
 August 1850 at regne maatte nedsættes til 4 mk. Maanedlig, hvilket ogsaa stemmer 

med den sidste Regning som jeg under 12
te
 October 1850 har tilstillet Deres Velædelhed nemlig: for 

de 7 Maaneder fra Aarets begyndelse indtil 1
st
  

August á 1 rbd. er    7 rbd. 

For August og September 2 Maaneder á 4 mk.   1 rbd.  2 mk. 

    Tilsammen 8 rbd.  2 mk. 

Disse 8 rbd. 2 mk. fik jeg betalt i October Maaned og det er mig ikke bevidst at jeg skulde have 

sendt nogen Regning siden den Tid – Jeg har ikke fritaget Hr. Kjøbmand Hjorth fra den Forpligtelse 

han har meddelet mig skriftlig – at sikkre mig en skadesløs Tilbagelevering af Instrumentet til 

Aalborg; men jeg reiser nu i Morgen til Læsøe, og da skal jeg tale med Hr. Hjorth og med Krigsraad 

Villerup om at faae denne Sag bragt i Rigtighed. 

Den mig tilstillede Skrivelse fra Kjøbmand Hjorth følger herved tilbage. 

Vadumtorp den 6
te
 Mai 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2287 

 

Vadumtorp den 14 Mai 1851 

Kjære Lund ! 

Jeg kom lykkelig hertil under samme Aften eller Nat Kl. 1, som jeg var reist fra Læsøe om Morge-

nen. – Jeg forglemte mine Paraply til Bodholts, den beder jeg Dem at tage i Forvaring, enten til De 

kommer hjem eller jeg atter kommer derover. – De Mænd fra Vesterøe som satte os over til Frede-

rikshavn fortalte Amtmanden at de endnu ligge i Fælledsskab med deres Eiendeelsjorder, som 

Lorentzen har lagt Plan til Delingen af i 1845 og som allerede den Gang blev taxeret men som De 

ikke endnu have faaet noget gjort ved siden; han spurgte da mig hvorledes det forholdt sig dermed; 

jeg maatte da naturligviis svare ham, at Delingen af disse Jorder ikke er overdraget til mig, og at 

Lorentzen endog har ladet sig forlyde med, at denne Deling er mig uvedkommende – Han ytterede 

da at det er aabenbar galt; thi Lorentzen kan, saalænge han ligger i Slesvig, ikke have noget med 

den Ting at gjøre; Han spurgte derhos om jeg ikke var villig til at paatage mig Udførelse af disse 

Delinger. – dertil svarede jeg jo, men det er hidtil ikke bleven forlangt af mig, og at gjøre mere i den 

Retning end der forlanges, dertil finder jeg intet Kald. – Han yttrede da at han strax vilde skrive til 

Lorentzen derom saasnart som han kom hjem.  

For Guds Skyld Kjære Lund! see nu endelig til saa uopholdelig som mueligt at faa Beregningen 

færdig til at indsendes med Korterne og send mig baade den renskrevne Beregning og Concepten 

samt Originalkorterne saasnart som De kan, at jeg kan faae Tid til at faae det confereret; men see 

endelig ogsaa til at faae det fornødne optrukket paa Copikorterne af de fælleds Lodder for at kunne 

bruge disse medens Originalkorterne ere i Kjøbenhavn. – Da jeg yttrede til Amtmanden at det vilde 

sinke Tilendebringelsen af Forretningen om Korterne skulde komme til at ligge ret længe i Kjøben-

havn, svarede han strax at de kunde jo benytte Copierne imidlertid; i øvrigt lovede han at han vilde 

bede Ministeren om at sørge for at de ret snart kunde komme tilbage igjen. – Lad mig nu endelig 
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faae det at vide uopholdelig saasnart som De kan spørge at Landvæsenscommissionsacten er kom-

met til Landet samt om og til hvilken Tid den er bleven forkyndt for Vedkommende og endelig 

hvad De har erfaret med Hensyn til at indanke den til Ministeriet. – Fra alle her hilses De ved Deres 

hengivne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2288 

 

Deres Høivelbaarenhed ombedes gunstbehageligen at ville for min Regning lade udfærdige og mig 

tilstille en Afskrift af den sidste Landvæsenscommissionsforretning paa Læsøe. 

Vadumtorp den 14
de

 Mai 1851, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Esbensen 

 

 

Nr. 2289 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Gaarden Matr. N
o
 18 i Torslev By og 

Sogn, Østerhan Herred, samt Fælledsjorderne Matr. N
o
 62 hvori Gaarden har Andeel – Forretningen 

skulde for længst været indsendt men først i dette Øieblik erfarer jeg at jeg har forglemt at skrive 

om Attesten for Hartkornet og Gammelskatten, det er mig derfor dobbelt vigtigt at faae den saa 

snart som det kan lade sig gjøre. 

Vadumtorp den 23
de

 Mai 1851. Med Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Ridder Juel.  

 

 

Nr. 2290 

 

Deres Velædelhed ombedes behageligen at ville snarest mueligt udfærdige og tilstille mig Afskrifter 

af de 7 under min Bestyrelse foretagne Taxationsforretninger i Dronninglund Sogn og at sende mig 

Regning for samme Beløb som da strax skal vorde Dem tilstillet. – Da Hr. Kammerjunker Arens-

torff til Dronninggaard modtog Protocollen og lovede at besørge dem til Dem strax saa kan jeg ikke 

tvivle om at De jo for længst maa have faaet den tilbage – Skulde den imod Formodning ikke være 

kommet Dem tilhænde da beder jeg mig derom uopholdelig underrettet. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 27
de

 Mai 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Nielsen til Nørre Knuden i Sæby. 

 

 

Nr. 2291 

 

Da jeg er kommet til Kundskab om at Deres Velædelhed skal have Udsalg af ”Hollandsk Bitter”  

fra Gregersens & Lassens Fabrikat i Kjøbenhavn, lod jeg min Karl i gaar forlange en Flaske til mig; 

men i stedet for at faae en af de sædvanlige smaa Flasker under Forsegling med paalimet Etiquette 

med Guldbogstaver fik jeg en uforseglet Flaske hvori har været Medok; nu er det vistnok hændt at 

Essensen jo kan være lige god fordi den har været Medok i Flasken; men da jeg vilde bruge den 

som Medicin, savner jeg dog Fabrikkens Stempel som af Agtelse for Fabricanten, som jeg kjender,  

kunde indgyde mig Tillid til at bruge den; jeg beder Dem derfor at være af den Godhed at skille mig 
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ved den herved tilbagefølgende Flaske som jeg har betalt med 2 mk. og dersom De ikke har nogen 

Flaske med Fabricanternes Stempel vil jeg helst lade det bero indtil jeg kan faa en fra Kjøbenhavn. 

Vadumtorp den 28
de

 Mai 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kjøbmand Færck. 

 

 

Nr. 2292 

 

Efter Begjæring af Fæstehuusmand af Vang Gods Henrik Andersen, som beboer Huset Matr. N
o
 52 

i Nørhalne By Biersted Sogn, Kjær Herred, har jeg efterseet Kortet over bemeldte Byes Jorder og 

befundet at den Have eller Toft som er beliggende sydvestlig ved Huset og som bruges af Skolelæ-

rer Hansen virkelig er en Deel af Husets Jord og haver under det for sammes beregnede Hartkorn 

2¾ Alb., hvilket herved attesteres. 

Vadumtorp den 28
de

 Mai 1851, P.L. Birk. Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 2293 

 

Under 5
te
 og 6

te
 denne Maaned har jeg til det høie Indenrigsministerum indsendt min Betænkning 

over en Prøve Nivellering og Prøve Taxation udført af Landmaaler Wahl, en Prøve Taxation og 

Prøvenivellering udført af Landmaaler Foss samt en Prøveopmaaling udført af M.A.N. Hvass. – For 

Tilsynet med og Bedømmelsen af disse Forretninger forventer jeg i Henhold til en Rentekammers 

Skrivelse af 8
de

 April samme Aar og 25
de

 Februar dette Aar at kunne tilkomme 75 rbd. hvilket 

Beløb jeg underdanigst udbeder mig høigunstigst anviist til Udbetaling af Aalborg Amtstue. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 31
de

 Mai 1851, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høie Indenrigsministerium. 

 

 

Nr. 2294 

 

Da Landoeconom Hyldgaard under 23
de

 f.M. ved Døden er afgaaet paa Nørgaard i Dorf i Dronning-

lund Sogn og Kortet over a, Skagen Sogns Jorder med tilhørende  Landvæsenscommissionsact og 

en Deel Beregninger og andre Papirer Skagens Udskiftning vedkommende er beroende hos ham saa 

beder jeg ærbødigst at den ærede Skifteret gunstbehageligen vilde sørge for at faae disse Papirer 

udleverede og mig tilstillede det allersnareste som det paa nogen som helst Maade kan skee, da det 

er af stor Vigtighed til Udskiftningens Fremme at jeg kunde faa dem ret snart for hastig at faae 

Taxationen over Eiendommen udført og Delingen fremmet. – Det var min Bestemmelse at Taxatio-

nen allerede skulde have været udført i Mai Maaned men Hyldgaards paakommende Sygdom gjor-

de Standsning fordi han skulde have overværet Forretningen for at være mig assisteerlig – Da 

imidlertid hans Sygdom endte med Døden maa jeg nu hjelpe mig ene saa godt jeg kan; men det er 

derfor af dobbelt Vigtighed for mig til Sagens Fremme at faae Kortet og de andre Documen-ter det 
allersnareste mueligt. – Den ærede Skifteret ombedes behageligen at ville tilkjendegive mig til 

hvilken Tid og Sted jeg enten maatte møde eller lade en møde paa mine Vegne for at modtage de 

omskrevne Documenter. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 2
den

 Juni 1851, Ærbødigst P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

Til Den ærede Skifteret i Dronninglund Herred. 
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Nr. 2295 

 

Under 28
de

 Mai 1850 har Stiftamtet communiceret mig en Skrivelse fra Indenrigsministeriet af 18
de

 

samme Maaned hvori det var bestemt at der skulde forelægges Hans Larsen Søndergaard i Meelholt 

en passende kort Tidsfrist inden hvilken jan skulde legitimere med Attest eller Qvittering fra mig 

om at have betalt min Fordring paa ham for Beløb 14 rbd. 57 sk. som hans Andeel i Betalingen for 

Skovudskiftningen i Hou og Meelholt Skove, saafremt han vilde undgaae at blive udpantet for dette 

Beløb – Da der nu atter er forløbet et halvt Aar og jeg ikke har hørt eller seet noget om denne Sag 

endelige Afgjørelse saa tillader jeg mig ærbødigst at bede deres Velbaarenhed godhedsfuld at ville 

oplyse mig om hvorledes denne Sag staaer, da jeg ikke vel kan bie længere med atter at andrage 

Sagen for Ministeriet om jeg ikke snart kan blive forhjulpet til at faa min retmæssige Fordring 

betalt. 

Vadumtorp den 7
de

 Juni 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Overauditeur Herredsfoged Timm. 

 

 

Nr. 2296 

 

Velbaarne Hr. Capitain ! 

Da jeg uheldigviis har forlagt den Seddel hvorpaa Deres Velbaarenhed var saa god at notere til 

hvilken Tid De ventede at komme til N. Lyngbye og det er mig om at gjøre at vide det for at kunne 

disponere over min Tid, saa beder jeg Dem godhedsfuld med et Par Ord at underrette mig derom 

med første Post. 

Vadumtorp den 8
de

 Juni 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2297 

 

Da jeg er bleven anmodet om at foretage Udstykning af Jorderne Matr. N
o
 73 i Hune Bye og Sogn, 

Hvetboe Herred, Hjørring Amt, af Hartkorn 6 Skp. med Gammelskat 1 rbd. 68 sk. Eieren Lars 

Sørensen – saa beder jeg underdanigst om at det høie Ministerium høigunstigst vilde for min 

Regning lade udfærdige en Copie af Matriculskortet over denne Eiendom sendt til Aalborg Amtstue 

hvor det af mig strax skal vorde indløst. 

Endvidere tillader jeg mig underdanigst at bede det høie Ministerium og Høigunstigst at ville foran-

ledige at nogle Korter som jeg for over to Maaneder siden har anmodet om at erholde snarest 

mueligt maatte blive udfærdigede og mig tilsendte til Indløsning paa Aalborg Amtstue – De ved-

kommende Eiere plage mig uophørlig for at faae de attraaede Delingsforretninger udførte, da de 

staar i den Formening at det er Forsømmelse fra min Side at Forretningerne endnu ikke ere paa-

begyndt – De saaledes havende Korter a, Jens Andersen Mølls Gaard Matr. N
o
 67 i Gandrup By 

Øster Hassing Sogn, Kjær Herred, Aalborg Amt. b, Tidselbakkens Eiendomme i Ørsøe Fjerding 

Dronninglund Sogn og Herred, Hjørring Amt, Eieren Anders Christensen Enke. c, Bedestæderne i 

Hammer Sogn Matr. N
o
 46 under Østbjerg og Brødlan i Kjær Herred Aalborg Amt – og da et Kort 

over Matr. N
o
 2a, 2b og 30 i Sønderøxe Bye Broust Sogn Østerhan Herred, Hjørring Amt – Dette 

sidstnævnte Kort er rigtignok forlangt, og et senere end de førstnævnte; men dog for længere Tid 

end 7 Uger siden. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 8
de

 Juni 1851, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høie Indenrigsministerium i Kjøbenhavn 
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Nr. 2298 

 

Vadumtorp den 9
de

 Juni 1851 

Kjær Lund ! (1/12 Aar) 

Det er i Dag 31 dage siden det store Møde var paa Læsøe og De har endnu ikke meddelet mig et 

eneste Ord om hvorledes Sagerne staar der siden den Tid – Er Kjendelsen indanket eller hvorledes 

staar det dermed? I Dag 8 Dage var jeg i Hjørring hvor jeg talte med Amtmanden og han var ligesaa 

forundret som jeg over at han slet ikke havde hørt noget enten fra Beboerne eller fra Birkedomme-

ren siden vi reiste derfra. – Da maa dog endelig sætte Pen til Papiret og fortælle mig noget om hvad 

der er foregaaet siden jeg reiste derfra og hvad De selv har foretaget Dem i disse 4 á 5 Uger som har 

været den allerbedste Arbeidstid der har existeret i hele Aaret. Terminen staar for Døren og jeg veed 

ingen Udvei til at skaffe Penge naar der ikke kan faaes nogle fra Læsøe, og saalænge De ikke 

skriver veed jeg jo slet ikke hvad der kan gjøres i den Retning. – Dee maa dog nu endelig uophol-

delig skrive mig til og for at De ikke skal have en eneste Skillings Udgift derpaa sender jeg Dem 

her i et frimærke til at sætte paa Brevet, da det ellers koster 6 sk., naar det ikke er frigjort ved Fri-

mærke – Jeg har været i Aalstrup og jeg har leveret Deres Kone de 30 rbd. som jeg fik ved For-

retningen. – men jeg har endnu ikke seet et Ord fra Dem. – Saavidt jeg veed er alt vel paa Lunds-

gaard. Deres Datter Marie talte jeg med i Hjørring. 

Lad mig nu dog endelig ikke længere vente forgjæves paa Brev fra Dem!!! 

Lev vel ! Det ønsker Deres hengivne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2299 

 

I Anledning af Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 8
de

 d.M. meldes at Deres Udstykningsforret-

ning ligger færdig til Indsendelse paa den hidtil savnede Attest nær men da jeg nu har modtaget 

denne saavelsom den akkorderede Betaling 16 rbd. saavelsom 1 rbd. til stemplet Papir til Ansøg-

ning og Postpenge ved Forretningens Indsendelse skal Forretningen blive sendt med første herfra 

afgaaende Post og jeg skal gjøre min Flid for at der kan blive approberet saa uopholdelig som 

mueligt. 

Vadumtorp den 9
de

 Juni 1851, P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Dyrlæge Keller. 

 

 

Nr. 2300 

 

Lars Jensen Fæster paa Kjælgaards Kjærlod, tilsiges at møde her paa Vadumtorp i Morgen tidlig for 

at forrettet Tømmermandsarbeide ved Flytning af et Stykke af mit Vaaningshuus – Han skal 

medbringe de fornødne Tømmermands-Redskaber. 

Vadumtorp den 10
de

 Juni 1851, P.L. Birk. 

 

 
Nr. 2301 

 

Eftersom Fæster Lars Jensen ikke var hjemme i Gaar aftes da mit Bud var hos ham for at tilsige 

ham om at komme til mig paa Arbeide i Dag Morges vil jeg dog endnu en Gang inden jeg griber til 

andre lovlige Midler opfordre ham til at komme her i Morgen tidlig for at forrette Tømmermandsar-

beide ved Flytning af et Stykke at mit Vaaningshuus – han skal medbringe det fornødne Tømmer-

mandsværktøi – Jeg har forgjæves sendt ham Bud flere Gange om at komme til mig for at aftale den 
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for os begge meest beleilige Tid; men da han ikke har villet komme til mig, saa seer jeg mig ifald 

han atter udebliver, nødsaget til endelig at søge Bistand hos Øvrigheden. 

Vadumtorp den 11
te
 Juni 1851, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2302 

 

I Forgaards Aften, den 10
de

 Juni sendte jeg Bud til Fæstehuusmand Lars Jensen. som boer paa mim 

Kjærlod, om at komme til mig i Gaar Morges for at forrette noget Tømmermandsarbeide ved mit 

Vaaningshuus; men da mit Bud ikke traf ham hjemme og hans Kone lod mig vide at han fortiden 

var paa Arbeide i Vesterhalne sendte jeg i Gaar et andet Bud til ham der med en Seddel af saadant 

Indhold. 

”Eftersom Fæster Lars Jensen ikke var hjemme etc. til Enden.” 

Til dette Bud yttrede han at naar han fik sit Regnskab opgjort skulde han nok komme men han 

kunde ikke komme fortiden – jeg sendte da atter Bud til ham og lod ham sige at naar han vilde 

komme til mig i Aftes eller i Dag Morges tidlig kunde han faae den forlangte Opgjørelse, men han 

svarede Budet at han havde ikke Tid at komme til mig. Da han var hos mig paa Arbeide i sidstaf-

vigte October Maaned lovede han at komme til mig igjen efter et Par Dages Forløb for at fuldføre et 

paabegyndt Arbeide; men han kom ikke efter Løfte medens jeg var hjemme, derimod kom han i 

min Fraværelse og tog sit Værktøi bort uden at ændse mig det givne Løfte om at gjøre et Huus i 

Beboelig Stand; han listede sig saaledes bort her fra uden at jeg siden har været istand til at faae 

ham i Tale. Til Paaske sendte jeg Bud til ham om at komme til mig i Helligdagene for at aftale med 

ham hvad Tid det kunde være ham beleiligt at komme til mig, for at fremme mit Arbeide; men han 

kom ikke. – Jeg biiede med Taalmodighed indtil Pintse Løverdag, da sendte jeg ham atter Bud om 

at komme til mig i Helligdagene for at treffe Aftale om Arbeidets Udførelse paa em Tid der kunde 

være beleilig for os begge; men han kom ikke. – Jeg sendte han derefter Bud i Tirsdags Eftermid-

dag, om at komme til mig paa Arbeide i Onsdags; men da han ikke var hjemme sendte jeg ham 

ovenanført Bud til ham to Gange i Gaar om at komme til mig enten i Aftes eller i Dag Morges; men 

han kom ikke. – Jeg seer mig under disse Omstændigheder nødt til at bede Deres Velbaarenhed om 

at faae ham indkaldt for en Politiret det allersnareste mueligt, da jeg ikke kan blive hjemme længere 

end denne Uge ud og de to første Dage af næste Uge, eftersom jeg skal reise til Skagen og 

nødvendig skulde have denne Sag bragt i Orden forinden. Jeg beder derfor ret meget om at det 

kunde skee snart. 

Vadumtorp den 12
te
 Juni 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Overauditeur Herredsfoged Timm. 

 

 

Nr. 2303 

 

Forinden jeg modtog Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 8
de

 d.M. havde jeg fattet den 

Beslutning at komme til Skagen i Løbet af næste Uge eller saa omtrent. – Det var min faste Bestem-

melse at vilde have været dertil i sidstafvigte Efteraar; men en uundgaaelig Nødvendighed tvang 

mig til at reise til Læsøe tre Gange ganske kort efter hinanden, og Vinteren begyndte allerede inden 

jeg kom derfra sidste Gang, den 15
de

 November og endnu fra den Tid af maatte jeg i de paafølgende 

14 Dage efter Aftale med Amtmanden holde mig parat til endnu en Gang i Efteraaret at have reist til 

Læsøe med Landvæsenscommissionen. Da jeg endelig efter den Tids Forløb fik at vide at Amtman-

den havde udsat Landvæsenscommissionsmødet paa Læsøe til tidlig i dette Aars Foraar, var det for 

sildigt at reise til Skagen i Efteraaret og jeg vidste af Erfaring at det paa Grund af Vand i Klitterne 

ikke var mueligt at taxere der ganske tidligt i Foraaret. Landvæsenscommissionsmødet paa Læsøe 

blev da bestemt til at afholdes den 9
de

 Mai og det var min Agt umiddelbart derefter at ville have 

paabegyndt Taxationen af Skagens Klit, hvilket jeg paa min Tour til Læsøe aftalte med Hyldgaard; 
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men da jeg kom tilbage fra Læsøe var han allerede bleven syg, og da det var mig af største Vigtig-

hed at have faaet ham med ved Taxationen, fandt jeg mig da foranlediget til at opsætte Taxationens 

Paabegyndelse endnu en Kort Tid i Haab om at han skulde være bleven frisk igjen, men da hans 

Sygdom forværede sig og uventet paaførte ham Døden, tog jeg strax saasnart hans Dødsfald blev 

mig bekjendt min Tilflugt til Skifteretten for at faa udleveret alle i hans Dødsbo forefundne Papirer 

Skagens Udskiftning betreffende in specie Kortet med dertilhørende Bemærkninger – under 5
te
 d.M. 

har Cancelliraad By- og Herredsfoged Gad imidlertid tilmeldt mig at Skifteretten ikke har overtaget 

Landoeconom Hyldgaards Bo efterdi Enken hensidder i uskiftet Bo. Saa hastig som jeg havde 

modtaget denne Efterretning, bestemte jeg mig til strax at reyse til Hyldgaards Enke for at erholde 

Kortet med tilhørende Documenter udleveret; Der var jeg altsaa den 10
de

 d.M. og jeg har nu bestemt 

mig til at tiltræde Reisen til Skagen paa førstkommende Fredag den 20
de

 d.M. og at indtræffe dertil 

den 21
de

 ved Aftenstid – Som Medhjælper bringer jeg med mig en duelig ung Landmaaler – ikke en 

simpel Assistent men en virkelig Landmaaler som har Bestalling og som har Færdighed i at arbeide 

godt og hurtigt – og desuden en Tjenestekarl som i flere Aar har arbeidet paa mit Contor og som 

skriver og regner fortræffeligt. – Med disse Arbeidskræfter agter jeg at gribe Arbeidet an med Kraft, 

og det skal da med Guds Hjælp nok komme til at gaae rask fra Haanden. – Jeg beder nu ret meget at 

Deres Velbaarenhed vilde være af den Godhed at drage Omsorg for, at der ved min Ankomst paa 

Løverdag ved Aftenstid kunde blive anviist mig et passende Logie for os, hvor jeg kan have fornø-

den Plads til at behandle det store Kort, og hvor jeg tillige kunde have min Befordring i Nærheden, 

da mit Helbred ikke kan tillade mig at undvære den. – Jeg antager at Forberedelserne til Taxationen 

kunde gjøres om Søndagen saaledes at Forretningen selv kunde paabegyndes Mandagen den 23
de

 

denne Maaned. – Jeg haaber vel at det store Bord er i Behold, som Hyldgaard fik anskaffet til at 

ha(a)ndtere det store Kort paa; hvilket jeg ønsker maatte forefindes paa det Sted, som anvises mig 

til Logie. 

Med sand Høiagtelse og Forbindtlighed Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Byfoged Hoffmeyer. 

 

 

Nr. 2304 

 

Da jeg nu endelig i Dag har faaet Efterretning om at det bestilte Kort over Jens Andersen Mølls 

Gaard Matr. N
o
 67 i Gandrup Bye Østerhassing Sogn er kommet til Aalborg Amtstue hvor jeg i Dag 

lader det afhente, saa er det nu min Agt at komme til Gandrup en af de allerførste Dage i næste Uge, 

jeg beder derfor at Jens Andersen vil faa Taxationsprotocollen fra Formanden Hr. Ammitsbøll paa 

Gjøttrup og faae at vide hvilke Taxeringsmænd der maa bruges og anmode disse foreløbig om at 

ville være beredt paa at møde efter nærmere Varsel en af de første Dage i næste Uge. Jeg tænker det 

vil blive Mandag Formiddag Kl. 10, hvilket jeg ikke kan bestemme i Dag efterdi min Nærværelse 

ved en anden Forretning som jeg nødvendig skal overvære ligeledes personlig afhænger af Ingeni-

eurcapitain Glahns og af Herredsfogdens Leilighed som jeg ikke har kunnet faa Besked om i Dag 

skjønt jeg har havt Bud hos ham, men som ikke traf ham hjemme.  

Vadumtorp den 12
te
 Juni 1851, Forb. P.L. Birk 

 

Til Selveier Gaardmand Jens Andersen Møll i Gandrup. 

 

 

Nr. 2305 

 

Gode Hr. Fuldmægtig ! 

Jeg har været hos Hyldgaards Enke og modtaget Kortet over Skagens Klit og en Deel dertil hørende 

Documenter og (?) men det er mig ikke mueligt førend jeg kommer paa Stedet at bedømme hvor-

vidt det udførte Arbeide er saaledes at det kan være mig til den attraaede Nytte, hvilket jeg dog 
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endnu vil haabe – Jeg har ogsaa allerede havt Brev fra Byfoged Hofmeyer om at komme snart – og 

for at kunne opfylde dette Forlangende er det mig af dobbelt Vigtighed at faae at vide hvilken Dag 

jeg kan vente at den forlangte Politiret kan blive bestemt – Saafremt det er Dem mueligt da hav den 

Godhed at underrette mig derom ved et Par Ord med Overbringeren, da jeg skal have et Brev med 

Hals Postbud i Morgen on Bestemmelse til en anden Forretning, som skal udføres en af de Dage saa 

jeg kan vide at Politiretten ikke bliver holdt; men det er mig af Vigtighed at faae denne helst inden 

jeg skal reise til Skagen. 

Vadumtorp den 12
te
 Juni 1851. Med sand Agtelse og Forbindtlighed Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Herredsfuldmægtig Lassen 

 

 

Nr. 2306 

 

Gode Hr. Lose ! 

Paa førstkommende Mandag agter jeg at være i Gandrup hos Gaardmand Jens Andersen Møll om 

Formiddagen Kl. 10 og dersom Søren Christoffersen til den Tid vil komme til mig der med Befor-

dring for Landmaaler Bentzon og medbringe det Udstyknings Kort som beroer hos Dem. – Det 

originale Udskiftnings Kort over Meelholt Bye skal jeg medbringe. – Da vil Hr. Bentzon følge med 

derhen i mit Sted for at udvise de forlangte Skjel naar Kortet følger med og jeg derved kan faae 

Leilighed til at eftersee og tale med Dem om hvad der er at gjøre. – De hosfølgende Pakker Pjalter 

af Kortet over Lennestved Mose ligger endnu aldeles i samme Tilstand som Hr. Madsen fra Sterup 

Mølle en Gang for en Deel Aar siden leverede den her, jeg har ikke en Gang havt den aabnet efter-

som jeg ikke kan tro at der kan være noget ved den at gjøre som kort betragtet. Jeg var ikke hjemme 

da Madsen levered den her, og jeg har hverken talt med ham eller seet ham siden – Deres Velædel-

hed tager storligen Feil naar De troer at det er Jacob som har læst i Deres Bog og splitter den ad – 

om Jacob muelig kan have ligget lidt i den veed jeg just ikke men det er saamænd min forhenvæ-

rende Forpagter Klitgaard der har læst den og splittet den ad – om han har skrevet Bemærkninger i 

den eller ei veed jeg ikke men hans Haandskrift kan i alt Fald ret godt sammenlignes med Jacobs, 

saaledes at der kan tages Feil i den Henseende. 

Vadumtorp den 13
de

 Juni 1851. Med megen Agtelse og Forbindtlighed ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Lose. 

 

 

Nr. 2307 

 

Da jeg er bleven anmodet om at foretage Udstykning af Jorderne til Bratskous Mølle Matr. N
o
 3 og 

6 A under Bratskou i Borust Sogn, Østerhan Herred, Hjørring Amt, af Hartkorn 4 Td. 2 Fk. 2 Alb. 

med Gammelskat 15 rbd. 77 sk. saa beder jeg underdanigst at det Høie Ministerium høigunstigst 

vilde for min Regning lade udfærdige en Copie af Matriculskortet over denne Eiendom sendt til 

Aalborg Amtstue, hvor den af mig strax skal vorde indløst. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 15
de

 Juni 1851, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det høie Indenrigsministerium i Kjøbenhavn. 

 

 

Nr. 2308 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 14
de

 d.M. meldes at eftersom jeg 

holder mig aldeles forvisset om at det ikke er saameget Mangel paa Evne som paa Villie til at gjøre 
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Udvei for det mig tilkommende Restbeløb 14 rbd. 55 sk. som Hans Larsen af Søndergaard i Øster 

Melholt endnu skylder mig som sin Andeel af Omkostningerne for Hou og Meelholt Skoves Ud-

skiftning, saa kan jeg nu da Conjuncturerne have forbedret sig saa betydeligt at der ikke kan være 

Tvivl om, at Hans Larsen jo vil kunde gjøre Udvei for en saa ubetydelig Sum naar han virkelig vil, 

ikke længere tro at denne Inddrivelse virkelig kan angribe hans Velfærd. Jeg maa derfor ret meget 

bede Deres Velbaarenhed uden længere Henstand nu at behandle Sagen paa lovlig Maade. 

Vadumtorp den 17
de

 Juni 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Overauditeur Herredsfoged Timm. 

 

 

Nr. 2309 

 

Min Reisevogn ønske omgjort saaledes saafremt det ikke alt for meget fordyrer Forandringerne, da 

ønskes de brede Ringe taget bort paa den indre Ende af Navene og i disses Sted ønskes anbragt en 

fast Ring paa Axlen til at gaae over Enden af Navene for at forhindre Snavset at komme ind til 

Axlen. Fjedrene skal lægges umiddelbart paa Jernaxlen og saa yderlig eller saa langt fra hinanden 

som mueligt. Sættet udvides det Fornødne og Bunden gjøres saaledes at Forhjulene kan gaae ind 

under den men i øvrigt lægges Sættet saa nærved paa Axlerne som mueligt for at sikkre den mod 

Væltning – i øvrigt maa alle dens Mangler afhjelpes saa godt som mueligt. 

 

 

Nr. 2310 

 

I skyldigst Svar paa deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 6
te
 d.M. meldes at det er aldeles rigtigt 

at Veien over Hvorup Byes Kjær blev ved Udskiftningen udlagt med en Brede af 12 Alen; men 

ligesom det overalt i Danmark er ved Matriculeringen fulgt den Grundsætning ved Hartkorns-

beregninger at Markveie ikkun er fritagne for Skyldsætning med en Brede af 6 Alen saaledes ere 

Veien i Hvorup Kjær ved de foretagne Udstykninger ikkun beregnede til Afdrag i Hartkornsbereg-

ningerne med en Brede af 6 Alen; men denne Omstændighed kan imidlertid aldeles ikke berettige 

de Eiere hvis Lodder Veien er udlagt til at nægte eller forhindre Veiens Udlæg og Afbenyttelse til 

den fulde Brede 12 Alen hvortil den oprindelig ved Udskiftningen (1834-1842) er bleven udlagt – 

Det bemærkes at Veien som gaar nordvestlig ud fra Byen ud til den nordligste Lod i Nørenge er 

overalt udlagt paa den Side af Skjellene som vender imod Mosen. Saaledes er Veien med sin 

oprindelige Brede 12 Alen udlagt i den til Matr. N
o
 16 nærmest ved Marken beliggende Lod. Fra 

Enden af denne Lod gaaer den tvers over Lodderne hen til Hjørnet af Vadum Mølles Lod og videre 

langs med østre Side af denne Lod over den vestre Ende af de der tilgrænsende Lodder videre mod 

Nord gaar den atter tvers over Lodderne hen til den sydligste Lod i Nørenge; herfra fortsætter den 

videre mod Nord over den til Rødsleth Hovedgaard udlagte Lod, langs med det østre Skjel for 

Nørenge hen til den nordligste Lod i disse overalt som anført med en Brede af 12 Alen; Ved de 

senere udførte Hartkornsberegninger er Veien, som foranført ikkun fritaget for Skyldsætning til en 

Brede af 6 Alen efter den ved Matriculen fulgte almindelige Regel; men da Veien ved Grundens 

virkelige Deling er udlagt med en Brede af 12 Alen, saa maa en saadan Veibrede endnu være 

disponibel til dette Øiemed forsaavidt som det forlanges; og jeg troer mig derfor fuldt berettiget til 

efter nærmere Forlangende atter at udsætte Veien med sin rette oprindelige Brede 12 Alen. 

Vadumtorp den 18
de

 Juni 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Overauditeur Herredsfoged Timm. 

 

 

Nr. 2311 
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Skagen den 22
de

 Juni 1851. 

Kjære Hr. Hvass ! 

Tiden blev mig for K(n)ap til at besvare Deres meget ærede Skrivelse af 16
de

 d.M. medens jeg end-

nu var hjemme derfor blev jeg nødsaget til at opsætte det indtil nu. – Jeg kom hertil i Dag Formid-

dag Kl. 10 efter at have maattet ligge over i Aalbæk hos Kromand Niels Christian Høyerup hvortil 

jeg ankom i Gaar Aftes saa sildig at jeg ikke kunde naa Veien ud hertil fordi Stranden ikke var god. 

Jeg laae i Jerslev Præstegaard den første Nat. – Jeg har her 7000 Tønder Land at taxere og saasnart 

som jeg kan komme hjem herfra er det min Agt at komme til Deres Egn men hvor hastig det kan 

skee kan jeg ikke med nogen rimelig Vidhed forudsige endnu. – Jeg takker mange Gange for det 

mig gjorte gode Tilbud om at tage Hovedqvarter paa Nørgaard og jeg beder Dem ret meget at hilse 

Deres Hr. Fader og takke ham mange Gange for at han vil være saa god at tillade det. – Jeg takker 

Dem ret meget for den Uleilighed De har havt for mig med at maale Parceller ud til Rebild-stedet, 

som er mig meget fyldestgjørende; men det allerværste derved er at det er bleven forglemt ved 

samme Leilighed at sende mig Taxationsforretningen over Gaarden Matr. N
o
 2(?) i Østeraaed Bye 

(nemlig den Gaard som Skipper Andersen havde, som brændte for nogle Aar siden – Jeg er ikke saa 

gandske vis paa om det var N
o
 2, men jeg troer det. – De mindes vel at jeg lod Concepttaxationen 

blive som jeg ogsaa beder mig tilsendt – Det mig tilsendte Kort kan dog ikke bruges til Udstykning, 

men et nyt Kort maa helst anskaffes fra Ministeriet i Fald der ikke haves et Matriculskort som kan 

copieres – Jeg antager ikke at det vil have nogen Venskelighed med at faae Tilladelse til de 

omskrevne Udstykninger, i alt Fald efter Bevilling; men den Omstændighed som De anfører om at 

Parcellerne ere bebyggede er imidlertid ikke nok til at begrunde Sikkerhed for at det kan lade sig 

gjøre. – Jeg beder Dem ret meget at hilse Deres Hr. Fader og bede ham  at undskylde at jeg ikke fik 

Tid at komme hen at hilse paa ham da jeg forleden saa ham i Aalborg. – Jeg havde Hastværk og 

skulde strax tilbage til Sundbye hvor Capitain Glahn ventede paa mig. – Bentzon er med mig her og 

fra ham hilses De. – vi ville her nære os i Forening saa godt vi kan. – i Morgen begynder første Act 

nemlig Taxationen. 

Behag at hilse Deres Her. Fader og vær De selv venskabeligst hilset fra Deres med sand Agtelse 

hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. A. Hvass paa Nørgaard. 

 

 

Nr. 2312 

 

Vil De ikke gjøre mig den Tjeneste og skrive et Par Ord for mig til Godsforvalteren paa Villestrup 

og tilkjendegive ham at det er min Agt at komme til Villestrup saasnart som jeg kan komme hjem 

herfra nemlig om en 14 Dages Tid; Jeg har glemt hans Brev hjemme og nu kan jeg ikke huske hans 

Navn, derfor kan jeg ikke skrive ham til selv. 

 

 

Nr. 2313 

 

For at der ikke skal mangle den fornødne Tid til Indvarslingen og dog at kunne faae Taxationen 

paabegyndt det allersnareste mueligt tænker jeg at det er bedste at bestemme Taxationens Begyn-

delse ved det sydligste af Landsognet Torsdagen den 10
de

 Juli om Form. Kl. 10 – Jeg agter da at 

komme hertil Skagen den 9
de

 eller Dagen forud. 

Skagen den 25
de

 Juni 1851. Med Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2314 
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Da jeg er blevet anmodet om det allersnareste mueligt at foretage Udstykning af Gaarden Matr. N
o
 

24 og 25 i Bælum Bye og Sogn, Hellum Herred, Aalborg Amt og jeg til den Ende ønsker at faae 

Copie af Matriculskorterne, saa beder jeg underdanigst at det høie Ministerium høigunstigst vilde 

for min Regning lade udfærdige saadanne Copier og sende dem til Aalborg Amtstue hvor de af mig 

strax skal vorde indløst. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 30
de

 Juni 1851, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det høie Indenrigsministerium i Kjøbenhavn. 

 

 

Nr. 2315 

 

Velbaarne Hr. Capitain ! 

Da der i Gaar med Posten er indløbet Omstændigheder som gjør Udsættelse eller Opsættelse i min 

Forretning paa Skagen saa kommer jeg dog nu ikke til Hjørring i Begyndelsen af næste Uge, som 

jeg havde ventet; men at jeg derimod er hjemme enhver Dag i denne Uge, dette iiler jeg herved med 

at tilmelde Deres Velbaarenhed med Hensyn til Taxationsforretningens Underskrift. 

Vadumtorp den 2
den

 Juli 1851. Med Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 Velbaarne Hr. Capitain Glahn. 

 

 

Nr. 2316 

 

Under 17
de

 forige Maaned har Lund afsendt til mig en Skrivelse, som først nu er kommet mig til-

hænde over Skagen og hvoraf jeg herved allerærbødigst tillader mig at lade følge en Gjenpart af 

denne Skrivelse erfares at Anders Markussen Bak og Peder Rasmussen have indanket Landvæsens-

commissionens Kjendelse; men om de have indsendt Indankningen directe eller ad den legale Vei 

veed jeg ikke – Lund tilkjendegiver mig derhos, at De som har underskrevet Brevet til Lund skulle 

første have consulteret Rørbye, samt at Kjendelsen ikke var bleven lovlig forkyndt for Øens samt-

lige Beboere – Jeg vidste ikke andet end at Forkyndelsen var foranstaltet af Birkedommeren; men 

jeg erfarer nu at den ikke var bleven det. Lund fortæller mig, at den han henvendte sig til Birkedom-

meren med Forespørgsel om Forkyndelsen var sket, fik han blot det naive Svar ”Lad de Vedkom-

mende sørge derfor” men hvem disse Vedkommende er veed han ikke. Jeg veed det heller ikke. – 

Mig forekommer det imidlertid at en saadan offentlig Foranstaltning som en afsagt Kjendelses 

Forkyndelse for en heel Jurisdiction maatte skee ved Øvrigheden. – feiler jeg deri da beder jeg mig 

gunstbehageligen derom bedre oplyst. – Angaaende Delingen af de mindre Fælledskaber som 

Oberstlieutenant Lorentzen hidtil havde forbeholdt sig selv at udføre, da har han nu anmodet mig 

om ogsaa at overtage mig Udførelsen af disse, hvortil jeg, som forhen bemærket, er villig. – 

Saasnart jeg kan faa Taxationen udført ved Skagen og Landmaaler Bentzon sat i Arbeide med 

Beregningen der, er det min Agt atter at reise til Læsøe for at paasee og at medvirke til Arbeidets 

snarest muelige Tilendebringelse. 

Vadumtorp den 2
den

 Juli 1851, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Esbensen. 

 

 

Nr. 2317 

 

For Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 24
de

 forige Maaned takker jeg Dem ret meget. – 

Det er Skade at de indløbne Omstændigheder med Hensyn til Taxeringsmænds Udnævnelse skal 
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gjøre Forsinkelse i Forretningens Fremme. – Jeg vilde ret gjerne have overladet til Dem at bestem-

me Tiden; men da jeg ikke kan gaae ledig og for at kunne være parat til enhver Tid saa maa jeg 

eftersom jeg slet ikke kan beregne hvor længe det kan vare med at saa en saadan Minister Resolu-

tion. – Nødvendigviis beder Dem godhedsfuld at ville underrette mig derom saasnart som alt er 

færdig til at Dagen kan bestemmes til Taxationens Begyndelse, og jeg skal da bestemme Tiden saa 

hurtig som mine andre Forretninger kan tillade det, ligesom jeg ogsaa skal drage Omsorg for at 

Deres Brev bliver sendt til mig strax ved Express herfra. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 3
die

 Juli 1851. Med sand Høiagtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. 

Birk. 

 

Velbaarne Hr. Byefoged Hoffmeyer. 

 

 

Nr. 2318 

 

(Løst brev indlagt i kladdebogen) 

Asaae d. 5
te
 Juli 1851. 

Ærbødigst ! 

Da jeg nu har brug for Kortet over Strandfjerdingens nordlige Deel i Dron(ning)lund Sogn, fordi jeg 

nu har en Landmaaler fra Sæbye for at udstykke et Stykke Ejendom fra forrige Søren Sandens 

Gaard i Assaae, hvilket ikke kan skee uden ved Hjelp af bemeldte Kort. Jeg er derfor herved 

ærbødigst bedende at bemeldte Kort under Forsegling maatte leveres Overbringeren min Karl, da 

jeg for samme skal være ansvarlig. Jeg har forespurgt mig hos største Lodseier her i Sognet om 

bemeldte Kort; men det er ikke i hans Værge. Ærbødigst Peder Jensen Wester. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad og Stiftslandinspecteur Birch til Wadums Torp. 

 

Vi havde talt med Landmaaler Hyldgaard om denne Udstykning, og han lovede at skrive til 

Matrikulscontoiret i Kjøbenhavn om Kortet over bemeldte Søren Sandens Ejendom og derfor betalt 

ham en Specie; men nu han er Død, saa er jo dette forbie, skulde dette Kort være kommet til Dem, 

maa det følge D.u.s. 

 

 

Nr. 2319 

 

Regning 

over mit Tilgodekommende for en Udstykningsforretning over Jorderne Matr. N
o
 70a i Lindholm 

By Sundbye Sogn, under Rødsleth Gods. 

For den egentlige Forretning er Betalingen efter  

den sædvanlige Taxt   18 rbd.  

For Befordring til og fra Stedet samt ved Forret- 

ningen 1½ Miil Tour og Retour    2 rbd. 

For Taxationsforretningens Beskrivelse               1 mk.  8 sk. 

   Tilsammen 20 rbd.  1 mk.  8 sk. 

Vadumtorp den 4
de

 Juli 1851. P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2320 

 

Ifølge Deres Begjæring i Skrivelse af Gaards Dato følger hermed det gamle Kort over Strandfjer-

dingens Jorder i Dronninglund Sogn i samme usle Forfatning som jeg modtog det for circa 2 Aar 
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siden – Det har i mit Værge ligget i en sæt sluttet Kasse hvor det intet kunde lide; men det har 

tidligere været ødelagt af Muus; i hvis Værge saadant er skeet veed jeg ikke noget om 

Vadumtorp den 6
te
 Juli 1851, Ærb. P.L. Birk 

 

Velædle Gaardeier Peder Jensen Vester i Asaae. 

 

 

Nr. 2321 

 

Vadumtorp den 6
te
 Juli 1851 

Kjære Lund ! 

Mange Tak for Deres gode Brev af 17
de

 f.M. som jeg først modtog den 2
den

 d.M. efter at det i min 

Fraværelse var blevet sendt til Skagen medens jeg reiste hjem derfra fordi jeg ikke kunde komme til 

at taxere strax eftersom der ikke findes nogen Bestemmelse i den nye Lov om fast Taxationsmænd 

som kunde anvendes paa Forholdet ved Skagen hvor en Landsogns Commune ligger i Fælledskab 

med en Kjøbstad Commune og der følgelig i dette speciele Tilfælde naa tilveiebringes en Minister-

resolution, som jeg maa oppebie. – Saa hastig som jeg havde modtaget Deres Brev skrev jeg til 

Amtmanden den samme Dag den 2
den

 d.M. og meddelte ham en Gjenpart af Anders Markussens 

Brev til Dem og forespurgte derhos hvorledes der skulde forholdes med Kjendelsens Forkyndelse 

og om den ikke skulde forkyndes af Øvrigheden, som jeg havde troet. – Derpaa fik jeg ikke just 

noget ligefrem Svar men jeg fik en Skrivelse dat. 3
die

 d.M. hvoraf jeg hermed sender Dem an 

Afskrift, ligesom jeg ogsaa sender Dem en Gjenpart af mit Brev til Amtmanden – Om det var 

skrevet førend han fik mit Brev kan jeg imidlertid ikke see. – Mundliim og Copiernaale sendes Dem 

herved og beder jeg Dem ret indstændigt saa uopholdelig som mueligt at gjøre de gamle Korter i 

Stand tilligemed de manglende Dele af Beregningen da jeg venter hvert Øieblik paa Ordre om at 

indsende Korterne og Beregningen. Jeg er ikke endnu bleven færdig med at confe(re)re den 

vidtløftige Beregning; Johan hjelper mig dermed og den vil blive færdig confereret i løbet af denne 

Uge – De hilses venskabeligst fra os alle her ved Deres hengivne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2322 

 

Da jeg er bleven anmodet om det allersnareste mueligt at foretage Udstykning af Gaarden Matr. N
o 

12 og 13 i Nørøxe By, Broust Sogn, Østerhan Herred, Hjørring Amt i Henseende til Afhændelse af 

en Parcel som er solgt til Eieren af Bratskous Mølle til derpaa at opføre en nye Mølle, hvortil gand-

ske nyelig er meddeelt Bevilling, saa ønsker jeg til den Ende at erholde en Copie af Matriculskortet 

bedende underdanigst om at en saadan maatte udfærdiges. 

Matr. N
o
 12 som Eies af Christen Christensen Rytter har Hartkorn 4 Td. 3 Skp. 1 Fr. 2 alb. gl. Skat 

30 rbd. 41 sk. 

Matr. N
o
 13 samme By som eies af samme Christen Christensen Rytter for 1/3 i Forening med Jens 

Justesens Enke, som har de 2/3, har Htk. 4-2-0-¼  Gl. Skat 30 rbd. 4 sk. 

Matr. N
o
 43d (Har Htk.) 2-2¼  under N

o
 13 

Begge Gaardens Jorder ønskes paa eet Kort fordi den solgte Parcel skal gaa igjennem begge 

Gaardes Jorder – Kortet ønskes sendt til Aalborg Amtstue hvor det af mig strax skal vorde indløst. 

Vadumtorp den 13
de

 Juli 1851, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det høie indenrigsministerium i Kjøbenhavn 

 

 

Nr. 2323 
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Ifølge Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 3
die

 denne Maaned hvorved det overdrages til 

mig at fuldføre den af Oberstlieutenant og Landinspecteur Lorentzen paabegyndte Deling af nogle 

Indmarksjorder paa Læsøe hvori der spørges mig om, hvorvidt jeg vil paatage mig i indeværende 

Aar at fuldføre de ommeldte Arbeider, eller forsaavidt Saadant ikke lader sig gjøre paa Grund af at 

Landvæsenscommissionens Kjendelse af 10
de

 Mai sidstleden er indanket til Indenrigsministeriet, 

snarest mueligt at paabegynde de i denne Henseende fornødne forberedende Skridt tillader jeg mig 

hertil allerærbødigst at svare, at jeg er, som forhen bemærket villig til at fremme og fuldføre de 

omskrevne Arbeider saa uopholdelig som det efter Sagens Natur kan staae i min Magt og saa hastig 

som jeg kan faa Taxationen udført over de fælleds Jorder i Skagen Sogn og Landmaaler Bentzon sat 

i Arbeide med Beregningerne der, da er det min Agt uopholdelig med Kraft at fremme Forretnin-

gerne paa Læsøe; men hvor lang Tid disse kan medtage er det mig ikke mueligt forud at bestemme 

saameget mere som det for en væsentlig stor Deel vil komme an paa, i hvor lang Tid jeg skal und-

være Korterne som ifølge Landvæsenscommissionens Kjendelses Indankning nu nødvendig skal 

indsendes til Indenrigsministeriet. 

Vadumtorp den 12
te
 Juli 1851, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Esbensen. 

 

 

Nr. 2324 

 

Vadumtorp den 13
de

 Juli 1851 

Kjære Lund ! 

Da jeg i Dag 8 Dage stod i Begreb med at reise til Ulsted skrev jeg Dem til og iblandt andet bestem-

te at ville sende Dem et Stykke Mundliim og nogle Copiernaale; men da jeg paa Reisen kom til at 

tænke over paa det kunde jeg ikke erindre om jeg virkelig sendte Dem disse Sager eller om de mue-

ligen skulde være bleven forglemt og forlagt, Thi jeg kan rigtig nok ikke finde dem nogetsteds; men 

for Sikkerheds Skyld sender jeg dem her et andet Stykke Mundliim og 5 Stykker finde Naale. 

Men Kjære Lund ! der maa være indløbet en meget betydelig Misforstaaelse imellem Dem og 

Birkedommeren efter hvad han har skrevet til Amtet og hvoraf jeg herved sender Dem en ordret 

Afskrift, nemlig af Birkedommerens Brev af 23
de

 forige Maaned og Amtets derpaa tegnede do. af 

3
die

 d.M. begge saaledes lydende: ”Deres Høivelbaarenhed har i meget ærede Skrivelse af 19
de

 d.M. 

forlangt Landmaalerassistent Lund affordret samtlige til Læsø udskiftningssagen havende 

Documenter og minurerede Kort. I den Anledning har jeg den Ære ærbødigst at meddele, at Lund 

har meddelt mig, at samtlige Documenter beror hos Justitsraad Landinspecteur Birk, fra hvem de 

efter Lunds Formening er eller bliver indsendt til Ministeriet” 

Læsø Birk den 23
de

 Juni 1851, Gad. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Esbensen 

”I Anledning af foranstaaende skal jeg tjenstligst udbede mig af Hr. Justitsraad Stiftslandinspecteur 

Birk behagelig underrettet om hvorvidt de ommeldte Documenter maatte beroe hos Dem, i hvilket 

Fald jeg maa anmode Dem om allersnarest mueligt at tilstille mig samme. 

Hjørring Amt den 3
die

 Juli 1851, Esbensen. 

 

Jeg maa jo være en stor aabenbar Misforstaaelse tilstæde; thi De veed jo at jeg har ikke det mindste 

mere af Læsø Udskiftningsdocumenter end de Dele af den Raaskrevne Beregning som De selv har 

sendt mig tillige med de 4 Stykker af Conceptberegningen som jeg har havt at confererer med; og 

den af Dem tagne Afskrift af den sidste Landvæsenscommissionsact, hvorimod De jo har alle de 

øvrige Documenter, nemlig alle Korterne, Taxationsforretninger, Planer, Hartkornslister og den 

første Landvæsenscommissionsforretning hvori Kjendelsen indeholdes. -  Det minurerede Kort 

beholdt Landvæsenscommissionens dette maa derfor ufeilbarlig være hos Amtmanden.  
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Jeg maa nu endelig paa det Bestemteste opfordre Dem til aldeles uopholdelig at sende alle Korterne 

og de øvrige Udskiftningsdocumenter hertil tillige med Resten af den Reenskrevne Beregning for at 

jeg kan faae det indsendt saa uopholdelig som mueligt, og at jeg kan see i hvilken Tilstand det 

afgaaer herfra. – I Kassen sender jeg Dem Afskriften som jeg har confereret og paa en Seddel som 

følger med har jeg noteret hvad jeg har fundet at bemærke, hvilket jeg beder Dem rette og at 

fuldføre Resten af Renskriften og sende mig det tillige med Korterne og alle de Øvrige Documenter 

med allerførste Post for at jeg kan faae det indsendt til Amtet saa uopholdelig som mueligt. 

Titelbladet kan vistnok være saaledes som De har skrevet paa det løse Blad. – Afskriften af 

Landvæsenscommissionen følger ogsaa i Kassen -  Jeg har ladet Jacob skrive mig en Gjenpart af 

den til egen Efterretning; jeg har forlangt en Afskrift af den hos Amtmanden men den har jeg ikke 

endnu faaet; faar jeg den da kan jeg sende Lorentzen den som Jacob har skrevet – Jeg har i Dag havt 

Bud hos Deres Kone for at forhøre om hun ønskede en lille Pakke med som kunde være i Kassen; 

men jeg fik det Svar at hun havde kun en stor Pakke, og derfor ønskede hun ikke at faa noget med – 

Lise og Rasmus kom hjem med Juno i Gaar for at holde Sommerferie. Rasmus skal nu til at øve sig 

i at maale med Maalebord. De hilses venskabeligst fra os alle her ved Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landmaalerassistent Gaardeier Lund. 

 

 

Nr. 2325 

 

Da Landmaaler Bentzon, som har været hos mig siden Begyndelsen af November Maaned forige 

Aar og i den Tid bestandig taget virksom og flittig Deel i alle mine Forretninger saavel paa Marken 

som ved Contorforretningen nu ønsker sig Leilighed til at kunne gjøre sig bekjendt for det høie 

Indenrigsministerium ved at blive antaget til at udføre Forretninger paa egen Haand, saa tillader jeg 

mig underdanigst at bede om at han maatte blive autoriseret til i mit Sted at udføre en forlangt 

Udstykning af Jorderne til Bratskou Mølle Matr. N
o
 3 og 6a under Bratskou i Broust Sogn, 

Østerhan Herred, Hjørring Amt; Han har for mig aflagt saadanne Prøver paa sine Kundskaber i 

Henseende til Boniteringen, at jeg ikke kan undlade at anbefale ham paa bedste Maade. 

Vadumtorp den 14
de

 Juli 1851, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det høie Indenrigsministerium i Kjøbenhavn. 

 

 

Nr. 2326 

 

I Anledning af Deres Velædelheds ærede Skrivelse til mig af 10
de

 denne Maaned meldes at jeg er 

villig til at gjøre hvad der staar i min Magt i Henseende til at udvise Skjel i Vildmosen for østre 

Side af Stamhuset Birkelses Eiendom; men at gjøre dette uden Hjelp af Kort vil vistnok have sine 

store Vanskeligheder – Jeg mindes at jeg for nogle Aar siden medens Schønau var paa Gl. Vraae 

blev af ham anmodet om at sætte Skjel i Vildmosen og i den Anledning at opsøge De Korter som 

Commissionen i sin Tid havde brugt ved sin Kjendelses Affattelse – Jeg henvendte mig i den 

Anledning til Hr. Conferensraad Brinck Seidelin for at søge Oplysning om hvor Korterne maatte 

være bleven og han var saa god at gjøre sig megen Flid for at opsøge Dem. – Jeg har uheldigviis 

ikke hans Brev ved Haanden – men saavidt som jeg kan mindes fandt han dem beroende i Domai-

necontoret; men da Schønau imidlertid forlod Gl. Wraae og ikke talte videre til mig om den Sag lod 

jeg det ogsaa falde hen. – Jeg vilde nu nødig gjøre Conferensraaden Uleilighed igjen; men da jeg 

veed at De har personligt Bekjendtskab til ham især som deres forige Principal saa mener jeg at det 

var godt om De vilde igjennem ham søge Oplysning om, om Korterne endnu beroer i Domainecon-

toret – eller hvor det eller om han fandt dem for en Deel Aar siden da han var saa god efter min 

Anmodning at efter den hvilket han vistnok endnu vil kunne erindre – og om det ikke skulde være 

mueligt der fra at faae dem udlaant for at kunne afcopiere det fornødne angaaende det tvivlsomme 
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Skjel. – Efter disse Oplysninger tænker jeg vel at Deres Velædelhed er saa god endnu at søge om, 

om mueligt at faae de manglende Korter udlaant eller i alt Fald at faae Copie af saa meget som der 

er forandret til at kunne udviise det omtvistede Skjel efter den stadfæstede Høiesteretsdom. Dersom 

det minurerede Kort som Commissionen havde ikke kan tilveiebringes vilde vistnok de i Dommen 

citerede Matriculskorter N
o
 11 og 12 alene være tilstrækkelige og det er sikkert især dem det 

kommer an paa at faae tilveiebragt, enten udlaant in originali eller at Faae Copier af dem saavidt 

som det kunde være nødvendigt – kunde det minurerede Kort faaes tillige da var det jo godt, men 

jeg tvivler om at de med Bogstaver i Dommen citerede Punkter findes andetsteds end netop paa 

Matriculskorterne N
o
 11 og 12.  Naar De har tilveiebragt i den Retning hvad De kan er De vel saa 

god at meddele mig Underretning derom, og jeg skal da nærmere overveie hvad der efter 

Omstændighederne kan være at gjøre i den Sag. 

p.t. Ulsted Præstegaard den 18
de

 Juli 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Mørup. 

 

 

Nr. 2327 

 

Sognefoged Niels Thomsen i Steerup ombedes at ville være af den Godhed ved allerførste Leilighed 

at forskaffe mig indlagt Attest underskrevet af Gaardeier Heile Christensen i Aalstrup saavelsom af 

hans Naboe der eier den Aaekrog sydlig for hans Gaard som er beliggende sønden for Aaen, og som 

paa Matriculskortet urigtig er anført som om den tilhørte Heile Christensens Gaard, og om de da 

vilde det allersnareste mueligt sende mig Attesten hertil igjen at den kan følge ind med min 

Forretning som ligger færdig til Indsendelse. 

Vadumtorp den 19
de

 Juli 1851, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2328 

 

Velædle Hr. Vognfabricant H. C. Jensen ! 

Da jeg endelig fik min Vogn fra dem i Gaar efter at have været i meget høi Grad generet af de 

upaalidelige Løfter som jeg Tid efter anden har modtaget om dens fuldførelse, som har foranlediget 

mig til at gjøre flere forgjæves Reiser med en anden ubeqvem Vogn i den Tanke at den skulde have 

været færdig efter de mig til forskjellige Tider givne Løfter som ikke er bleven opfyldte fik jeg nu 

endelig samtidig med Vognen en Regning af en saa enorm Størrelse at den er løbet op til rigelig det 

tredobbelte af det som jeg med Rimelighed kunde gjøre mig nogen Forestilling om efter det som der 

fra Begyndelsen var bleven gjort Aftale med Deres Velædelhed om hvor De yttrede at Bekostnin-

gen vel vilde beløbe sig til 15 á 20 rbd. – Nu har man i det Sted sendt mig en Regning til Beløb 84 

rbd. 10 sk. – Vel er Regningen specificeret men jeg har megen Grund til at formode at det i flere 

Tilfælde er den samme Gjenstand man har ført paa Regningen under forskjellige Benævnelser og at 

man saaledes forlanger den samme Ting betalt mere end een Gang; ligesom der ogsaa er en stor 

Deel som man uden Nødvendighed har kasseret og sat andet tildeels ringere Stykke i Stedet. – 

Forandringer er foretaget som jeg har seet mig nødsaget til ved en anden Smed at lade gjøre 

omkring igjen som det vare forhen inden jeg kunde faa Vognen i Brugbar Stand og jeg har derved 

opdaget at en Deel af Arbeidet virkelig fortjener at kaldes Sludskeværk eller Fudskerarbeide. – til 

saadant maa jeg vel med Føie kunde henregne Skruebolt uden Gevinder – Deres Velædelhed vil 

vistnok under disse Omstændigheder finde det rimeligt at jeg ikke kan indlade mig paa at betale den 

mig tilstillede Regning forinden jeg kan faa Leilighed til at tale med Dem, og blive overtydet om 

Nødvendigheden af det udførte Arbeide og faae Regningen nedsat saaledes at det Overflødige og 

Unyttige ikke regnes mig til Udgift og det virkelig udførte Nødvendigheds arbeide nedsættes til en 

saadan Billighed som der fra Begyndelsen blev mig lovet, og uden hvilken jeg aldrig vilde have 

indlagt mig paa en saa betydelig Omgjørelse. 
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Vadumtorp den 20
de

 Juli 1851, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2329 

 

Vadumtorp den 20
de

 Juli 1851 

Gode Hr. Wahl ! 

Det glæder mig at erfare at De har godt Haab om at faa Forretningerne til at gaae fra Haanden paa 

den Egn De har valgt til Deres Virkekreds – hvortil jeg ret oprigtig vil ønske Dem megen Lykke. – 

De Spørgsmaal, som De har forelagt mig vil jeg med Fornøielse besvare Dem saa godt jeg kan. 

til 1) Det er ikke mig bekjendt at der existerer nogen bestemt Regel for Størrelsen og Beskaffen-

heden af de ”mindre betydelige og særskilt beliggende Jordlodder” ved hvis Fraskillelse ifølge Lov 

af 4
de

 Juli 1850 § 4 in fine Matriculstaxationen maa lægges til Grund for Hartkornsfordelingen og 

denne udføres ved Ministeriet; men dette er, saavidt mig bekjendt, en ren Naadessag, og det kan 

derfor saare let blive Tilfældet, at hvad der i saadan Henseende tillades Een kan, under for resten 

tilsyneladende aldeles lige Omstændigheder, blive nægtet en anden. 

til 2) Hvor en Gaard som skal udstykkes har Deel i et fælleds Grundstykke efter sit Hartkorn, der er 

det Regelen det gamle Hartkorn alene som der kan være Tale om, medtagen i de enkelte Tilfælde 

hvor Vedkommende maatte være kommen overens om at vedtage at Delingen skulde skee efter det 

nye Hartkorn; thi hvor saadan Overenskomst finder Sted, der skal den naturligviis lægges til Grund 

for at udfinde Andelens Størrelse – Ogsaa er det ofte Tilfældet at den Enkeltes Andeel i et saadant 

Fælledsfang kan beregnes som en vis Qvotedeel grundet enten paa Høveders Græsning eller Hart-

korn eller anden Vedtægt, hvilket efter Omstændighederne alt kan være lige lovligt - gives Eien-

dommen med privilegeret Hartkorn som har Deel i saadanne Fælledsskaber og Andelen regnes efter 

Hartkornet da er det en Selvfølge at det priviligerede Hartkorn i et saadant Tilfælde skal medtages. 

En saadan Fælledslod bør formeentlig nødvendigviis afsættes paa Kortet over den Parcel af Gaar-

dens Jorder hvortil den er henlagt; thi ellers vilde jo denne Deel af Jorderne mangle paa det ene 

Exemplar af Kortet, og den udgjør jo dog virkelig i Henseende til Gammelskatten en Deel af den 

Parcel hvortil den er henlagt, hvad enten dette er Hovedparcellen eller en af de mindre Parceller. 

til 3) Der kan formeentlig ikke være til Hinder for at De jo ligesaavel man kunne faa Autorisation til 

at foretage en Forretning til at supplere en Skolelod som til at udstykke en almindelig Bondegaard. 

til 4) Naar Besidderen af Stamhuset Estrup har Hartkorn og Gammelskat at svare Skatter af uden at 

der er blevet paaviist Jord til samme da maa dette ligefrem ligge i en Forsømmelse, hos Bestyrel-

sen der ikke har passet paa at føre tilbørlig Control med hvor Jorden til Hartkornet er beliggende; 

thi der existerer ikke Hartkorn uden at der har været Grund hvorpaa Hartkornet i sin Tid er bereg-

net. Nu er det vel saa, at Skovskyld ikke ligefrem er beregnet paa Grunden efter den Værdi til 

Kornavl; men paa Træernes Olden betragtet som Føde for Svin; men eftersom der ikke kan være 

fremkommet Skovskyld uden hvor der har været Skov som kunde give Olden og denne ikke kunde 

existere uden at der maatte være Skovgrund saa er det klart, at hvor Skoven i Tidens Løb er 

forsvundet, der maa Skovskylden vedblive at hvile paa Grunden. I Almindelighed er det vedtaget at 

den skal vedblive at hvile paa de tilbageblevne Fredskove eller om den skulde være alt for 

uforholdsmæssig stor til at forblive paa Fredskoven eller hvor disse ikke ere til, der maa den 

forvandlet til Gammelskat kunne paalægges de Jorder hvorpaa Skoven oprindelig har staaet; men 

Besidderen kan aldrig fritages fra at tilsvare Skatterne. 

Skulde disse Bemærkninger indeholde de attraaede Oplysninger da vil det være mig kjært. – De 

hilses venskabeligst fra os alle her og ønskes megen Lykke i Deres nye Stilling ved Deres med 

Agtelse P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2330 

 

Høistærede ! 
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Under 13
de

 d.M. skrev jeg Dem til og paa det bestemteste opfordrede Dem til aldeles uopholdelig at 

tilstille mig alle Korterne og Beregningerne som vedkommer Udskiftningen af Læsøe Lands fælleds 

Græsningsjorder; men jeg har endnu ikke faaet noget Svar fra Dem – og da Amtmanden atter har 

paalagt mig strængeligen aldeles uopholdelig at tilveiebringe og tilstille Korter og Beregningerne 

saa nødsager De mig til saafremt De ikke aldeles uopholdelig sender mig disse Documenter hastig, 

at søge Bistand hos Øvrigheden for at sætte mig i Besiddelse af dem ved Magt – et Skridt som 

Deres vedholdende Taushed nødvendig tvinger mig til mod min Villie. 

Vadumtorp den 30
te
 Juli 1851, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landmaalerassistent Lund i Byrum paa Læsø pr. Sæby. 

 

 

Nr. 2331 

 

Saa hastig som Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 3
die

 d.M. var kommet mig tilhænde, 

hvilket formedelst min Fraværelse først skeete den 18
de

, skrev jeg strax, nemlig under 13
de

 dennes, 

til Lund paa Læsøe og paalagte ham uopholdelig at tilstille mig Korterne og Beregningerne betref-

fende Udskiftningen af Læsøe Lands fælleds Overdrev; men da jeg ikke endnu har modtaget disse 

Documenter eller noget directe Svar fra ham siden den Tid, saa har jeg i Anledning af Deres 

Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af d. 24
de

 d.M. atter i Dag tilskrevet ham og paalagt ham (?) at 

sende mig dem aldeles uopholdelig, for at undgaa den Yderlighed som han ellers tvinger mig til, 

nemlig at søge Øvrighedens Bistand for at sætte mig i Besiddelse af dem med Magt; imidlertid har 

jeg seet af et Brev til hans Kone at han stod i Begreb ned at sende mig Korterne og Beregningerne 

med første Post, saa at jeg haaber at de maaskee allerede ere underveis hertil, og de skal saasnart 

som de kommer uopholdelig blive Deres Høivelbaarenhed tilstillet.  

Vadumtorp den 30
de

 Juli 1851, Allerærbødigst P.L. Birk.  

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Esbensen. 

 

 

Nr. 2332 

 

Velbaarne Hr. Birkedommer ! 

Under 13
de

 forige Maaned skrev jeg til Landmaalerassistent Lund paa Læsø og opfordrede ham til 

uopholdelig at tilstille mig alle Korterne og Beregningerne samt øvrige hos ham beroende Docu-

menter som vedkommer Udskiftningen af Læsø Lands fælleds Græsningsjorder for at efterkomme 

en Opfordring fra Amtmanden om uopholdelig at indsende disse Documenter til Amtet. – Da Lund 

ikke betimmelig har efterkommet denne Opfordring og jeg følgelig ikke har seet mig istand til at 

opfylde Amtmandens Forlangende har denne under 24
de

 forige Maaned atter opfordret mig til at 

drage Omsorg for at de omskrevne Documenter uden mindste Ophold bliver ham tilstillede – 

Samme Dag som jeg modtog denne sidste Amtsskrivelse, nemlig under 30
de

 forige Maaned, skrev 

jeg strax til Lund og paalagde han strængeligen aldeles uopholdelig at tilstille mig Korterne med 

alle tilhørende Beregninger og øvrige Udskiftnings Sagen vedkommende Documenter; men jeg har 

endnu ikke modtaget hverken de omskrevne Documenter eller nogen som helst Efterretning fra ham 

om hvorpaa Hidsendelse beroer, og da Amtmanden har ved min Søn ladet mig tilkjendegive at jeg 

kan vente at blive idømt en Mulct af 2 rbd. daglig om Korterne m.v. ikke uopholdelig tilveiebringes, 

saa beder jeg ærbødigst at Deres Velbaarenhed vilde være af den Godhed saa hastig som Deres 

Leilighed kan tillade det, at indfinde Dem hos Lund og affordre ham Korterne og Beregningerne og 

alle de øvrige Sagen vedkommende Documenter og sende mig dem med allerførste Post eller 

hvilken som helst anden sikker Leilighed til Aalborg Postcontor, for at jeg saa hastig som mueligt 

kan blive sat i Stand til at opfylde Amtets Forlangende. Et Par Ord til Underretning udbeder jeg mig 

gunstbehageligen meddeelt – selv om Documenterne allerede skulde være afsendte. 
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Vadumtorp den 6
te
 August 1851. Med særdeles Høiagtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2333 

 

I Anledning af at Deres Høivelbaarenhed har ved min Søn tilkjendegivet mig at naar Korterne og 

Beregningerne angaaende Udskiftningen paa Læsø blev Amtet tilstillet inden første Torsdag, kunde 

jeg vente at blive idømt en daglig Mulct sendte jeg i Dag Bud til Aalborg i det Haab at Documenter-

ne skulde være kommen med sidste Post; men da de endnu ikke fandtes der, har jeg i Dag tilskrevet 

Birkedommer Gad saaledes som jeg tillader mig herved at lade følge i Gjenpart hvilket jeg herved 

tillader mig at tilmelde Deres Høivelbaarenhed for at tilkjendegive Dem, at jeg efter yderste Evne 

gjør hvad der staar i min Magt for at opfylde den til mig tillagte Ordre. 

Vadumtorp den 6
te
 August 1851, Allerærbødigst P.L. Birk 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Esbensen. 

 

 

Nr. 2334 

 

Endelig er Landmaalerassistent Lund i Dag indtruffen hertil og har medbragt alle Korterne og 

øvrige Udskiftnings Sagen paa Læsøe vedkommende Documenter samt den af ham efter mit 

Forlangende reenskrevne Beregning som udgjør et Volumen af 131 Ark temmelig tæt Skrift som 

jeg nødvendigviis har maatte lade ham afskrive for at gjøre den tydelig, da de efter den første 

Landvæsenscommissions Kjendelse foretagne Forandringer herom, i saa høi Grad gjort Concept-

beregninger utydelig, at det ikke vil være mueligt at tydeliggjøre den saaledes at en anden med 

Sikkerhed kunde sætte sig rigtig ind i den. Afskriften er løbet op til 22 Hæfter og saa hastig som jeg 

kan faa disse confereret og hæftet sammen skal det Hele blive sendt ligeledes har han efter mit 

Forlangende forfattet speciel Copier af Korterne over de 54 udlagte Nummere hvori Fælledsskab 

finder Sted i Henseende til Eiendeelsjorden og som jeg nu ligeledes efter Deres Høivelbaarenheds 

og Oberstlieutenant Lorentzens Begjæring har paataget mig at fremme og fuldføre saa uopholdelig 

som mueligt. – Disse Copier over 4896 Tønder Land ere nu udførte paa ubetydeligt nær som han 

fuldfører medens jeg confererer Resten af den reenskrevne Beregning og paa førstkommende 

Torsdag skal det Hele ufeilbarlig blive sendt med Pakkeposten til Deres  Høivelbaarenhed, men til i 

Morgen Aften er det mig umueligt at faa det færdig. 

Vadumtorp den 9
de

 August 1851, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Esbensen. 

 

 

Nr. 2335 

 

Formanden for Taxationerne i Østerhan Herred anmodes herved om at ville bestemme hvilke af 

Herredets faste Taxationsmænd der skal bruges til at taxere Søren Jensen Høeg og Henrik Larsens 
Jorder Matr. N

o
 2a, 2b og 3a i Sønderøxe By Broust Sogn og ligeledes til at taxere Bratskous 

Møllegaards Jorder i samme Sogn; endvidere ønskes bestemt hvilke af Herredets faste 

Taxationsmænd der skal bruges til at taxere Christen Sørensens Gaards Jorder i Jarmsted By 

Tranum Sogn, som ønskes udført den paafølgende Dag. 

Vadumtorp den 9
de

 August 1851, skyldigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2336 
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Eieren af Bratskous Møllegaard anmodes om paa førstkommende Torsdag Morgen Kl. 8 at møde i 

Sønderøxe By hos Selveier Søren Jensen Høeg for at befordre Landmaaler Bentzon til Bratskous 

Mølle og derhos varsle Mølleren til at være tilstæde ved Taxationen samme Dags Eftermiddag Kl. 2 

Vadumtorp den 10
de

 August 1851, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2337 

 

Selveier Christen Sørensen i Jarmsted anmodes herved om at ville komme til mig paa Langeslund 

paa førstkommende Onsdag lidt før Aftenstid og at medbringe Kortet over Tranum Sogns Klit som 

er hos Præsten. 

Vadumtorp den 10
de

 August 1851, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2338 

 

Hoslagte Beregning ønskes indbunden i et simpelt men stærkt Papbind og der ønskes indsat et hvidt 

Blad foran. – Det bør gjerne omtrækkes til Forsegling; men det gaaer ingenlunde an at beskjære den 

anderledes end hvad der netop behøver for at jævne Kanter lidt. – Det er mig af særdeles Vigtighed 

at faa dem saa hastig igjen som mueligt derfor beder jeg ret meget om at faae at vide med Budet til 

hvilken Tid jeg med Sikkerhed maa hente den igjen. 

Vadumtorp den 10
de

 August 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Bogbinder Beck i Aalborg. 

 

 

Nr. 2339 

 

Vadumtorp den 11
te
 August 1851 

Gode Hr. Møller ! 

Den Murer som De har været saa god at anbefale mig ved min Søn og som min Karl har talt med i 

Torsdags og som lovede at ville komme hertil i Dag Morges og begynde paa mit Muurarbeide har 

er endnu ikke kommen, og da det er mig af Vigtighed at faae Arbeidet paabegyndt medens jeg er 

hjemme og kan sige ham Besked om det, er det mig særdeles meget om at gjøre at faa ham til at 

komme snart. – jeg har leiet to Haandlangere som gaar her og venter paa ham derfor er det mig 

saameget mere ukjært at han ikke er kommet efter Løfte. – Jeg veed ikke hans Navn eller 

Opholdssted og kan derfor ikke sende Bud til ham; men jeg beder Dem være af den Godhed at 

opgive mig det, og dersom han er i Sundbye er De vel saa god at sende Bud hen til ham og lade 

ham vide at han ventes her med Længsel. 

Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Examinatus juris Gaardeier Møller I N. Sundbye. 

 

 

Nr. 2340 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme i Aalborg 

Amt, Kjær Herred nemlig: 

a. Østerhassing Sogn, Gandrup Bye, Matr. N
o
 67 tilhørende Selveier Jens Andersen Møll. 
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b. Hvorup By og Sogn, Matr. N
o
 4 Thomas Nielsen 

c. Samme By og Sogn Matr. N
o
 13 Thomas Christensen. 

Vadumtorp den 18
de

 August 1851, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Lange. 

 

 

Nr. 2341 

 

Da jeg er bleven anmodet om at foretage udstykning af efterskrevne Eiendomme og jeg til den Ende 

ønsker Copie af Matriculskorterne, saa beder jeg underdanigst at det høie Ministerium høigunstigst 

vilde for min Regning lade udfærdige Copie af Matriculskorterne over: 

a, Hjørring Amt, Broust Sogn, Nørøxe By, Matr. N
o
 15b. Eiere Christen Jensen Østergaard og Axel 

Nyholm. 

b, Aalborg Amt, Hellum Herred, Soelberg Sogn, Korrup By Matr. N
o
 1 

c, Bælum Sogn, Lillebrøndum By Matr. N
o
 20 

Korterne ønskes sendt til Aalborg Amtstue hvor de af mig strax skal vorde indløst. 

Vadumtorp den 18
de

 August 1851, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det høie Indenrigsministerium i Kjøbenhavn. 

 

 

Nr. 2342 

 

Kjære Hr. Hvass ! 

Det glæder mig meget at erfare at De til Landmaalerexamen har faaet Hoved Caracteren ”Godt”; 

der vil saaledes ufeilbarlig ikke hengaae ret lang Tid førend De kan vente at faae Bestalling. – 

Maaske at De allerede har den i dette Øieblik. Saafremt der ikke netop kommer Bud til mig i Mor-

gen om at der er bestemt Taxationsmænd til Skagen da er det min Agt at komme til Nørgaard i 

Overmorgen – Jeg har modtaget fra Matriculscontoret de Korter som Deres Hr. Fader var saa god at 

skrive mig til om under 20
de

 Juni sidst. – Det er min Agt at tage Bentzen med, og da at faa ham til at 

reise hen til Villestrup for der at begynde paa Forretningen med Skjeludviisning der, medens jeg 

foretager de meest paatrængende Udstykninger i Deres Omegn. – dette ønsker jeg De vilde være af 

den Godhed at tilkjendegive Forvalter Hertz i Fald der tilfældigviis maatte gives Leilighed dertil. – 

Jeg beder ret meget at hilse Deres Hr. Fader! og selv hilses De venskabeligst fra os alle ved Deres 

hengivne P.L. Birk. 

Vadumtorp den 19
de

 August 1851 

 

S:T: Hr. Landmaaler Hvass. 

 

 

Nr. 2343 

 
Forinden jeg er istand til at kunne give Ministeriet tilstrækkelig Oplysning om hvorledes det egent-

lig forholder sig med den hidtil værende Afbenyttelse af Deres ubeboede Jordlod Matr. N
o
 67 i 

Gandrup, er det nødvendigt at De sender mig Deres Skjøde, og dersom De kan tilveiebringe Deres 

Formands Skjøde da ønsker jeg ogsaa at faa dette, det er nemlig nødvendigt at jeg skal meddele 

Oplysning om hvor længe det er siden Eiendommen sidst har været bebygget og beboet som Gaard 

og hvem der da var Eier og Bruger af den. – og hvem der har havt den siden den Tid – samt hvad 

det er for et Matriculsnummer hvorunder den i den senest forløbne Tid har været brugt, item hvor 

længe det er siden Toftlodden blev spoleret ved anlægget af Landeveien til Hals, og om der blev 
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givet Vederlag for den derved tilføiede Skade paa Eiendommen og hvori denne Erstatning bestod. – 

samt om der var Vi over Lodden i forhen. Jeg beder mig disse Oplysninger meddelt det allersna-

reste mueligt. – I den Attest om Hartkornet og Gammelskatten som jeg har faaet fra Amtstuen 

kaldes det ligefrem en Gaard, det er derfor af Vigtighed at faae nogenlunde bestemt oplyst hvor 

længe det er siden Eiendommen sidst har været benyttet som selvstændig Gaard og hvem der paa 

den Tid eiede og beboede den saavelsom hvem der har eiet den siden den Tid. 

Vadumtorp den 20
de

 August 1851, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

Selveiergaardmand Jens Andersen Møll i Gandrup. 

 

Saaledes skrev jeg Dem til under 20
de

 August men da jeg ikke endnu har faaet noget Svar fra Dem 

efter saa lang Tids Forløb maa jeg formode at mit ikke er kommet Dem rigtig, saa seer jeg mig 

foranlediget til atter her at gjentage min Begjæring da jeg ikke længere kan tilbageholde Forretnin-

gen som i meget lang Tid har ligget færdig til Indsendeles og dog ikke uden Skade kan indsendes 

forinden jeg faaer de forlangte Oplysninger. 

Vadumtorp den 12
te
 October 1851, P.L. Birk. 

 

Til Selveier Gaardmand Jens Andersen Møl i Gandrup. - Med Hals Postbud bedes sikkert besørget. 

 

 

Nr. 2344 

 

Hoslagt har jeg den Fornøielse at tilstille Deres Velædelhed Gebyhret 1 rbd. 4 mk. 8 sk. for de 

under 8
de

 Juni sidst mig tilstillede 7 Afskrifter og beder jeg Dem undskylde at det tilfældigviis er 

bleven forglemt eller (?) opsat fordi jeg ventede paa at komme til Sognet igjen strax og da at faa 

Bud til dem efter Protocollen; men som formedelst andre Forretninger hidtil er bleven opsat. 

Vadumtorp den 22
de

 August 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Nielsen til Nørknuden pr. Frederikshavn 

 

 

Nr. 2345 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste Deres Leilighed kan tillade det 

meddele mig Attester om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme i Hjørring 

(Amt), nemlig: 

Østerhan Herred, Broust Sogn 

Bratskou Hovedgaard Matr. N
o
 3 og 6a, Eier Peder Christensen. 

Samme Sogn, Sønderøxe By Matr. N
o
 2a, 2b og 30 Eiere Søren Høegh og Niels Clausen. 

Samme Sogn, Nørøxe By, Matr. N
o
 12 Christen Rytter 

Samme Sogn og By Matr. N
o
 13 som eies i Interessentskab af Jens Christian Jensen og Christen 

Rytter. 

Vadumtorp den 25
de

 August 1851. Med Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 2346 

 

Da Amtmanden under 28
de

 August har tilkjendegivet mig at Sagen angaaende Erhvervelse af 

Tilladelse til Udstykning af Skagens Fælledsjorder under 17
de

 Juli sidst er indsendt til Indenrigs-
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ministeriet, samt at forinden Resolution er afgiven Taxation af berørte Jorder ikke kan foretages, og 

der saaledes ikke for Øieblikket kan sees til Enden paa det Ophold som denne Bestemmelses 

Erhvervelse foranlediges saa iiler jeg hermed til Deres Velædelhed at tilbagesende Taxationsproto-

collen, som imod min Villie er bleven opholdt hos mig langt længene end jeg havde ventet eller 

kunnet formode, da jeg med hver Dag har ventet at Bestemmelsen skulde komme om at fremme 

Taxationen indtil jeg efter Forespørgsel med sidste Post fra Amtet fik at vide Sagen ikke endnu er 

afgjort og maaske ikke saa gandske snart endnu den ventes afgjort. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 1
ste

 September 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Hr. Proprietair Fog til Bannerslund. 

 

 

Nr. 2347 

 

Efter Begjæring af Landmaalerassistent Lund i Biersted skulde jeg ei undlade at tilmelde Deres 

Velbaarenhed at han har afleveret til mig Læsøe Korter og Udskiftningsdocumenter hvilket jeg 

allerede under 9
de

 forrige Maaned har indberettet til Amtet, og under 13
de

 samme Maaned indsendte 

jeg det Hele med Pakkeposten til Amtmanden. 

Vadumtorp den 2
den

 September 1851, Ærbødigst (P.L. Birk) 

 

S:T: Hr. Overauditeur Herredsfoged Timm. 

 

 

Nr. 2348 

 

Velbaarne Hr. Ingenieur Capitain Glahn ! 

De ved Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 27
de

 forige Maaned mig tilstillede Korter har jeg 

efterseet og jeg kan ikke skjønne at jeg har mere ved dem at gjøre og da den Deeltagelse jeg har 

havt I Forretningen vel er kommet til mig igjennem Amtet; men dog som udgaaet fra Deres Velbaa-

renhed saa antager jeg at Forretningen for mit Vedkommende ogsaa maa ende hos Dem og at det 

derfor maa være rigtigst at Korterne indsendes fra Dem derhen hvor Forretningen hvortil de 

henhører efter deres Yttring vel allerede er indsendt. 

Vadumtorp den 6
te
 September 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2349 

 

Ved min Søn Landinspecteur Birk som er Fuldmægtig under Indenrigsministeriet har jeg ladet 

forhøre i Landvæsenscontoret om der ikke snart kunde ventes Resolution fra Ministeriet paa den 

Indstilling som er gjort fra Amtet under 30
de

 Juni og jeg har da faaet den Besked at denne Sag skal 

være afgjort for længe siden ved Skrivelse til Amtet af 10
de

 Juli. Denne Skrivelse som ikke er 

kommet mig tilhænde; men formodentlig af en eller anden tilfældig Aarsag vare gaaet Feil – Jeg 

beder derfor allerærbødigst at Deres Høivelbaarenhed godhedsfuld vilde meddele mig Underretning 
om den i den Anledning gjorte Bestemmelse, da jeg ikke kan fremme Taxationen førend jeg 

erholder Kundskab om hvilke Taxeringsmænd der maa eller skal bruges i dette Tilfælde. 

Vadumtorp den 24
de

 August 1851, Allerærbødigst P.L. Birk 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Esbensen.  

 

 

Nr. 2350 
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Til Indenrigsministeriet! 

Underdanigst Forestilling 

Da nogle Beboere af Skagens Landsby Sogn havde anmodet mig om at udskifte deres Jorder af 

Fælledsskabet og da der ikke existerede nogen Grændse imellem Skagens Kjøbstad og Landsby-

sognets Jorder har jeg i den Anledning forlangt et Landvæsenscommissionsmøde som blev afholdt 

den 3
die

 Juni 1846 hvorved der efter mindelig Overenskomst blev vedtaget en Linie som skal gjøre 

Skjel imellem. (mere er der ikke skrevet i dette dokument) 

 

 

Nr. 2351 

 

Ifølge Amtets Skrivelse af 3
die

 Juli dette Aar grundet paa Indenrigsministeriets Skrivelse af 14
de

 

foregaaende Maaned har jeg paataget mig at fuldføre Resten af Læsø Lands Fælledsjorders Udstyk-

ning for saavidt som disse hidtil have været overdragne til Oberstlieutenant og Landinspecteur 

Lorentzen; men da mit Helbred ikke i Øieblikket er saaledes at jeg kan taale at reise til Læsøe saa 

agter jeg at sende min Assistent Lund som paa mine Vegne har at sammenkalde de vedkommende 

Lodseiere for at aftale det fornødne med dem, og vedtage da yderligere nødvendige Bestemmelser 

for den speciele Deling imellem Mand og Mand; og skulde der imidlertid i enkelte Tilfælde indløbe 

Noget hvorved min personlige Nærværelse maatte ansees at være aldeles fornøden, da maa disse 

Dele nødvendigviis tilsidesættes for Øieblikket indtil mit Helbred bliver saaledes at jeg kan indfinde 

mig selv paa Stedet, hvilket jeg vil lade være mig meget magtpaaliggende at lade skee saa snart som 

jeg kan see mig istand dertil; men for Øieblikket er det mig ikke mueligt.   

Dette beder jeg at Deres Velbaarenhed vilde være af den Godhed at besørge bekjendtgjort for 

samtlige Læsø Lands Beboere paa sædvanlig Maade ved Kirkestævne. 

Vadumtorp den 8
de

 September 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Birkedommer Gad. 

 

 

Nr. 2352 

 

Deres Høivelbaarenhed har ved ærede Skrivelse af 1
ste

 denne Maaned forlangt min Erklæring i 

Anledning af en paatænkt muelig Forandring ved det Vandløb som til skadeligt Vands Afledning er 

gravet i Skjellet mellem Klim og Gjøttrup Sogne, in Specie om Nytten eller Nødvendigheden af 

dem nye Kanal som i sin Tid blev gravet i Sogneskjellet fra Bredbæk ud til Fjorden. 

Jeg har ikke fortiden min Nivelleringsforretning ved Haanden og er derfor ikke istand til aldeles 

klart at kunne fremstille de Grunde som i sin Tid bevirkede Omlægget af den nye Kanal fra Bred-

bæk til Liimfjorden – At Kanalen har et betydeligt Kortere Løb end dets gamle Vandløb gjennem 

Bredbæk, og da saaledes fra Bækken der gjør en meget stor Bugt hen over Kliim Sogns Eiendomme 

er en uimodsigelig Sandhed – At Bredbækken skaffer alt Vandet tilstrækkeligt og let Afløb til Liim-

fjorden er aabenbar Usandhed og kan aldrig bifaldes af nogen Sagkyndig som har sat sig tilbørlig 

ind i Forholdene med mindre Bredbækken er bleven betydelig fordybet over Kliim Sogns Eiendom-

me siden jeg var der at nivellere. – Det er saare langt fra at jeg vil nægte at det gamle Vandløb 

gjennem Bredbæk jo kan udgraves og oprenses saaledes at det kan aflede alt det skadelige Vand; 

men jeg holder mig derhos fuldkommen for visset om at det vil blive meget besværligere og bekos-

teligere at vedligeholde dette tilbørlig og renset fordi det samme Fald fordeelt paa den større 

Længde altid giver en betydelig mindre Strøm, og derfor ikke saa godt ved Naturens Hjelp kan 

holde Vandløbet tilbørlig aabent. – Men paa den anden Side maa jeg tilstaae at det ogsaa er min 

Mening at den nye Kanal i Skjellet mellem Kliim og Gjøttrup Sogn fra Bredbæk ud til Fjorden 

ikkun kan komme til fuldstændig at opfylde sin Bestemmelse naar Bredbæk afdæmmes saaledes at i 

det mindste en heel Vinters Vand kan komme til at løbe igjennem Kanalen efter at man ved 
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Gravning har befriet den fra alle de der i Tidens Løb opkomne Vand og Græsvæxter – at afdæmme 

Bredbæk og faa Vandet i sin Helhed til at følge det nye Løb kan ingenlunde være et noget betyde-

ligt Arbeide, og det er uden for al Tvivl at dette er den eneste fuldkommen tilstrækkelige Maade til 

at faa det nye Vandløb til fuldkommen at opfylde sin Bestemmelse med største Hurtighed og med 

mindste Bekostning for den fremtidige Vedligehol-delse, at faae det skadelige Vand tilbørlig afledet 

– Vil man derimod gaae ind paa den Synsmaade som Andragerne synes at have antaget, at det er 

tilstrækkeligt at Vandet afledes saaledes som Bredbæk og de saakaldte 3 Bække hidtil have afledet 

det, saa vil jeg indrømme at det nye Vandløb let vil blive at ansee for overflødigt; thi som Hjelpe-

vandløb naar man tillige vil beholde Bredbæk og de 3 Bække aabne i dens gamle Skikkelse vil det 

være saare vanskeligt at holde det vedlige; thi naar stærkt Tilløb indtræffe vil Bredbæk og de 3 

Bække altid aflede en betydelig mængde Vand, og der vil saaledes let komme til at mangle den 

nødvendige Strøm til at holde det nye Vandløb aabent, naar ikke den større Vandmasse og den 

derved foranledigede stærkere Strømning kan komme til, alene ved Naturens Hjelp at udrette det 

som Kunsten ikkun ved store Bekostninger kan erstatte. – At afdæmme Bredbæk og skaffe Vandet 

til at følge det nye Løb er langt fra ar være enten umuelig eller endog blot meget besværligt; og at 

det skulde være unyttigt kan ikkun paastaaes af den som er aldeles blottet for Kundskaber i Hen-

seende til Vandet hensigtsmæssige Afledning. Hvad den Yttring angaaer at der indtræffer usæd-

vanligt Høivande i Fjorden da er denne Mening udsprungen fra en aldeles forkert Anskuelse; thi det 

ligger klart i Sagens Natur at ligesom Vandet hurtigere kan sætte sig i Niveau igjennem det lige 

Løb, saaledes kan det ogsaa hurtigere afløbe af den samme Vei igjen hvorimod det noget længere 

tilbageholdes ad den længere og bugtede Linie; men denne Forskjel er ogsaa ubetydelig at den i 

Virkeligheden ikke kan fortjene at komme i Betragtning i det her omhandlede Tilfælde. 

Vadumtorp den 10
de

 September 1851, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Hofjægermester Amtmand Baron Rosenkrantz 

 

 

Nr. 2353 

 

(Løst brev indlagt i kladdebogen) 

Ove Sogn og Bye C. Pedersen nu Lars Christensen Matr. N
o
 3 

18 August har jeg bestilt Kort over Matr. N
o
 1 i Korrup By Soelberg Sogn, Hellum Herred Aalborg 

Amt. 

(18 August har jeg) ligesaa over Matr. N
o
 20 Lillebrøndum Bye, Bælum Sogn samme Herred 

 

Da jeg er bleven anmodet om det allersnareste mueligt at foretage Udstykning af Gaarden Matr. N
o
 

3 forhen C. Pedersen nu Lars Christensen tilhørende i Ove Bye og Sogn, Hindsted Herred, Aalborg 

Amt og jeg til den Ende ønsker en Copi af Matriculskortet, saa tillader jeg mig underdanigst at bede 

om at en saadan maatte udfærdiges og sendes til Aalborg Amtstue hvor den af mig strax skal vorde 

indløst. 

Vadumtorp den 14
de

 September 1851, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Der høie Indenrigsministerium i Kjøbenhavn. 

 

 

Nr. 2354 

 

Naar det virkelig forholder sig saaledes som deres Velædelhed har yttret i Deres Brev til mig af 19
de

 

d.M: at det nye Huus De har opført paa nordre Side af Deres Eiendom ligger 3½ Alen inden for 

Skjellet og altsaa paa Deres egen Grund, saa kan jeg virkelig ikke indsee at dets Beliggenhed kan 

paa nogen Maade være Deres Nabo til Fornærmelse; men om det virkelig er opført paa Deres egen 

Grund er det jo umueligt for mig at see eller bedømme uden jeg var paa Stedet. 
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Deres Kort følger herved tilbage. 

Vadumtorp den 21
de

 September 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Fagermess 

 

 

Nr. 2355 

 

Deres Velbaarenhed har ved ærede Skrivelse af 6
te
 denne Maaned forlangt en Attest af mig til 

afbenyttelse under en Retstrætte som er opstaaet imellem Søren Christophersen som Sagsøger og 

Niels Christensen, Niels Godskesen og Peder Jensen Agerbek som Sagvoldere, betreffende Brugen 

af nogle Dele af de Parceller af forhenværende Mikkel Jensens Gaards Jorder i Meelholt By i 

Dronninglund og Ulsted Sogne. 

Under 10
de

 September 1831 blev det ved daværende Stiftsfuldmægtig Ostenfeldt paa Cancelliraad 

og Herredsfoged Reiersens Vegne overdraget til mig at udstykke hans Eiendomme i Meelholt og 

bringe det derhen at de vedkommende Brugere som havde Eiendommen i Besiddelse kunde erholde 

lovlige Adkomster paa samme; men uagtet jeg gjorde hvad der stod i min Magt for at formaa Rente-

kammeret til at approbere Udstykningen uden Hensyn til Parcellernes Figurer – i min første Udstyk-

ningsberegning, som var dateret 21
de

 Januar 1833 havde jeg fremhævet den Omstændighed at De-

lingen var udført saaledes for over 30 Aar siden; og i min pligtmæssige Bemærkning om Parcel-

lernes Figurer havde jeg tilføiet følgende: Parcellernes Figurer ere ikke saa hensigtsmæssige som de 

kunde og burde have været efter de nu gjeldende Principer, men Parcellisterne have ikke kunnet 

komme overens om at indvilge nogen Forandring i Inddelingen, og da Inddelingen af Parcellerne er 

skeet længe førend Forordningen af 3
die

 December 1819 udkom, ja saalænge førend den Tid at flere 

af Parcellernes Afhændelse er fuldbyrdede ved lovlige Skjøder som ere læste i Retten endog førend 

Forordningen af 25
de

 Juni 1810 blev publiceret, hvilket er Tilfældet med Parcellerne N
o
 2 og 4; og 

da disse tildeels bestemmer Figuren efter de øvrige Parceller, saa skjønnes det ikke at Parcellernes 

Figurer her kan eller bør komme i Betragtning” – saa var det dog ikke mueligt at faa Udstykningen 

approberet efter den oprindelige Deling; men min Udstykningsforretning kom tilbage til Amtet med 

Skrivelse af 20
de

 April 1833 saaledes lydende: 

”Ved at tilbagesende hoslagte med Hr. Kammerherrens Skrivelse af 8
de

 Febr. d. A. modtagne 

Udstykningsdocument for Mikkel Jensens Gaards Jorder i Meelholt etc. etc. til Enden. 

Ifølge denne Skrivelse opfordrede jeg de Vedkommende paa ny om at forenes om en 

hensigtsmæssigere Deling og jeg fik dem da endelig forenede om at vedtage den forandrede Deling 

for Agerlodden og Englodden, som mit Udstykningskort af Januar og Juni 1833 viser, men for 

Hedelodderne vare vedkommende ikke endnu at formaae til at indrømme nogen Forandring. Den 

forandre(de) Udstykningsberegning som jeg indsendte under 23
de

 Juni 1833 har derom saadan 

Paategning: 

”Parcellernes Figurer, der oprindelig vare mindre hensigtsmæssige (etc. etc. etc. til Enden) 

Den saaledes under 23
de

 Juni indsendte forandrede Beregning kunde ikke endnu blive approberet 

formedelst Hedeloddernes ufordelagtige Deling; den blev derfor atter tilbagesendt med Skrivelse til 

Amtet af 13
de

 Juli samme Aar saaledes lydende: 

”Ved de med Her. Kammerherrens Skrivelse af 28
de

 f.M: hertil indkomne udstykningsdocumenter 

for Mikkel Jensens Gaards Jorder i Meelholt, er vel etc. etc. til Enden” 

Udstykningen blev derefter endyderligere forandret til fuldkommen Overensstemmelse med 

Rentekammerets Skrivelse af 13
de

 Juli og atter indsendt den 29
de

 samme Maaned. 

Under 28
de

 September samme Aar blev derefter meddelt endelig Approbation paa Udstykningen 

efter at der under 12
te
 samme Maaned var bleven udfærdiget fornøden Bevilling til Gaardens 

Nedlæggelse. Den mig derom meddelte Skrivelse fra Amtet af 4
de

 October 1833 lyder saaledes: 

”Det Kongelige Rentekammer har under 28
de

 f.M. tilskrevet mig saaledes: 

 ”Ved Bevilling ad mandatum, dateret 12
te
 hujus, er det tilladt (etc. etc. til Enden) 
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Det vil heraf behageligen erfares at Udstykningen at Udstykningen er approberet af det Kongelige 

Rentekammer og at det har været forbunden med megen Vandskelighed at faa de fornødne Foran-

dringer indrammet af Vedkommende; men da de fandt at det ikke kunde være anderledes vedtoge 

de Forandringerne hvorom de fornødne Beviisligheder i sin Tid bleve indsendt til Rentekammeret, 

hvorefter Udstykningen blev endelig approberet overensstemmende med de indsendte Korter og 

øvrige befalede Udstykningsdocumenter og Udstykningen blev derefter indført i Matriculen, hvilket 

det hermed følgende Kort over Matr. 22 og 23d udviser, som er udfærdiget fra Matriculs Contoret 

den 1
st
 Juli 1846 og som af mig er bleven brugt ved Delingen af den fælleds Lod Matr. N

o
 22. 

Men omendskjønt alle Vedkommende saaledes i Aaret 1833 have givet sit Samtykke til den 

forandrede Deling, da de fandt at de ikke paa anden Maade kunde faae Udstykningen endelig 

approberet saa var den af Vigtighed saa haver de dog viist den Trodsighed imod Autoriteterne at de 

have vedbleven at rette sig efter den gamle uhensigtsmæssige Deling, der vel nærmest kan ansees 

som en Art nyt Fælledsskab stridende imod Forordningen af 23
de

 April 1781 § 34 for hvilket der er 

fastsat som Straf Kongens Unaade og Vilkaarlig Mulct efter Vedkommendes Stand og Vilkaar. 

Da det af indstævntes Sagfører er bemærket at det i Forligelsescommissionen for Kjer Herreds østre 

District den 9
de

 August fremlagte Afrids er ”saavel i Form som Indhold urigtig og ulovskikket” saa 

har jeg i dettes Sted forfattet en nøiagtig Copie af mit Udstyknings Kort og tilføiet derpaa de samme 

Bogstaver som paa det forkastede Afrids. Det vil deraf sees at Eiendommen som Søren Christop-

hersen nu her blev ved Udstykningen arronderet saaledes som Afridset udviser og at altsaa dertil 

haver de 3 Strimler a, b og c, som søges vindicerede. 

Ligeledes har jeg forfattet og hermed tillige lader følge et Afrids af Søren Christophersens Hoved-

lod Matr. N
o
 22d hvoraf det kan sees at denne Lod findes indført i Matriculen overensstemmende 

med de i sin Tid indsendte Udstykningsdocumenter. 

Vadumtorp den 29
de

 September 1851, P.L. Birk, Stiftslandinspecteur. 

 

Velbaarne Her. Cancelliraad Procurator Jensen. 

 

 

Nr. 2356 

 

Velbaarne Hr. Cancelliraad Procurator Jensen 

Hoslagt har jeg den Fornøielse at tilstille Deres Velbaarenhed den forlangte Attest samt de mig 

tilstillede Documenter. Dersom Attesten er efter Ønske da skal det være mig kjært, men dersom der 

er noget i den som ønskes forandret da behage at sende mig den tilbage med Bemærkning om hvad 

det er der ønskes forandret, hvilket da strax skal skee saa snart jeg efter Udløbet af denne Uge 

kommer tilbage fra en Reise som jeg skal tiltræde i Eftermiddag.  

Vadumtorp den 30
de

 September 1851. Med Høiagtelse og Hengivenhed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2357 

 

Den 6
te
 October skrev jeg til Peter om at forskaffe mig alle de Korter som Lund har skrevet om 

under 24
de

 Sept. og 30
de

 Sept. 1851 – Under 8
de

 October skrev jeg tillige om et Kort over Matr. N
o
 

16 i Østerbrønderslev. 

 

 

Nr. 2358 

 

Under 29
de

 August sidst har Stiftamtet i Aalborg tilskrevet mig saaledes: 

”Da jeg endnu ikke har modtaget den i min Skrivelse af 21
de

 Februar d.A. etc. 

”Stiftamtets Skrivelse af 21 Februar d.a. lød saaledes” Som Hr. Justitsraaden bekjendt etc. 



870 

 

Jeg har i den Anledning senest under 3
die

 Marts dette Aar forgjæves henvendt mig til Hr. Riis paa 

Høgholt som den der fortiden har Skjøde paa Bjørnkjær, men han har ikke endnu værdiget mig 

noget Svar. – Hr. Hald som sidst beboede Bjørnkjær svarede mig paa Spørgsmaal til ham derom, at 

han ikke havde Skjøde; men da han nu har solgt Gaarden til Deres Søstersøn Hr. Skjøtt eller om det 

maaske er til Hr. Overkrigscommissairen selv – hvilket jeg ikke veed. – saa formoder jeg at ingen 

bedre end De kan meddele mig den forlangte Oplysning om hvorpaa denne Sags Ordning beroer og 

hvad jeg kan eller bør gjøre for muelig at blive frie for disse Erindringer som hyggeligt har været 

gjentaget igiennem et Tidsrum af 2 á 3 Aar eller mere – jeg har i det mindste 3 Gange skrevet til Hr. 

Riis paa Høgholt derom – men ikke endnu erholdt noget Svar. Et Par Ord udbeder jeg mig ved 

allerførste Leilighed afleveret paa Aalborg Postcontor om det ikke kan skee med Budet. 

Vadumtorp den 7
de

 October 1851. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Her. Overkrigscommissair Christensen. 

  

 

Nr. 2359 

 

Da jeg nu har modtaget Kortet over Christen Laursens Enkes Gaards Jorder i Uttrup og ønsker efter 

Aftale at foretage Taxation over denne Gaards Jorder i Morgen saa ønsker jeg at De vilde behage at 

lade en Vogn møde her i Morgen Formiddag Kl. 7 for at befordre mig til Stedet. – Saa vilde De 

ogsaa sørge for at faae Hr. Schalz i Sundby til at møde paa Stedet i Uttrup Kl. 8 for at taxere Peder 

Pottemager i Plomgaard skal jeg nok tilvarsle om at møde lige som jeg ogsaa skal sørge for at faae 

Protocollen tilstæde som Hr. Hald da vilde (?) at (?) Deres Broder om at være tilstæde. 

Vadumtorp den 8
de

 October 1851. Forbindtligst P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. Gaardeier Jens Christensen i Uttrup. 

 

 

Nr. 2360 

 

Da Deres Velædelhed er udvalgt som Taxationsmand til at taxere Christen Laursens Enkes Gaards 

Jorder i Uttrup og det er min Agt at foretage denne Forretning i Morgen saa beder jeg de vilde være 

af den Godhed i den nævnte Anledning at møde hos bemeldte Christen Laursens Enke i Nørre 

Uttrup eller hos hendes Søn Jens Christensen i Morgen Formiddag Kl. 8. - Et Par Ord til Underret-

ning udbeder jeg mig med Budet. 

Vadumtorp den 8
de

 October 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Schaltz  i N. Sundbye. 

 

 

Nr. 2361 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 
det meddele mig Attester om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

Dronninglund Herred 

Dronninglund Sogn, a)   Ørsøe Fjerding. Matr. N
o
 35 Jens Jensen 

b) Samme Fjerding, Matr. N
o
 101a Tidselbak. 

Samme Sogn, Overdorf fjerding, Matr. N
o
 12 med dertil hørende Englod Matr. N

o
 76 i Hjallerup  

Fjerding. 

Børglum Herred, Jerslev Sogn, Jerslev By, Matr. N
o
 8 Selveier Lars Jespersen 

Samme Sogn Sterup By, Matr, N
o
 3, Selveier Christen Jacobsen. 
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Hvetboe Herred, Hune Sogn, Matr. N
o
 73 Selveier Lars Sørensen. 

Vadumtorp den 11
te
 October 1851. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og Velbaarne Her. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 2362 

 

Da jeg skal foretage Taxation over nogle Jorder i Dronninglund Sogn som agtes udstykket saa 

ønsker jeg at Deres Velædelhed vilde være af den Godhed med Overbringeren heraf at sende mig 

Taxationsprotocollen for Dronninglund Herred og beder jeg De vilde behage at lade medfølge den 

Fortegnelse som De har om de af Amtsraadet udnævnte faste Taxationsmænd i Herredet. 

Vadumtorp den 11
te
 October 1851, Ærbødigst Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Nielsen til Nørre Knuden. 

 

 

Nr. 2363 

 

Da det er min Agt at komme til Dronninggaard paa førstkommende Tirsdag den 14
de

 d.M. for næste 

Dags Formiddag Kl. 8 at paabegynde Taxationen over Gaarden Tidselbaks Jorder saa vilde De til 

den Ende uopholdelig begive Dem til Nørre Knuden norden for Sæbye for der at hente Taxations-

protocollen ligesom De ogsaa uopholdelig vilde anmode Taxationsmændene i Dronninglund Sogn 

Sognefoged Anders Vadet og Gaardeier Thøger Møller om at møde i Tidselbakken Onsdagen den 

15
de

 d.M. om Formiddagen Kl. 8. Tirsdag Aften ville De komme til mig paa Dronninggaard med 

Protocollen. 

Vadumtorp den 11
te
 October 1851, P.L. Birk. 

 

Til Selveier Anders Tidselbaks Enkes Søn. 

 

 

Nr. 2364 

 

Paa førstkommende Tirsdag den 14
de

 October agter jeg at være saa frie at komme til Dronning-

gaard, og er det da min Agt den paafølgende Dag at taxere Tidselbakkens Jorder og saafremt Tiden 

kan skee til da agter jeg endnu samme dag at taxere Lille Skovens Jorder eller i al Fald den næst 

paafølgende Dag. 

Vadumtorp den 11
te
 October 1851. Med Høiagtelse, ærbødigst P.L. Birk 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Arentstorff.  

 

 

Nr. 2365 

 

Vadumtorp den 11
te
 October 1851 

Gode Hr. Rosborg, 

Uventede Hindringer er tilstødt som gjør det umueligt for mig at komme til Knivholt til at foretage 

Taxation til det forlangte Magelæg m.m. tidligere end den 3
die

 November til hvilken Tid jeg ønsker 

De vilde behage at bestemme Forretningen og at faae Taxationsmændene samt den eller de ved-

kommende Fæstere lovligt varslede til at give Møde. Det er da min Agt at komme til Knivholt 

Søndag Eftermiddag saafremt mit Helbred som jeg haaber vil tillade det og ikke andre uovervin-
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delige Hindringer skulde indtræffe – De vilde da ogsaa behage at sørge for at faae Taxationsproto-

collen tilstæde fra Hr. Fog paa Bannerslund. 

Vadumtorp den 11
te
 October 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2366 

 

I Anledning af Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 23
de

 August som formedelst min 

Fraværelse, alt for længe har henligget ubesvaret meldes, at Korterne over Agersted Byes Mark og 

Fælled i Dag er bleven indlagt paa Aalborg Postcontor til godhedsfuld Afhentelse - Vilde De ikke 

godhedsfuld gjøre mig den Tjeneste endnu en Gang at kræve de to Mænd som kjøbte Poul Peder-

sens Enkes Gaard i Togaarde for de 5 rb. som de blev mig skyldig for Udstykningerne, og som jeg 

ikke senere har modtaget og derhos beder jeg Dem at lade mig vide om De ikke godhedsfuld vilde 

være uleiliget med for min Regning, at lade dem indkalde for Forligelsescommissionen og der at 

møde for mig om det endelig som jeg troer skal være fornødent. Et Par Ord derom udbedes. 

Vadumtorp den 13
de

 October 1851. Med sand Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Henriksen.  

 

 

Nr. 2367 

 

Under 22
de

 dette Aar indfandt jeg mig i Skagen for der at have fremmet en tidligere paabegyndt 

Udskiftning af Skagens fælleds Jorder; men da der opstod Tvivl om hvilke Mænd der maatte bruges 

til Taxationen og Indkaldelse til denne Forretning skulde forkyndes for alle Vedkommende med 8 

Dags Varsel fandt jeg mig foranlediget til at reise hjem igjen den 26
de

 Juni for at afvente nærmere 

Bestemmelse fra Byefogden med Hensyn til Tiden til hvilken Arbeidet kunde fremmes. – imidlertid 

blev der gjort Indstilling derom til Indenrigsministeriet og det Spørgsmaal blev sat i Forbindelse 

dermed, om det kunde tillades Skagens Kjøbstad at faa sine fælleds Jorder udskiftede; dette Spørgs-

maal til Indenrigsministeriet har trukken Sagen saaledes ud at der neppe er Sandsynlighed for at der 

kan blive udrettet stort ved denne Udskiftning i aar og maaskee slet intet; Thi Spørgsmaalet er 

saavidt mig bekjendt ikke endnu decideret det høie Marine Ministeriums Skrivelse til mig af 25
de

 

Juni modtog jeg da kort efter min Hjemkomst fra Skagen og jeg har ikke været der siden. Da jeg 

saaledes nu i næste 4 Maaneder forgjæves har ventet paa at blive sat i Stand til at kunne fremme 

Udskiftningen paa Skagen saa er dette Aarsagen hvorfor jeg har opsat det med at gjøre Indberetning 

om at jeg havde modtaget det mig anbetroede Hverv i Haab om at kunne have opfyldt det med det 

samme; men da jeg nu har modtaget det høie Marine Ministeriums Skrivelse af 8
de

 dennes og jeg 

just i Begyndelsen af næste Maaned kommer paa en anden Forretning i ikkun 5 Miles Afstand fra 

Skagen nemlig paa Knivholts Gods ved Frederikshavn saa er det nu min Agt til den Tid at reise til 

Skagen for at udføre det af det Høie Marineministerium mig anbetroede Hverv uden Hensyn til om 

det kan blive mig mueligt til samme Tid at foretage noget ved Skagens Udskiftnings Sag eller ei. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 13
de

 October 1851, Underdanigst P.L. Birk 

 

Til Det høie Marine Ministerium i Kjøbenhavn 

 

 

Nr. 2368 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 29
de

 August dette Aar har jeg indhentet 

Oplysning om Tilstanden med Bjørnkjærs Handel med Hensyn til at faae den nuværende Eier til at 

udstæde nye Obligation for det i Bjørnkjær til Biersted Sogns Skole eller Fattigvæsen prioriterede 
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Legat 300 rbdl. og jeg har da faaet at vide af Hr. Overkrigscommissair Christensen, som er Oncle til 

den nuværende Eier Hr. Schiøtz som skal have Skjøde fra Proprietair Riis paa Høgholt i hvilken 

Anledning Riis´s Pantegjeld til Doctor Bøcker i Kjøbenhavn, 15000 rbd. af Schiøtz er indfriet og 

Riis´s Obligation ham extraderet til Udslettelse, at der staaer saaledes kun tilbage at Riis meddeler 

Skjøde til Schjøtz, til hvem Proprietair Hald har transporteret sine Rettigheder efter Kjøbecontract 

imellem ham og Riis – for at Schiøtz kan udstæde sin Obligation for bemeldte 300 rbd.  

Overkrigscommissiar Christensen har tilskrevet Hr. Riis om at udfærdige Skjøde til Hr. Schiøtz 

hvilket han mundlig har lovet men endnu ikke efterkommet eller for øvrigt i mindste Maade lade 

høre fra sig. – Hr. Overkrigscommissairen yttrer at det vilde være ham kjært om jeg kunde foranle-

dige, at Hr. Riis snarest mueligt efterkommer en Forpligtelse der uafviselig paaligger ham. Saa 

hastig dette skee kan samtidig med Skjødet til Schiøtz Heftelsesdocumenterne blive udfærdigede og 

læste.  Erfaring har lært mig at det ikke kan nytte at jeg skriver oftere til Hr. Riis i den Anledning; 

Maaskee kunde det hastigere føre til Maalet om Deres Høivelbaarenhed enten directe eller igjennem 

Amtet vilde henvende et Par Ord til ham derom. 

Vadumtorp den 19
de

 October 1851, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Stemann Commandeur af Dannebroge og 

Dannebrogsmand. 

 

 

Nr. 2369 

 

Vadumtorp den 3
die

 November 1851 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Arenstorff 

Herved tillader jeg mig ærbødigst at tilstille Deres Høivelbaarenhed Taxationsprotocollen for 

Dronninglund Hoved(gaard) bedende at De vilde være af den Godhed at sammenkalde Taxations-

mændene og faae dem til at underskrive det i Protocollen af mig indførte Forretninger. – Der er 

ladet Plads aaben for dem oven for den Linie som jeg har underskrevet nemlig paa Folio 29b og 

tvende Steder paa Folio 30 under den 7
de

 Linie fra oven og allernaadigst paa samme Side For Jens 

Christian Andersen af Tidselbakken som skal skrive under paa sin Moders Vegne er der givet den 

fornødne Plads paa Folio 29b neden for min Underskrift. Paa Folio 30a ønsker jeg at Deres Høivel-

baarenhed vi(l)de behage at underskrive og tillige faa Christen Kold og Kjøberen af Lille Skoven til 

at underskrive sammesteds; og paa Folio 30b ønsker jeg Deres Høivelbaarenheds og Christen Kolds 

Underskrift hvorefter jeg beder Dem være af den Godhed ved en af Parcellisterne at besørge Proto-

collen sendt directe til Formanden Hr. Nielsen i Nørre Knuden med Anmærkning om at sende mig 

Afskrift af alle 3 Forretninger snarest mueligt. – Jeg har skrevet til Ministeriet om de forlangte 

Korter. og haaber snart at faae dem. Med sand Høiagtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2370 

 

Ifølge en Skrivelse Dat. 22
de

 f.M. fra Hr. Veibetjent Tidemann som jeg modtog for nogle faa Dage 

siden ved min Hjemkomst fra en Reise tillader jeg mig herved ærbødigst at tilstille Deres Velbaa-

renhed en specificeret og qvitteret Regning over mit formentlig Tilgodekommende for det udførte 

Arbeide ved Taxationen m.m. – Saafremt Regningen er affattet saaledes som De finder at den kan 

passere er De vel saa god at sende mig min Interimsqvittering af 19
de

 Juni for de modtagne 50 rbd. 

til mit Hjem, Vadumtorp, med omgaaende Post. 

p.t. Knivholt den 6
te
 November 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Ingenieurcapitain Glahn. 
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Nr. 2371 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 7
de

 d.M. som jeg først modtog i Aftes 

ved min Hjemkomst fra Skagen efter 14 Dages Fraværelse, skulde jeg ei undlade at tilkjendegive 

Dem, at det efter min Mening allerede er for sildig for i Aar at foretage disse Prøvearbeider; thi 

efter at saa vedholdende regnfuldt Veier som vi have havt her paa Egnen i det sidste Par Maaneder,  

er Jorden bleven saa opblødt at det vilde være temmelig vanskeligt at taxere den og det endnu ved-

holdende ustadige Veir, i Forbindelse med de korte Dage gjør det temmelig besværligt nu at optage 

et Situationskort til Nivelleringen. Naar det nu derhos betænkes, at det efter den ved Tilladelsen 

tagne Reservation, kan være mueligt, at der ikke til Foraaret bliver afholdt nogen Landinspecteur 

Examen, saa maa jeg oprigtig tilstaae, at jeg finder det hensigtsmæssigst nu at opsætte de practiske 

Prøver til Foraaret. – Her er Jorden for Øieblikket tillagt med Frost og Snee saa at det neppe vilde 

være mueligt for Tiden at udføre saadanne practiske Arbeider, hvortil der nødvendigviis behøves 

bar Jord; ogsaa er det sandsynligt at der under de forhaanden værende Hindringer neppe ville kunde 

udrettes stort mere i en heel Uge nu end til Foraaret i en god Dag. 

Vadumtorp den 10
de

 November 1851. Deres med Agtelse og forbundne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landmaaler Eriksen 

 

 

Nr. 2372 

 

NB. I Conceptbogen for Ansøgninger er feilagtig bleven indført Concept til 5 Breve af 23
de

 og 24 

November, nemlig til Peder Mortensen i Bradsted, til Landmaaler Hvass, til Jens Madsen i Skagen, 

til Christen Jensen Vibsigs Enkes Svigersønner i Manna og til Justitsraad Juel i Hjørring. 

 

 

Nr. 2373 

 

Gode Hr. Hald. 

Mange Tak for Deres ærede Brev. 

Saafremt Veiret vil blive nogenledes og det kan for Sognefogdens Skyld da han ikke nu kan faae 

Aftens Varsel saa er det nu min Agt for ikke at spilde nogen Dag at jeg vil komme i Morgen Efter-

middag Kl. 12. De gjør mig en stor Tjeneste om De vil være af den Godhed derom at underrette 

Anders Emb og om mueligt endnu i denne Aften som De tillige uopholdelig maatte underrette 

Sognefogden derom og dersom der er noget i Veien da maatte Anders Emb komme til mig i Mor-

gen Formiddag for at forhindre at jeg ikke skal reise forgjæves. Bliver Veiret alt for slemt kommer 

jeg først i Overmorgen til samme Tid 

Vadumtorp den 27
de

 November 1851. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2374 
 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker. 

Jens Christian fra Tidselbak er her i dette Øieblik og da han fortæller mig at han ikke endnu har 

underskrevet Taxations Protocollen har jeg paalagt ham at bringe den til Nørre Knuden saa 

uopholdelig som han kommer hjem og kan faa den forsynet med de fornødne Underskrifter. 

Vadumtorp den 7
de

 December 1851. Med Høiagtelse og Forbindtlighed ærbødigst P.L. Birk. 
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Nr. 2375 

 

Efter Begjæring af Hr. Forvalter Hertz paa Villestrup tillader jeg mig allerærbødigst at tilstille 

Deres Høivelbaarenhed hosfølgende Skjøde paa Viveterpgaard i Rostrup udbedende gunstbehagelig 

Paategning for at kunne faae det Tinglæst – De befalede Korter følge med Skjødet. 

Vadumtorp den 14
de

 December 1851, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Stemann Commandeur af Dannebrog og 

Dannebrogsmand. 

 

 

 

Nr. 2376 

 

Under 17
de

 Juni dette Aar tillod jeg mig ærbødigst at tilskrive Deres Velbaarenhed saaledes: 

”I skyldigst Svar paa Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 14
de

 d.M: meldes etc. etc.” 

Men da jeg efter saa lang Tid Forløb endnu ikke har erfaret det mindste om hvad der senere er gjort 

ved den Sag saa beder jeg ret meget om ved et Par Ord at meddele Underretning derom med det 

allerførste  - helst om mueligt med Overbringeren heraf. 

Vadumtorp den 22
de

 December 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Overauditeur Herredsfoged Timm. 

 

 

Nr. 2377 

 

Tillad mig ærbødigst at forespørge om der ikke i min Posttaske i Gaar var et Brev til Indenrigsmini-

steriet paategnet Kongelig Tjeneste? 

Vadumtorp den 28
de

 Februar 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Det Kongelige Postcontor i Aalborg. 

 

 

Nr. 2378 

 

Jeg er villig til at foretage den forlangte Udstykning af Anders Pedersens Gaard i Torslev og selv at 

befordre mig til og fra Stedet; men for inden jeg kan foretage noget derved er det nødvendigt at jeg 

faaer Gaardens Matriculs N
o
 opgivet som kan sees af Skatteqvitteringsbogen hvilken det egentlig 

var bedst at sende mig; ogsaa skulde der følge 2 rbd med til at indløse Kortet for, som jeg skal 

skrive om til Indenrigsministeriet i Kjøbenhavn. 

Vadumtorp den 28
de

 Februar 1852, skyldigst P.L. Birk.  

 

Til Gaardeier Anders Pedersen i Torslev. 

 

 

Nr. 2379 

 

I Anledning af det høie Marineministeriums ærede Skrivelse til mig af 5
te
 denne Maaned tillader jeg 

mig underdanigst at indberette at jeg er villig til saasnart Aarstiden tillader det atter at reise til Ska-

gen for at udføre de forlangte Opmaalinger; men til den Ende vilde det til Lettelse i Arbeidet, være 

ønskeligt om det høie Ministerium ville tilsende mig det Kort, som jeg indsendte sidste Efteraar, for 
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at jeg derpaa kunde antyde de udmaalte Punkters Beliggenhed, da det ellers vilde være fornødent at 

forfærdige et nyt Kort. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 9
de

 Marts 1852, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det høie Marineministerium i Kjøbenhavn. 

 

 

Nr. 2380 

 

Kjære Hr. Hvass. 

Herved tillader jeg mig at sende Dem et Afrids eller Copi af Matriculs Kortet over Matr. N
o
 20 i 

Bælum, som De har været saa god at love mig at udmærke Delingen saaledes at den kan lægges 

fuldstændig paa Kortet. Jeg beder Dem ret meget om at faae fuldstændig Besked om hvad der hører 

til hver Deel for sig og hver Lodtagendes Navn antegnet paa selve Lodden. Saavidt jeg kan mindes 

tilhører den fraliggende mindre Lod to eller 3 Mænd som ikke have Deel i den store Lod. – dog 

dette ved jeg ikke rettelig men beder Dem at erholde fuldstændig Oplysning om. – Ogsaa beder jeg 

Dem at tage det gamle Kort med naar De er saa god at komme hertil. De og Kjære Omværende 

Gjæster ønskes et glædeligt Nytaar fra Deres med sand Agtelse hengivne P.L. Birk. 

Vadumtorp den 6
te
 Januar 1851 (1852) 

 

S:T: Her. Landmaaler Hvass. 

Til hvilken Tid maa jeg vente Dem? De er velkommen naar De kommer. 
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Nr. 2381 

 

Vadumtorp den 14
de

 Juli 1851 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 7
de

 d.M: meldes at jeg agter i den om-

skrevne Anledning ret snart at komme til Villestrup imidlertid vil det dog ikke kunde skee før noget 

hen i næste Maaned eftersom jeg har en Forretning for ved Skagen som jeg nødvendigviis skal hen 

til først en gandske kort Tid – Da jeg for nogen Tid siden var paa Skagen skrev jeg i en anden An-

ledning til den unge Hvass paa Nørgaard og bad ham – da jeg havde forglemt at faae Deres forige 

Brev med dertil – derfor ikke erindrede Deres Navn - at han vilde skrive Dem til paa mine Vegne 

og lade Dem vide at jeg agtede at komme til Villestrup om en 14 Dages Tid, men en uventet Hin-

dring standsede min Forretning der paa en Kort Tid medens der indhentes Svar paa et Spørgsmaal 

om Mænds udmeldelse til at taxere Eiendommen hvorom der er gjort Forespørgsel til Indenrigs-

ministeriet, hvis Svar ikke endnu er indløbet men som ventes ret snart at ville komme Spørgsmaalet 

dreier sig egentlig om hvilke Mænd der kan eller maa bruges til at taxere nogle fælleds Jorder hvori 

saavel Skagens Landsogn som dens Kjøbstad Sogn har Del og den af den Aarsag ikke kan bruges 

Mænd af Sognet selv saavidt eller en Interessent i Sognet, og saa hastig som jeg kan komme til 

Skagen og faa taxeret og faa Landmaaler Bentzen sat i Arbeide der da er det min Agt at komme til 

Villestrup for at fremme det Arbeide som ønskes udført der paa Egnen, Ærbødigst og Forbindtligst 

P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Godsforvalter Hertz. 

 

 

Nr. 2382 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 3
die

 denne Maaned angaaende Indsendel-

se af Udskiftningsdocumenterne for Læsø Lands fælleds Græsningsjorder tillader jeg mig allerær-

bødigst at bemærke at der maa ufeilbarligen være indløbet en Misforstaaelse i det at Birkedommer 

Gad siger at han har ”affordret Landmaalerassistent Lund samtlige Læsø udskiftnings Sager høren-

de Documenter og minurerede Kort og at denne skulde have meddelt ham at samtlige Documenter 

skulde beroe hos mig” thi dette er aabenbart urigtigt ligesom og den yttrede Mening er urigtig at jeg 

skulde staae i begreb med at indsende Documenterne til Indenrigsministeriet – Jeg har alene 4 Hef-

ter af Concept Beregningen og omtrent 100 Ark af den omskrevne Beregning; De egentlige Udskift-
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nings Kort og alle de øvrige Sagen vedkommende Documenter beror paa Læsø hos Lund men jeg 

har i Dag skrevet ham til om at sende mig det Hele uopholdelig og saa hastig som det kan komme 

hertil skal jeg uopholdelig sørge for at det kan blive Deres Høivelbaarenhed tilstillet. 

Vadumtorp den 14
de

 Juli 1851, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne H. Amtmand Esbensen. 

 

 

Nr. 2383 

 

Da jeg er bleven anmodet om det allersnarest mueligt at foretage Udstykning af Selveier Christen 

Jacobsens Gaards Jorder i Sterup Bye Jerslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Matr. N
o
 3 

med Hartkorn 2 Td. 2 Skp. 3 Fk. 2¼ alb., Gammelskat 22 rbd. 20 sk., saa beder jeg underdanigst at 

en Copie af Matriculskortet over denne Gaards Jorder maatte vorde udfærdiget for min Regning og 

sendt til Aalborg Amtstue hvor det af mig strax skal vorde indløst. 

Vadumtorp den 30
de

 Juli 1851, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det høie Indenrigsministerium i Kjøbenhavn. 

 

 

Nr. 2384 

 

S:T. Hr. Proprietair Lund til Dalsgaard anmodes herved behageligen at ville udbetale til S:T: Hr. 

Justitsraad Herredsfoged Hvass Restbeløbet af min Regning 30 rbd. som jeg har tilgode for 

Udstykningsforretningen ved Dalsgaards Gods i Vive og Visborg Sogn fra forrige Sommer. – 

Forretningerne ere indsendte under 6
te
 forige Maaned, altsaa for fuldt 8 Uger siden. 

p.t. Nørgaard den 29
de

 August (1851). 

 

 

Nr. 2385 

 

S:T: Hr. Proprietair Lund til Thygeslund. 

     Debet 

Restbeløbet af min Regning fra 25
de

 August forige Aar 

 for Udstykningen ved Thygeslund   30 rbd. 

Forretningerne er fuldførte fra min Haand og indsendte for fulde 8 Uger siden 

p.t. Nørgaard den 29
de

 August 1851, P.L. Birk. 

Ovenanførte 30 rbd. bedes behageligen udbetalt til S:T: Hr. Justitsraad Herredsfoged Hvass. 

Datum ut supra, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2386 

 

Da jeg er bleven anmodet om det allersnarest mueligt at foretage Udstykning af efterskrevne Jorder 

saa beder jeg underdanigst at det høie Ministerium høigunstigst vilde for min Regning lade udfærdi-

ge Copier af efterskrevne Matriculskorter i Aalborg Amt, nemlig. 

Sundby Sogn, Nørre Uttrup By Matr. N
o
 3, Hartkorn 4 Td. 1 Sk. 2 Fr. 2 alb. og Matr. N

o
 13 i de 

nordre Enge formodentlig i Hammer Sogn, Hartkorn 1 Skp. 2¾. Med samlet Gammelskat 34 rbd. 

16 sk. 

Kjær Herred, Biersted Sogn, Bjørnkjær Hovedgaard Parcellen N
o
 2d, b med Gammelskat 3 rbd. 74 

sk. og nyt Hartkorn 3 Skp. 2 Fk. ½ alb. med tilhørende Mose i Fælledskab ned Eieren af Parcellens 
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anden Halvdel samt Parcellen N
o
 4 af forhenværende Mads Sands Gaard i Biersted Matr. N

o
 12d 

med Hartkorn 2 Skp. 1 Fk. ¾ alb. samt de til denne Parcel udlagte Lod i Vildmosen Matr. N
o
 59 

med Hartkorn ¼ alb. 

Korterne ønskes sendte til Aalborg Amtstue hvor de af mig strax skal vorde indløste. 

Vadumtorp den 10
de

 September 1851, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høie Indenrigsministerium i Kjøbenhavn. 

 

 

Nr. 2387 

 

Velbaarne Hr. Overauditeur Herredsfoged Timm. 

Da min Søn Landmaaler Marinus Laurits Arndt Carl Thomas Birk, som i Rullen har nyt 

Løbenummer 173 er flyttet til Hjørring og agter indtil videre at tage fast Bopæl der, saa beder jeg at 

Deres Velbaarenhed vilde være af den Godhed at forsyne mig med den fornødne Følgeseddel som 

jeg kan sende ham. 

Vadumtorp den 10
de

 September 1851, Ærbødigst P.L. Birk. - (Afsendt 10/9 51) 

 

 

Nr. 2388 

 

Vadumtorp den 29
de

 September 1851 

Da det er min Agt at komme til Jerslev Præstegaard i Morgen Aften for i Overmorgen Formiddag 

Kl. 9 at taxere Lars Christensens Gaards Jorder Matr. N
o
 3 Sterup Bye, Jerslev Sogn saa beder jeg at 

Deres Velædelhed vilde saafremt det er Dem mueligt komme til mig i Jerslev Præstegaard samme 

Dags Formiddag Kl. 8 for at følge med mig til Sterup. Skulde det ikke være Dem mueligt at møde 

der til den Tid beder jeg Dem at bestemme hvem andre mit Bud Lund gaar til om at møde derfor at 

taxere ligesom jeg ogsaa beder Dem at sende Protocollen med Budet. Jeg har paalagt Budet at gaae 

til Sterup med Brev til Manden hvori jeg har bedet ham at besørge Bud til Niels Thomsen i Sterup 

om at møde til fornævnte Tid og Sted. 

Da jeg er bleven anmodet om at udstykke Christen Jensen Vibsigs Enkes gaard i Manna saa er det 

min Agt paa samme Tour at foretage denne Forretning og beder derfor at Deres Velædelhed vilde 

være uleiliget med for min Regning at besørge mig indlagte Brev hen til Manna til bemeldte Enkes 

Svigersønner, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. J. Jensen Neist Formand for Taxationen i Børglum Herred. 

 

 

Nr. 2389 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at vilde det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme: 

Hindsted Herred, Skelund Sogn, Veddum Bye Matr. N
o
 21 Jens Andersens Gaards Jorder, Matr. N

o
 

29 Anders Axelsens Gaards Jorder. 

Matr. N
o
 34 Jens Andersen Kromann do 

Matr. N
o
 43 Christen Christensen Hvilsoms do 

Rostrup Sogn Mundstrup By, Matr. N
o
 2a – Samme By Matr. N

o
 2b 

Ove Sogn og Bye Matr. N
o
 3 

Hellum Herred Soelberg Sogn Øster Kaarup Matr. N
o
 1 

(Hellum Herred) Bælum Sogn og By Matr. N
o
 25 – (Bælum Sogn) Lille Brøndum By Matr. N

o
 4 og 

20 - (Bælum Sogn) Smedie By Matr. N
o
 12 
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Kjær Herred Sundby Sogn, Uttrup By Matr. N
o
 3 og Matr. N

o
 13 I Fjordengen i Hammer Sogn. 

Vadumtorp den 12
te
 October 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Lange. 

 

 

Nr. 2390 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker. 

Af et herved følgende Brev fra Hr. Nielsen paa Nørre Knuden til mig vil det behageligen erfares at 

han den 1
st
 denne Maaned endnu ikke havde modtaget Taxationsprotocollen for Dronninglund 

Herred og at han troer sig nødsaget til at efterlyse den offentlig. – Jeg tillod mig under 3
die

 forige 

Maaned at sende den med Posten til Deres Høivelbaarenhed bedende at De vilde være uleiliget med 

at faae den forsynet med de fornødne Underskrifter og derefter at besørge den sendt til Hr. Nielsen 

paa Nørre Knuden. – Jeg har i Dag ladet forhøre paa Posthuset i Aalborg og har der faaet at vide at 

den i sin Tid skal rigtig være bleven sendt med Posten til Dronninggaard og beder derfor at Deres 

Høivelbaarenhed vilde være af den Godhed at underrette mig om hvem der har bragt Protocollen til 

Nørre Knuden og lade mit Bud gaae til ham for at faae sikkert at vide hvor han har gjort af 

Protocollen, nemlig om han har leveret den til Hr. Nielsen selv eller hvor den kan være bleven af. – 

Afskrifterne af alle 3 Forretninger ønsker jeg at ifald det snarest mueligt. 

Vadumtorp den 5
te
 December 1851. Med sand Høiagtelse og Forbindtlighed ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2391 

 

Regning 

For Udskiftning af Byrum Sogns Skolejord og Skolelærer Wiis´s  

Eiendomsjord, som i alt bestaaer af 3 Matriculs nummere bliver  

Betalingen i Forhold til de øvrige private Udskiftninger paa Øen  

at erlægge med     18 rbd. 

For den speciele Udmaaling samt Kort og Beregning over Skolens  

nuværende Ager.        5 rbd. 

For Udstykning af samme Skolejord (meget lavt anslaaet)  10 rbd. 

For Udskiftning af Hals Sogns Skolejord og de øvrige i samme  

Fælledskab værende 7 private Lodseieres Jorder   40 rbd. 

For den speciele Udmaaling og Beregning samt Kort over Skolens  

nuværende Ager        5 rbd. 

For Udstykning af Skolens Indmarksjord   10 rbd. 

For do af Skolens Udmarksjord    10 rbd. 

     I alt  98 rbd. 

Dette Beløb bedes behageligen udbetalt til min Assistent Hr. A.H. Lund hvis Qvittering derfor 

validerer. 

Vadumtorp den (?) December 1851, P.L. Birk.  

 

 

Nr. 2392 

 

Af den mig tilkommende Betaling for Udskiftning af Læsø Lands fælleds Græsningsjorder bedes et 

Beløb af 200 rbd. gunstbehageligen udbetalt til min Assistent Hr. Lund hvis Qvittering derfor 

validerer. 

Vadumtorp den 8
de

 December 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 
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Til Det respective Sogneforstanderskab paa Læsøe. 

 

 

Nr. 2393 

 

Vadumtorp den 8
de

 December 1851 

Kjære Lund. 

Efter Deres Forlangende sender jeg Dem herved en Anviisning eller Begjæring til Sogneforstander-

skabet om at udbetale Dem de forlangte 200 rbd. samt en Regning affattet saaledes som De har 

opgivet mig, da jeg ikke er speciel bekjendt med Omstændighederne har jeg stolet ligefrem paa at 

De har affattet den saaledes som den bør være at der nemlig ikke skul(de) kunde gjøre grundede 

Indvendinger imod den. – Jeg har endnu aldeles ikke hørt noget fra Ministeriet om Læsø Sagen, og 

veed derfor endnu slet ikke hvad Udfald man kan vente at den vil faae. – Fra Deres Kone, som var 

her i Forgaars, skal jeg hilse og sige Dem at alt er vel hjemme. – De hilses venskabeligst fra os alle 

her ved Deres meget forbundne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landmaalerassistent Lund. 

 

 

Nr. 2394 

 

Da det er min Agt at komme til Jerslev Præstegaard i Morgen Aften for i Over Morten Onsdagen 

den 1
ste

 October at taxere Laurs Christensens Gaards Jorder til den attraaede Udstykning, saa ville 

Laurs Christensen behage at lade en Vogn hente mig i Jerslev Præstegaard om Morgenen Kl. 8 for 

at hente mig til Stedet. – Jeg har bedet Jacob Neist om at komme til mig der for at kjøre med mig til 

Sterup. Saa vilde De ogsaa saa hastig som dette Brev kommer Dem til Hænde anmode Sognefoged 

Niels Thomsen om at møde til fornævnte Tid og Sted og sørge for at den eller de som De har solgt 

til ogsaa giver møde. 

Vadumtorp den 29
de

 September 1851, P.L. Birk. 

 

Til Selveiergaardmand Laurs Christensen i Sterup. 

 

 

Nr. 2395 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds behagelige Skrivelse af 21
de

 d.M. meldes at det er aldeles 

umueligt for mig at erindre hvilke Korter eller andre Documenter jeg har havt udlaant til Brug ved 

Berigtigelsen af den nye Matricul da jeg for 10 á 11 Aar siden sidst var i Nors eller til hvem de mig 

udlaante Ting bleve afleverede; jeg har til ydermere Sikkerhed nøie efterseet alle mine Gjemmer 

hvor noget findes approberet fra den Tid for at forvisse mig om at ikke noget sligt findes henlig-

gende hos mig. – Jeg kan saaledes ikke tvivle om at de mig udlaante Ting jo i sin Tid maa være 

bleven rigtig afleveret igjen til rette Vedkommende og det er mig gandske umueligt efter saa lang 
Tids Forløb at meddele nogen yderligere Oplysning derom. 

Vadumtorp den 29
de

 December 1851, Tjenstskyldigst P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. Gaardeier og Sognefoged Poul Wilsbøll. 

 

 

Nr. 2396 

 



882 

 

Deres Velærværdighed modtage herved min forbindtligste Tak for Deres havde Uleilighed med at 

indkassere og tilsende mig de mig tilgodekommende 2 rbd. fra Jens Christensen Kyk i Hvidemose. 

Vadumtorp den 29
de

 December 1851, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velærværdige Hr. Pastor Hammer i Raaberg. 

 

 

Nr. 2397 

 

For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift som for Januar Maaned 1852 er bleven mig 

udbetalt af den Kongelige Amtstue i Aalborg med 23 rbd. 24 sk. qvitteres herved. 

Vadumtorp den 13
de

 Januar 1852, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2398 

 

Vadumtorp den 22
de

 Januar 1852 

I Anledning af Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 13
de

 d.M. tillader jeg mig at forespørge om 

mit Instrument staaer Dem til Uleilighed saaledes at De ønsker at blive skilt ved det netop til Maa-

neds Udgang, hvilket jeg ønsker at vilde for det muelige Tilfælde at jeg ikke skulde træffe en Lieb-

haver til det strax; thi jeg vilde jo nødig kost paa at lade det flytte andensteds hen uden at faae det 

udleiet. Et Par Ord udbedes med Budet. 

For den mig tilstillede Leie 15 rbd. til afvigte Aars Udgang qvitteres herved, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Cand Pharmiiæ Tanning. 

 

 

Nr. 2399 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme som jeg har 

under Udstykningsbehandling; 

1 Gaarden Myrtue i Jerslev Sogn Matr. N
o
 12a og 12b. 

2 Parcellen Matr. N
o
 7d i Klæstrup Bye Jerslev Sogn. 

Endelig udbeder jeg mig, om den ikke allerede er sendt efter min Søns Anmodning en Attest om 

Hartkornet og Gammelskatten for Jens Nielsens Gaard i Sønderbye Matr. N
o
 16 i Jetsmark Sogns 

mellemste Deel og Matr. N
o
 68 i Sognets sydlige Deel over hvilke Eiendomme en Omdeling er 

approberet af Indenrigsministeriet under 27
de

 Mai 1851; men da det senere er bleven oplyst at Lars 

Pedersens Holmgaard er bleven anført under Matr. N
o
 106 i Sognets nordlige Deel med gammelt 

Hartkorn 3 Skp. 2 Fk. 1 alb. som er beregnet til Gammelskat 3 rbd. 67 sk. med den Bemærkning i 

Matriculen: ”Til dette gl. Hartkorn er ingen særskilt Jord paaviist, og det nu er befunden at Jorden 

til dette Gl. Hartkorn er en Deel af den Jord som i Matriculen er bleven skyldsat under Matr. N
o
 16 i 

Sognets mellemste Deel, samt at den Gammelskat som er fordeelt for Matr. N
o
 16 ikkun er den 

Gammelskat 27 rbd. 32. sk. som svarer til Gaardens oprindelige gamle Hartkorn 4 Tdr. hvorimod 

Gammelskatten 3 rbd. 6 sk. som svarer til Lars Pedersen Holmgaards eller Lars Pedersen Qvasthau-

ges gamle Hartkorn 3 skp. 2 fk. 1 alb., som i Matriculen urigtig er bleven anført under Matr. N
o
 106 

i Sognets nordlige Deel i stedet for at det skulde have været anført under Matr. N
o
 68 i Sognets 

sydlige Deel eller i Forbindelse med Gaardens øvrige Gammelskat under Matr. N
o
 106 og som nu er 

bleven forbigaaet. - Denne urigtige Anførsel i Matriculen har til Følge at den approberede Gammel-

skatsfordeling nødvendigviis skal omgjøres og da det er Vedkommende af Vigtighed at faae de 

udfærdigede Documenter bragt i Rigtighed med Tinglæsning og dette ikke kan skee førend Gam-
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melskatsfordeling er vorden berigtiget og paa nye approberet saa beder jeg ret meget om at faae den 

forlangte Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Jens Nielsens Gaards Jorder det allersnareste 

mueligt i Fald den ikke allerede er sendt. 

Vadumtorp den 31
de

 Januar 1852, Ærbødigst P.L. Birk 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad og Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 2400 

 

Da det er min Agt paa førstkommende Torsdag den 2
den

 October at komme til Hammelmose for at 

dele Christen Jensens Enkes Gaards Jorder i Manna imellem hendes tvende Svigersønner Jens 

Clemensen og Peder Poulsen, og til den Ende at foretage Taxation over Jorderne den paafølgende 

Dag nemlig den 3
die

 October saa vilde De behage uopholdelig at henvende Dem til Formanden 

Jacob Neist i Vesterbrønderslev for med ham at aftale hvilke Mænd der skal bruges til Taxationen. 

Saa vilde De ogsaa aftale enten med Hr. Panum eller med Forvalter Mørup om en af dem vil logere 

mig i det Par Nætter jeg behøver at være der paa Stedet. 

Vadumtorp den 29
de

 September 1851, P.L. Birk. 

 

Til Gaardmand Christen Jensen Vibsigs Enkes Svigersønner i Manna Jens Clemensen og Peder 

Poulsen. 

 

 

Nr. 2401 

 

Under 28
de

 December skrev jeg til min Søn i Hjørring og bad ham at sende mig Concept Beregnin-

gen til Jens Nielsens Udstykningsberegning i Sønderby i Jetsmark Sogn samt at gaae paa Amtstuen 

og begjære en Attest over Gaardens Hartkorn og Gammelskat samt over den Gammelskat til Matr. 

N
o
 106 som Lars Pedersen Holmgaard staaer anført for med den Bemærkning: at dertil ingen sær-

skilt Jord er bleven paaviist. – Min Søn har under 2
den

 denne Maaned sendt mig den forlangte Con-

ceptberegning og et Kort over Lars Pedersens Parcel og han tilkjendegav mig at han havde været 

paa Amtstuen og reqvireret en Attest saaledes som jeg har forlangt den; men denne Attest har jeg 

hidtil forgjæves ventet paa at faae tilsendt, jeg skrev ham derfor til for nogle Dage siden og bekla-

gede mig over at jeg endnu ikke havde faaet Attesten og bad ham atter at gaae paa Amtstuen og see 

til at faae den med sig og da at sende mig den strax dersom den nu ikke kommer i Morgen saa vil 

jeg atter skrive med første Post; thi førend jeg faaer Attesten kan jeg dog ikke skrive eller sende 

Dem Forretningen. Imidlertid kan De være forvisset om at jeg ikke skal undlade at gjøre den istand 

saa uopholdelig som jeg kan blive istand dertil. 

Vadumtorp den 30
te
 Januar 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Fuldmægtig Herskind. 

 

 
Nr. 2402 

 

Deres Velædelhed har i ærede Skrivelse af 24
de

 d.M. krævet mig for et Beløb af 16 rbd. 3 mk. 8 sk. 

til den Reeske Boghandel, en Regning som De siger at De tidligere har tilsendt mig; en saadan 

Regning er imidlertid ikke kommen til min Kundskab; jeg har erkyndiget mig derom hos enhver der 

har været tilstæde her i min Fraværelse, men jeg har ikke kunnet erholde nogen Oplysning om at her 

er kommet nogen saadan Regning fra Dem; jeg maa derfor bede Dem være af den Godhed at sende 
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mig en anden Regning og den skal da snarest mueligt blive betalt; men det er mig umueligt uden at 

see Regningen, at erindre hvad jeg har faaet i den Reeske Boghandel siden jeg sidst betalte. 

Vadumtorp den 30
de

 Januar 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Fattigforstander Bentzen. 

 

 

Nr. 2403 

 

Da det er mig Agt at komme til Sønderøxe paa førstkommende Mandag Formiddag den 9
de

 d.M. om 

Formiddagen Kl. 9 for at taxere Selveierhuusmand Peder Thomsens Parcel N
o
 2 af Gaarden Matr. 

N
o
 3, saa vilde Peder Thomsen drage Omsorg for at Taxationsprotocollen som er hos Formanden 

Forpagter Jørgen Nielsen paa Næsgaard bringes tilstæde og at de udvalgte Taxationsmænd saavel-

som Parcellister som de har solgt til mødes i Sønderøxe til det nævnte Klokkeslæt Mandag Formid-

dag Kl. 9. 

Vadumtorp den 7
de

 Februar 1852, P.L. Birk. 

 

Til Selveier Huusmand Peder Thomsen i Sønderøxe. 

 

 

Nr. 2404 

 

Skjønt min Søn har været to Gange paa Amtstuen for at faae den forlangte Attest om Hartkornet og 

Gammelskatten for Jens Nielsens Gaards Jorder i Sønderbye i Jetsmark Sogn og den derunder i 

Matriculen indbefattede Lod til Lars Pedersen Qvarthauge og jeg desuden selv har skrevet derom til 

Justitsraad Amtsforvalter Juel under 31
de

 f.M. og bedet ham ret indstændig om at sende mig den 

forlangte Attest det allersnareste mueligt, saa har jeg dog endnu ikke faaet den. Jeg har derfor nu 

uden Videre omarbeidet min Udstykningsberegning efter de seneste erholdte Oplysninger og sender 

Dem herved en motiveret forandret Gammelskatsfordeling, som kan indsendes til Ministeriet 

tilligemed de tvende hermed følgende i Indstillingen paabaraabte Skjøder, og jeg tvivler da ikke om 

at Ministeriet jo derefter vil forandre Gammelskatsfordelingen. 

Det medfølgende Kort over Lars Pedersen Qvarthauges Lod er egentlig bestemt til at følge Skjødet; 

men om man vil finde det fornødent at indsende det veed jeg ikke; thi for Forretningens Skyld 

finder jeg det overflødigt, da alle Parcellerne findes paa det Kort, som beroer ved Ministeriet. 

Mit Tilgodekommende for denne Forretning er 6 rbd., som jeg beder mig behageligen tilsendt. 

Vadumtorp den 13
de

 Februar 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Herredsfuldmægtig Herskind. 

 

 

Nr. 2405 

 

Den Paategning som er givet den hermed følgende Obligation om at træde tilbage for 8000 rbd. 
bedes godhedsfuld noteret i Pantebogen og Obligationen mig dernæst behageligen tilstillet. – Jeg 

ønskede ret meget at maatte lade den hente i det Seneste førstkommende Løverdag Formiddag. 

Vadumtorp den 15
de

 Februar 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Fuldmægtig Lassen constitueret Herredsfoged i Kjær Herred. 

 

 

Nr. 2406 
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At jeg har modtaget det ved Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 16
de

 d.M. mig tilstillede Beløb 6 

rbd. for en Undersøgelsesforretning og forandret Gammelskatsfordeling over Jens Nielsens Gaards 

Jorder i Sønderbye i Jetsmark Sogn tilstaaes herved. 

Vadumtorp den 18
de

 Februar 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Herredsfuldmægtig Herskind i Blokhuus. 

 

 

Nr. 2407 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme i Hjørring 

Amt, nemlig: 

Østerhan Herred Tranum Sogn Jarmsted Bye Matr. N
o
 1 og 2a samt den dertil hørende fælleds Lod 

Matr. N
o
 26 i Sognets Klitter. 

Samme Herred Broust Sogn Sønderøxe Bye Matr. N
o
 3b. 

Ved denne Leilighed tillader jeg mig ærbødigst at gjentage min Bøn om snarest muelig at faae de to 

Attester som jeg tillod mig at bede om under 31
de

 forige Maaned, nemlig for Matr. 12a og b Mye-

lund i Jerslev Sogn og Matr. N
o
 7d i Klæstrup By samme Sogn; derimod kan det nu bero med 

Attesten om Matr. N
o
 16 og 68 Jens Nielsens Gaard i Sønderbye i Jetsmark Sogn da jeg nu har 

fuldført og indsendt min forandrede Gammelskatsfordeling og henholdt mig til den tidligere 

indsendte Hartkorns og Gammelskatsattest og de ved Skjødernes yderligere Eftersyn senere 

erholdte Oplysninger om Gammelskatten. 

Vadumtorp den 24
de

 Februar 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 2408 

 

Ifølge det høie Ministeriums Skrivelse til mig af 14
de

 denne Maaned maa jeg underdanigst tillade 

mig, at gjøre opmærksom paa at naar jeg i min Udstykningsberegning af 19
de

 Februar 1849 har 

tilføiet den Bemærkning, at jeg fandt det hævet over al Tvivl at det maatte være en Feil at den 

Gaarden tilhørende Andeel i Matr. N
o
 6 under Nørre Skousgaard i Svenstrup Sogn var anført som 

henhørende under Gammelskatten for Matr. N
o
 2a under Aarupgaard i Torslev Sogn, da var denne 

Mening ligefrem grundet paa den speciele Kundskab, jeg havde om Sagen i sin Oprindelse, idet jeg 

vidste, at Eiendommen var en Parcel af Nørre Skovsgaards Jorder, og at det var stridende imod det 

almindelige Grundprincip, at føre det ene Sogns Hartkorn over paa det andet; og da den meddelte 

Attest ikke viste det gamle Hartkorn, saa var jeg ikke istand til af den at see om den anførte Gam-

melskat var mere end der svarede til den Deel af Hartkornet, som virkelig hørte til Torslev Sogn; 

men jeg antog uden videre Beviis, at det efter det almindelige Grundprincip maatte forholde sig 

saaledes. Imidlertid seer jeg nu af de til Matriculen i 1840 indhentede Oplysninger, som jeg ikke 

havde ved Haanden da jeg affattede min her omhandlede Udstykningsberegning, at Gaardens 

Andeel i Parcellen N
o
 6 under Nørre Skovsgaard, skjønt stridende imod det almindelige Princip, 

som var indbefattet i det gamle Hartkorn for Matr. N
o
 2a under Aarupgaard i Torslev Sogn. 

Rimeligviis har jeg ladet det blive staaende saaledes i Matriculsextracten fordi det befandtes at være 

saaledes anført i Matriculen ved Amtstuen, i det mindste for Anders Lambertsens Vedkommende. 

Jeg har nu efterseet min Udstykningsberegning af 12
te
 Mai 1819, som det Kongelige Rentekammer 

i sin Tid har approberet, og deri fundet Hovedparcellen af Aarupgaards Jorder ansat til Hartkorn 2 

Td. 6 Skp. 1 Fr. ¾ al. som beregnet til Gammelskat udgjør 19 rbd. 6 sk. Gaardens Andeel i Matr. N
o
 

6 under Nørre Skovgaard blev ved bemeldte Udstykning i 1819 beregnet til Hartkorn 1¼ alb., 



886 

 

saaledes som det findes anført i mine Bemærkninger til Matriculen af 29
de

 Juni 1840. Til dette 

Hartkorn svarer Gammelskat 9 sk. Disse 9 sk. bør derfor forlods forblive ved Hovedparcellen som 

henhørende til dens Andeel af Matr. N
o
 6 under Nørre Skousgaard i Svenstrup Sogn, og Resten 19 

rbd. 7 sk. vil derefter blive at fordele saaledes: 

Fordelingen 

af Matr. N
o
 2a, Gaardeier Destinons  Gammelskat. 

Parcel-    Matri-    Navne m.m.  Virkelig  Boniteret Gammelskat 

lens N
o
   culs N

o
   Størrelse Størrelse  

         Efter foranstaaende bemærk 

         og min Udstykningsforretning          

         af 19
de

 Februar 1849 er atr. N
o
    

         2a i Aaraupgaarde  528.610 152.250 19 rd. 7 sk. 

         Matr. N
o
 60 i Torslev Bye   15.830     1.720 Under Matr. N

o
 2a  

         Matr. N
o
 31 i Flegum Bye 400.060   17.090 i Aarupgaarde 

         Er tilsammen  944.500 171.260 19 (rd.) 7 (sk.) 

 

        Som fordeles saaledes  

1        Gaardeier Destinon 

        Af Matr. N
o
 2a i Aarupgaarde 262.770 102.890 

        Af Matr. N
o
 31 i Flegum By 175.990     2.310   

    438.760 105.200 11-6912496/17126  

2        Jordmoder Districtet 

        Af Matr. N
o
 2a i Aarupgaarde    

        nemlig efter Magelægget af  

        1848 & 49    38.540     5.260  

        Matr. N
o
 60 i Torslev    15.830     1.920   

      54.370     7.180 7713082/17126  

3       Af Matr. N
o
 2a efter Magelægget  

       1848 & 49  227.300   44.199 4-878364/17126  

4       Anders Christian Christensen Frost  

       af Matr. N
o
 31 i Flegum 224.070   14.780 1-62310/17126  

      Udgjør foranførte  944.500 171.260 19-7 

Vadumtorp pr. Aalborg den 25
de

 Februar 1852, underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det høie Indenrigsministerium i Kjøbenhavn - (afsendt 27/2 52) 

 

 

Nr. 2409 

 

I Henhold til Forordningen af 3
die

 December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at 

tilstille Deres Høivelbaarenhed en Udstykningsberegning med tilhørende Bilage for Christen Rytter 

i Nørøxe Bye Broust Sogn til udbedende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til 

Indenrigsministeriet. 

Vadumtorp den 25
de

 Februar 1852, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Esbensen - (afsendt 26/2 52) 

 

 

Nr. 2410 

 

Vadumtorp den 26
de

 Februar 1852 

Velbaarne Hr. Kammerassessor 
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De modtage herved min forbindtligste Tak for den Opmærksomhed De har viist mig ved at give 

mig Leilighed til at rette de i min Forretning imod min Villie indløben Feil; Hvad Gammelskatten 

angaaer, da kunde jeg jo let have opdaget Feilen hvis jeg havde tænkt paa at regne den efter; men 

det faldt mig slet ikke at der kunde være Tanke om at den var urigtig anført. Nu seer jeg nok at jeg 

har læst Gammelskatten urigtig, at nemlig det som jeg havde læst for 67 var 6 og et utydeligt 

Skillings Tegn, der lignede et Syvtal; men jeg veed ikke om der dog ikke endnu skulde være en 

Skrivefeil i Approbationen som jeg har begyndt min Forretning med, nemlig der hvor der for Matr. 

N
o
 68b staar, at den er bebygget og solgt til Anders Christian Pedersen; thi dette Navn findes ikke i 

min Conceptberegning, hvor der derimod staaer Anders Christian Andersen. Om der her er en 

Skrivefeil i Approbationen, eller om der virkelig er kommet en anden Kjøber til Parcellen, det veed 

jeg ikke; men skulde det være en Skrivefeil i min Forretning da beder jeg den godhedsfuld rettet. – 

Iøvrigt haaber jeg at Forretningen nu vil findes fyldestgjørende. 

Vadumtorp den 26
de

 Februar 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerassessor Herredsfoged Saxild - (afsendt 27/2 52) 

 

 

Nr. 2411 

 

Af de Hartkornsattester, som jeg modtog i aftes, er uheldigviis den ene bleven Matr. N
o
 7a i stedet 

for at det skulde have været Matr. N
o
 7d, som tilhører samme Jens Christian Jensen i Klæstrup Bye, 

Jerslev Sogn, og da jeg skulde bruge Attesten i disse dage, maa jeg ret meget bede om at Deres 

Velbaarenhed godhedsfuld vilde sende mig en anden saa snart som det kan lade sig gjøre. 

Vadumtorp den 28
de

 Februar 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad og Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge (afsendt 28/2 52) 

 

 

Nr. 2412 

 

Aalborg Amtstue har under 17
de

 d.M. tilmeldt mig:  

at Korterne over 

Matr. N
o
 12 i Overdorff Fjerding 

og Matr. N
o
 76 i Hjallerup Fjerding 

beror nu ved Aalborg Amtstue, forsynede med den for de følgende Skjøder fornødne Attestation, 

der bliver at betale med 48 sk. for hvert; hvilket jeg ikke undlader herved at tilkjendegive Deres 

Høivelbaarenhed, for at De behageligen kunde lade dem afhente der, enten ved Deres Postbud eller 

ved hvilkensomhelst anden Leilighed. 

Vadumtorp den 28
de

 Februar 1852, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Arenstorff. 

 

 
Nr. 2413 

 

Saafremt det er mueligt at finde de 4 Hjørneskjel rigtig omkring Gjeraa Sogns Mose, og De vil 

forsyne dem med nedslaaede Pæle saa lange at de kunne findes fordi der kom et Lag Oven paa 

Jorden da er det min Agt at komme for at Udskifte Mosen saasnart jeg faaer at vide at Skjellene ere 

udfundne og at der er frossen saa meget at det kan bære oppe over alt, hvilket jeg beder Dem at lade 

mig vide med allerførste Leilighed med Posten til Aalborg, og jeg skal da komme saa hastig som 

mueligt derefter. Det gamle Kort vilde De behage at bringe tilstede. 
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Vadumtorp den 5
te
 Marts 1852, P.L. Birk. 

 

Velædle Dannebrogsmand Lars Nielsen med flere Beboere af Gjeraae By Dronninglund Sogn. 

 

 

Nr. 2414 

 

Vadumtorp den 7
de

 Februar 1852 

Fra min Søn i Hjørring har jeg faaet den Besked om den store Bøsse, at han vil nok sælge den, da 

han ikke for Tiden har Leilighed til selv at benytte den; men den har kostet ham saameget at han 

ikke kan beqvemme sig til at sælge den for mindre end 10 rbd. da han ellers taber alt for meget ved 

den; men vil De give det for den da kan Pengene sendes til Aalborg Postcontor under Adresse til 

mig og Bøssen, som nu er her, kan da blive udleveret til hvem De behager at sende hertil efter den. 

Jeg skal ogsaa nok føie Anstalt for at den kan blive udleveret enten jeg er tilstæde eller ei, P.L. Birk. 

 

Til Selveiergaardmand Niels Chr. Bertelsen Gjøttrup Strand. 

 

 

Nr. 2415 

 

Deres Velbaarenhed ombedes at ville være af den Godhed det første som Deres Leilighed kan 

tillade det at meddele mig Attester om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme, 

til Brug ved forehavende Udstykninger. 

a, Dronninglund Herred og Sogn, Bolle Fjerding Matr. N
o
 17a 

b, Overdorf Fjerding Matr. N
o
 42 og Matr. N

o
 17c i Bolle Fjerding som hører under Matr. N

o
  

42s Gammelskat. 

Til de ved Udskiftningen paa Læsøe forefaldende Hartkornsfordelinger behøves Attester om 

Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme som jeg ligeledes ærbødigst beder mig 

meddelte. 

a, i Vesterøe Sogn – 1. Matr. N
o
 11 & 12 – 2. Matr. N

o
 13 – 3. Matr. N

o
 46 og 46b – 4. Matr. N

o
 102 

og 112 a, b, c, d, e, f, g, h og i – 5. Matr. N
o
 113 – 6. Matr. N

o
 116a, b og c – 7. Matr. N

o
 117 a og b 

– 8. Matr. N
o
 123 – 9. Matr. N

o
 125 a og b – 10. Matr. N

o
 126 a og b – 11. Matr. N

o
 108 a, b, c, d og 

e – 12. Matr. N
o
 128, 129 og 130 samt Matr. N

o
 1, 2, 3 og 4 paa Rønnerne. 

Matr. N
o
 121 i Byrum Sogn, Matr. N

o
 96a og 96b i den vestlige Deel af Hals Sogn og Matr. N

o
 53 i 

Hals Sogn Østerby alt paa Øen Læsøe. 

Vadumtorp den 10
de

 Marts 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad og Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebrog.   

 

 

Nr. 2416 

 

Deres Velbaarenhed ombedes at ville være af den Godhed at lade mig vide om Deres Søstersøn Hr. 
Schøtz har erholdt Skjøde paa Bjørnkjær, hvilket Stiftamtet under 6

te
 d.M. har forlangt af mig at 

skaffe Oplysning om med Hensyn til Legatet til Biersted Skole hvorom Revisionen atter har gjort 

Udsættelse. 

Vadumtorp den 10
de

 Marts 1852. Med Høiagtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2417 
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I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 6
te
 denne Maaned har jeg gjort Skriftlig 

Forespørgsel hos Hr. Overkrigscommissair Christensen i Aalborg om den nuværende Eier af Bjørn-

kjær har erholdt Skjøde paa denne Eiendom og faaet det mundtlige Svar at dette nu er bragt i 

Rigtighed, hvilket jeg ikke undlader herved at meddele. 

Vadumtorp den 13
de

 Marts 1852, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v Stemann Commandeur af Dannebroge og 

Dannebrogsmand. 

 

 

Nr. 2418 

 

Til Brug ved forehavende Udstykninger beder jeg ærbødigst at vorde meddelt Attest om Hartkornet 

og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme i Aalborg Amt, nemlig: 

a, Hindsted Herred, Als Sogn, Als By, Matr. N
o
 57 og Matr. N

o
 54 i Als Skov og Hede. 

b, Samme Herred, Sogn og By, Matr. N
o
 44 Ole Larsen og Matr. N

o
 14 i Als Skov og Hede. 

c, Samme Herred, Sogn og By Matr. N
o
 41 forhen Jørgen Eliasen nu Herman Westphal og Matr. N

o
 

15 i Als Skov og Hede. 

d, Samme Herred og Sogn, Huurup By Matr. N
o
 4 Niels Tamisens Enkes Gaard af Visborggaards 

Gods. 

e, Samme Herred, Ove Sogn Øster Kjelstrup By Matr. N
o
 1 Christen Jensen 

f, Samme Herred, Rostrup Sogn Mundstrup By Matr. N
o
 1 

g, Kjær Herred, Aistrup Sogn Holt Matr. N
o
 1 Htk. 8 Td. 1 Skp. 1 Fr. og Matr. N

o
 3 i Fjordengene i 

Hammer Sogn. – med samlet Gammelskat 64 rbd. 6 sk. 

Vadumtorp den 8
de

 Marts 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Kongelige Amtstue i Aalborg. 

 

 

Nr. 2419 

 

Vadumtorp den 10
de

 Marts 1852 

Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 8
de

 d.M. som (jeg) modtog for et Øieblik siden 

foranlediger mig til at andrage følgende: 

De Korter som nu under 28
de

 f.M. tilkjendegav at der henligge paa Aalborg Amtstue til Indløsning 

med 48 sk. pr. Stykke er netop de Korter som henhører til den Forretning jeg foretog i Fjor i 

Foraaret; de ere nu sendt fra Ministeriet med den befalede Paategning om at Delingen er noteret i 

Matriculen, og det er denne der skal betales. Denne Forretning kommer saaledes ikke til 

Forstanderskabets Erklæring. Med Hensyn til de sidste Forretninger bemærkes: 

Under 3
die

 November forige Aar tillod jeg mig ærbødigst at tilskrive Deres Høivelbaarenhed 

saaledes idet jeg sendte Dem Taxationsprotocollen. 

”Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Arenstorff. 

Herved tillader jeg mig ærbødigst at tilstille Deres Høivelbaarenhed Taxationsprotocollen for 

Dronninglund Herred bedende at De vilde være af den Godhed at sammenkalde Taxationsmændene 

og faae dem til at underskrive de 3 i Protocollen af mig indførte Forretninger – der er ladet Plads 

aaben for dem over for de Linier som jeg har underskrevet nemlig paa Folio 29b og tvende Steder 

paa Folio 30a, under den 7
de

 Linie fra oven og allernederst paa samme Side. – For Jens Christian 

Andersen af Tidselbakken som skal skrive under paa sin Moders Vegne er der givet den fornødne 

Plads paa Folio 29b neden for min Underskrift. – Paa Folio 30a ønsker jeg at Deres Høivelbaaren-

hed vilde behage at underskrive og tillige faa Christen Kold og Kjøberen af Lille Skoven til at 

underskrive sammesteds og paa Folio 30b ønsker jeg Deres Høivelbaarenheds og Christen Kolds 

Underskrift, hvorefter jeg beder Dem være af den Godhed ved en af Parcellisterne at besørge 



890 

 

Protocollen sendt directe til Formanden Hr. Nielsen til Nørre Knuden med Anmodning om at sende 

mig Afskrift af alle 3 Forretninger snarest mueligt” 

Efter at jeg saaledes havde tilstillet Deres Høivelbaarenhed Protocollen ventede jeg hele November 

Maaned paa at faa Taxationsforretningen tilsendt indtil jeg modtog et Brev fra Hr. Nielsen hvori 

han besværer sig over at Protocollen ikke var kommen tilbage og tilføier at hvis den ikke kom ham 

tilhænde inden  en bestemt Dag som han nævnede, vilde han see sig nødsaget til at efterlyse den 

offentlig. Jeg leiede da strax en Expresse til at gaae til Dronninggaard for at opsøge Protocollen og 

at besørge den uopholdelig til Nørre Knuden naar han fandt den; men mit Bud bragte mig den 

Efterretning at Deres Høivelbaarenhed ikke var hjemme og at Protocollen var hos Thøger Møller i 

Bolle samt at han havde lovet at besørge den strax til Nørre Knuden ved et Bud, som min Karl 

betalte; men om den var bleven behørig underskreven fik jeg ikke at vide da mit Bud ikke traf Deres 

Høivelbaarenhed, dog maa jeg vel formode at den ikke har været i Orden da jeg ikke endnu har 

modtaget Afskrifterne. Skulde dette virkelig være Tilfældet, da veed jeg sandelig ikke andet Raad 

end at der sendes Bud til Nørre Knuden efter Protocollen for at faae den underskreven og at den 

derefter sendes derhen igjen med Begjæring om Afskrifterne som da maatte sendes til mig; 

Saafremt som jeg faaer Afskrifterne skulle Udstykningerne som i Øvrigt er gandske færdig, strax 

blive indsendte. 

Vadumtorp den 13
de

 Marts 1852, Med Høiagtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Kammerjunker Arenstorff. 

 

 

Nr. 2420 

 

Jeg sender Dem nu herved efter Løfte Deres Udstykningsforretning, som det vel er bedst at De seer 

til at faae Sogneforstanderskabets Erklæring over forinden den sendes til Amtmanden, og det er da 

klogest, at De selv reiser til Amtmanden med den og beder ham at anbefale den til Indenrigsmini-

steriet. – Jeg maa bede Dem meget omhyggeligst at sørge for at alt bliver pakket sammen igjen i 

samme Orden, som det nu forefindes; der er nemlig 6 Korter, der henhøre til Gaarden Matr. N
o
 1, 8 

Korter til Gaarden Matr. N
o
 2 og 7 Korter til Matr. N

o
 26 i Klitterne, i alt 21 Korter; derforuden er 

der Beregningen Taxationsforretningen, Amtstuens Attest om Hartkornet og Ansøgningen, som jeg 

har ladet skrive i Deres Navn. 

Som De vil see af Ansøgningen og af en Bemærkning, som jeg har tilføiet ved Slutningen af 

Beregningen, har jeg betragtet Udstykningen af Peder Christen Jensens Gaard som et Magelæg, 

nemlig som om han afgiver alle sine fraliggende Jorder saavel Eendeels Jorderne som Andeelen i 

Klitten som Vederlag for den Agerlod, han har kjøbt af Dem; thi hans Gaard bliver efter Tillæg af 

denne til Hovedparcellen endnu en ikke liden Deel større paa Hartkorn end den var forhen. – Et 

saadan Magelæg er vistnok ligefrem tilladt efter den bestaaende Lovgivning; og naar Deres Gaard 

da betragtes som bestaaende af begge Gaarders samtlige fraliggende Eendeelsjorder saavelsom af 

hele Matr. N
o
 26, saa er der formentlig saa meget mindre Grund til at nægte Bevilling til Deres 

Gaards Nedlæggelse. Jeg maa nu ret meget bede Dem at sørge omhyggelig for at ikke nogen Deel 

af Documenterne forkommer i eller tilsmudses og at De, som jeg haaber, selv vil bringe det Hele til 

Amtmanden, og bede ham at anbefale det paa bedste Maade. 

Vadumtorp den 13
de

 Marts 1852, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier og Handelsmand Kronborg. 

 

 

Nr. 2421 

 

Der kan formentlig ikke være noget til Hinder for at Bymændene jo nok selv kan udvælge et Par 

Mand til at taxere Eiendommen; imidlertid holder jeg det dog for rigtigst at bruge den Taxation som 
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for ikke ret mange Aar siden blev foretaget i Anledning af Skolejordens fraskillelse. Hvad der næst 

Betalingen for min Forretning angaaer da kan jeg efter nøieste Overveielse ikke finde at jeg kan 

være tjent med at udføre den for mindre end 35 rbd.; men da Budet ikke tør bestemme sig til at love 

mig saa meget saa vil jeg endnu afvente nærmere Bestemmelse som De kunne sende mig med 

Posten i det seneste paa førstkommende Tirsdag i det seneste, da det er min Agt at udføre Forret-

ningen i løbet af denne Maaned, saafremt Veiret vil tillade det. 

Vadumtorp den 17
de

 Marts 1852, Forb. P.L. Birk. 

 

Velædle Dannebrogsmand Hr. Lars Nielsen. 

 

 

Nr. 2422 

 

I Anledning af Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 10
de

 denne Maaned tillader jeg mig 

ærbødigst at tilmelde Dem, at det er min Agt at foretage Taxationen over Skagen Sogns fælleds 

Jorder saa snart efter Paaske Helligdage som Veiret og mit Helbred ville tillade det; jeg ønsker 

derfor ret meget at faa Mændene udmeldte saa hurtigt som det kan lade sig gjøre. 

Deres Velbaarenhed yttrer det Ønske, at erfare min Mening om hvorvidt det skulde være 

nødvendigt, for at afskjære alle Exceptioner i Fremtiden, at Lodseierne indvarsles til at høre 

Taxationsmændene udmeldte i Retten og om saadan Indvarsling ikke tilstrækkeligen kunde skee 

ved Trommeslag i Kjøbstaden og ved Paategning af en Tilstaaelse om Forkyndelse for Landsogns-

mændene eller om det maatte være tilstrækkeligt at Reqvisitionen udgaaer fra Commiteens Besty-

relse i Skagen paa samtlige Lodseieres Vegne. 

Det sidstnævnte Alternativ er jo unægtelig det simpleste, og jeg kan neppe tvivle om at det jo ogsaa 

har vildet være tilstrækkeligt. 

Imidlertid tør jeg dog ikke tillægge min Mening herom nogen særdeles Vægt, da det jo egentlig er 

et juridisk Spørgsmaal som jeg ikke finder mig competent til at afgjøre. 

Vadumtorp den 18
de

 Marts 1852. Med Høiagtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Byefoged Hoffmeyer i Skagen. 

 

 

Nr. 2423 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det snarest som deres Leilighed kan tillade det, 

meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for følgende Eiendomme i Børglum Herred 

Østerbrønderslev Sogn, nemlig: 

Matr. N
o
 6a Hartkorn 2 Td. 1 Skp. 1 Fr. 2½ alb. glskat 28 rd. 4 sk. efter min Udstykningsberegning 

og Matr. N
o
 12a (Hartkorn) 1 – 2 – 2 - 1½ - Glskat. 11 rd. 59½ sk. efter min Udstykningsberegning 

Da Tiden ret snart udløber at den Taxation over Matr. N
o
 12a som skal beregnes, vil blive forældet, 

saa er det mig om at gjøre at faae Attesterne saa hurtigt som det kan skee. Da begge Gaarde nu eies 

af en Mand, som lader den udstykke i Forening kan Attesten gjerne afsluttes under Eet. 

Vadumtorp den 18
de

 Marts 1852. Med Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel. Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 2424 

 

For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift som for Marts Maaned er bleven mig 

udbetalt af den Kongelige Amtstur i Aalborg med 23 rbd. 24 sk. qvitteres herved. 
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Vadumtorp den 23
de

 Marts 1852, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2425 

 

I Anledning af Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 17
de

 d.M. meldes, at jeg er villig til at 

udføre den omskrevne Udskiftning af Egense Byes fælleds Hede; men forinden jeg kan have nogen 

Mening om Tiden til hvilken Forretningen kan lade sig udføre er det nødvendigt at see Kortet over 

Eiendommen og at faae saamegen foreløbig Kundskab om Sagen som mueligt, jeg mener derfor at 

det vilde være hensigtsmæssigst om Vedkommende Byemænd vilde sende en Deputation til mig 

med Kortet og de Documenter der forefindes i Sognet til Oplysning i Sagen, saasom Afskrift af den 

nye Matricul eller hvad der ellers maatte haves til Oplysning om Eiendoms- eller Brugsretten de 

fælleds Jorder betreffende. 

Vadumtorp den 23
de

 Marts 1852, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Cancelliraad Procurator Jensen 

 

 

Nr. 2426 

 

Til Brug ved underhændehavende Forretninger beder jeg ærbødigst om  snarest mueligt at erholde 

Attest om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme i Aalborg Amt, nemlig: 

Hornum Herred, Budolphi Sogn, Birgemester Engen Matr. N
o
 4. 

Hindsted herred, Ove Sogn, Kjelstrup By, Christen Jensens Gaard Øster Kjelstrup /: formodentlig er 

det Matr. N
o
 3 :/ det er nemlig den samme Mand som tillige eier Matr. N

o
 2c i bemeldte Kjelstrup 

By. 

Vadumtorp den 23
de

 Marts 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til den Kongelige Amtstue i Aalborg, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2427 

 

Af hosfølgende Brev fra Hr. Skatteincasator Lütken vil det behageligen erfares at Matr. N
o
 4 i 

Borgemester Engen ikke existerer i den Matricul han har modtaget. Her maa vistnok være indløbet 

en Misforstaaelse; thi Matr. N
o
 4 i Borgemester Engen i Budolphi Sogn hører ikke under Aalborg 

By, men den tilhører Beboerne af Povelstrup By i Dal Sogn, navnlig Niels Mortensen, Anders 

Jensen og Jens Andersen Freilev, som alle have lige stor Part i den, nemlig hver 1/3 Deel. – 

Hartkornet for denne fælleds Eiendom maa saaledes dog vistnok være i Amtstuens Matricul. 

Vadumtorp den 24
de

 Marts 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til den Kongelige Amtstue i Aalborg. 

 

 

Nr. 2428 

 

Den under 3
die

 Febr. 1850 mig godhedsfuld udlaante Hartkornsliste for Saltum Sogn fremsendes 

herved med mange Tak for Laanet og beder jeg derfor undskyldt at den kommer saa seent tilbage, 

fordi den var bleven forglemt. 

Vadumtorp den 29
de

 Marts 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 
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S:T: Hr. Kirkesanger og Skolelærer Rasmussen i Nørre Saltum. 

 

 

Nr. 2429 

 

Efter Aftale har jeg herved den Fornøielse at tilstille Deres Velædelhed en Afskrift af det Andragen-

de fra Jyllands Provindsialstænder som i 1840 blev indgivet til Begæringen betreffende en Havn 

ved Lilleheden. 

Vadumtorp den 29
de

 Marts 1852. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kjøbmand Klitgaard i Blokhuus. 

 

 

Nr. 2430 

 

Det er nu min Agt, saafremt Veiret og mit Helbred vil tillade det at komme til Fristrup paa 

førstkommende Fredag den 2
den

 April Formiddagen Kl. 9 og ønsker derfor at faae de udvalgte 

Taxationsmænd varslede til at møde i Fristrup til den Tid, og at faae Protocollen hentet hos 

Proprietair Keller paa Lundergaard. Fremdeles ønsker jeg at 50 Stykker Maalepinde maatte være 

parat til den Tid; det er nemlig smaa Pinde af neppe en Halv Alens Længde, spidse i den ene Ende 

og glatte i den anden Ende til at skrive paa. 

Vadumtorp den 30
de

 Marts 1852, Forb. P.L. Birk. 

 

Til Gaardmand Jens Chr. Pedersen i Fristrup. 

 

 

Nr. 2431 

 

Til Brug under forehavende Udskiftning af Ulsted Byes fælleds Gadejord Matr. N
o
 122 i Ulsted 

Bye og Sogn Kjær Herred, beder jeg ærbødigst om at vorde Meddeelt en Hartkorns Attest. 

Vadumtorp den 30
te
 Marts 1852, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Kongelige Amtstue i Aalborg. 

 

 

Nr. 2432 

 

I Anledning af Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 26
de

 d.M. meldes at jeg har i sin Tid rigtig 

modtaget de mig tilsendte 12 rbd. for Udstykning af deres Parcel i Broust – Forretningen blev 

indsendt den 31
de

 December forige Aar, og jeg har ikke hørt noget til den siden; men den maa 

sandsynligviis snart komme; thi jeg kan aldeles ikke indsee at der kan være noget til Hinder for 

Delingen. – Naar Forretningen bliver approberet kommer Efterretningen derom imidlertid ikke til 

mig, men til Dem igjennem Amtmanden, Herredsfogeden og Sognefogden. 

Vadumtorp den 31
de

 Marts 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Rigsdagsmand L. Jensen.  

 

 

Nr. 2433 
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I Anledning af Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 3
die

 d.M: meldes at jeg har indsendt Bereg-

ningen over Ulsted Hede med tilhørende Kort in Duplo til Indenrigsministeriet for at faae Delingen 

noteret i Matriculen. Da jeg ikke kjender Beboerne i Byen, saa kan jeg ikke herfra besvare Deres 

ærede Spørgsmaal om de udlagte Veie; men Veien er bleven udlagt saaledes som Byemændene 

have forlangt det. Hr. Pastor Funck vil sikkert kunde meddele Dem den fornøden Oplysning derom. 

Vadumtorp den 31
de

 Marts 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Hancke. 

 

 

Nr. 2434 

 

Det maae sikkert endnu være en feilattest jeg har faaet; thi den Eiendom som Attesten angaaer skal 

efter Hartkornet have en Størrelse 159.000 kvadrat Alen, hvorimod Borgemester Engen, som jeg 

har udskiftet ikkun har en Størrelse af 120.780 kvadrat Alen boniteret Jord, hvortil svarer Hartkorn 

1 Td. 5 Skp. 1 Fk. 2 alb. vel er det uvist om det for Matr. N
o
 4 i Borgemester Engen i Budolphi 

Sogn beregnede ny Hartkorn virkelig er nøiagtig saaledes som her er anført efterdi det er beregnet 

efter en anden Taxation; men ret meget afvigende derfra kan det dog vist neppe være. 

Som jeg under 24
de

 d.M. bemærkede hører Matr. N
o
 4 som jeg har udskiftet til Povelstrup Bye i Dal 

Sogn, navnlig til Niels Mortensen, Anders Jensen og Jens Andersen Freilev. Den er beliggende 

langs med Skalborg Gaards Eiendomme men vedkommer neppe denne Gaards Hartkorn eller 

Gammelskat – Efter Rygte skal den saavidt jeg kan mindes en Gang i sin Tid være bleven magelagt 

fra Visse til Povelstrup Bye; den er den sydligste Deel af de Jorder som i sin Tid har hørt til 

Vissegaard og strækker sig fra denne Gaards nuværende Grændser langs med vestre eller nordre 

Side af Aaen, hen forbi Finstrup bro. 

Vadumtorp den 31
de

 Marts 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Kongelige Amtstue i Aalborg. 

 

 

Nr. 2435 

 

Da Huusmand Henrik Andersen af Nørholm Bye nødvendigviis behøver et Kort over Huuslodden 

Matr. N
o
 50 for at forsvare sig i en mod ham af Sogneforstanderskabet anlagt Proces om et Stykke 

af Huusets Jord som Skolen har tilegnet sig, saa beder jeg, at Deres Velbyrdighed vilde behage at 

sende mig Nørrehalne Byes Kort til at jeg derefter kunde meddele ham det fornødne Kort til at følge 

en Attest som jeg meddelte ham under 28
de

 Mai f.A. 

Vadumtorp den 5
te
 April 1852, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2436 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 26
de

 f.M. meldes at ved min Udstyk-
nings Beregning af 6

te
 August 1842 er Saltumgaards Hartkorn fordelt saaledes: 

N
o
 1 J. Nors. Hartkorn 3 Td. 1 Skp. 2 Fr. 2 Alb. (etc. etc. til Enden af Fordelingen.) 

Vadumtorp den 5
te
 April 1852, Ærbødigst P.L. Birk 

 

 

Nr. 2437 
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Saafremt Veiret bliver staaende da er det min Agt at komme til Hvorup i Morgen Formiddag Kl. 9 

for at sætte Lodder af i Hvorup gamle Mose; det er derfor mit Ønske at Beboerne til den Tid vilde 

møde hos Sognefogden og medbringe hver Mand 2 Pæle og 2 Maalepinde og da jeg ikke synes om 

at begynde Afsætningen forinden den akkorderede Betaling er sammenskudt og enten deponeret hos 

Sognefogden eller betalt til mig ved min Ankomst saa ønsker jeg at Beboerne vilde i den Anledning 

samle sig i Aften eller i Morgen tidlig og derhos sørge for at en Vogn møder her i Morgen Kl. 8 for 

at hente mig og efter endt Forretning kjøre mig hertil igjen i Morgen Eftermiddag. 

Vadumtorp den 5
te
 April 1852, Forb. P.L. Birk. 

 

Til Sognefoged Mads Krog 

 

 

Nr. 2438 

 

For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift som for April Maaned 1852 er bleven mig 

udbetalt af den Kongelige Amtstue i Aalborg med 23 rbd. 32 sk. qvitteres herved. 

Vadumtorp den 7
de

 April 1852, P.L. Birk. 

Er for April, Mai og Juni anviist med 23 rbd. 32 sk. maanedlig. 

 

 

Nr. 2439 

 

Deres Velædelhed ombedes at ville være af den Godhed at udlaane mig Udskiftningsforretningen 

med tilhørende Kort fra Aar 1804 samt den Afskrift som haves af den nye Matricul over Egense 

Byes Jorder, for at jeg foreløbig kunde gjøre mig bekjendt med Størrelsen og Beskaffenheden af 

den Udskiftning som Egens Byes Beboere ønsker foretaget. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 6
te
 April 1852, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Forvalter Lützen. 

 

 

Nr. 2440 

 

Da det er min Agt at begynde Taxationen over Skagen Sogns fælleds Jorder Fredagen den 23
de

 

April førstkommende om Formiddagen Kl. 10 og at begynde ved selve Skagen, saa ønsker jeg at 

Deres Velbaarenhed vilde foranstalte varslede til at møde ved Gjestgivergaarden paa Skagen til den 

nævnte Tid, saavel de udmeldte Taxerings Mænd som enhver Lodtagende der attraaer at overvære 

Forretningen enten for Kjøbstædernes eller for Landsognets Vedkommende. 

Da jeg ønsker at eftersee adskilligt paa Marken forinden Taxationen paabegyndes, er det min Agt at 

komme til Skagen et Par Dage tidligere, hvilket jeg beder godhedsfuld tilkjendegivet i det Logie 

som jeg forventer mig anviist for Communens Regning. 

Vadumtorp den 12
te
 April 1852. Med Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 
Velbaarne Hr. Byefoged Hoffmeyer. 

 

 

Nr. 2441 

 

Til Brug ved nogle under Hænde havende Udstykningsforretninger beder jeg ærbødigst om, at den 

Kongelige Amtstue i Aalborg at erholde meddeelte Attester om Hartkornet og Gammelskatten for 

efterskrevne Eiendomme nemlig: 
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Hindsted Herred, Als Sogn, Sønder Huurup Matr. N
o
 4 

Samme Herred, Ove Sogn, Kjelstrup Bye, Matr. N
o
 3 og 2a i Øster Kjelstrup. 

Samme Herred Rostrup Sogn Mundstrup By Matr. N
o
 1 

Kjær Herred Aistrup Sogn Tylstrup Matr. N
o
 1 og N

o
 3 I Fjordengen. 

Samme Herred Biersted Sogn og Bye Matr. N
o
 20 

Vadumtorp den 9
de

 April 1852, Ærbødigst P.L. Birk 

 

Til Den Kongelige Amtstue i Aalborg 

 

 

Nr. 2442 

 

Deres Velbyrdighed ombedes godhedsfuld at ville undskylde at jeg af en Feiltagelse har 

gjentagende forlangt 4 Hartkornsattester, som jeg i Øieblikket ikke huskede at jeg allerede tidligere 

havde faaet. Af de 5 i Gaar forlangte Attester er det saaledes ikkun den sidst anførte, nemlig for 

Matr. N
o
 20 i Biersted By og Sogn, Kjær Herred, som jeg trænger til at faae, de andre 4 har jeg -  

Endnu en Gang beder jeg Dem undskylde at jeg har været saa uefterrettelig at gjøre Dem Uleilighed 

uden Nødvendighed. 

Vadumtorp den 10
de

 April 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbyrdige Hr. Amtsforvalter Wilstrup. 

 

 

Nr. 2443 

 

Vadumtorp den 12
te
 April 1852 

Kjær Hr. Hvass. 

Det er min Agt at begynde Taxationen enten i Biersted eller ved Holtet paa førstkommende Fredag 

Morgen, og ønsker derfor saafremt det kan bestemme med Deres Leilighed at De vilde behage at 

komme til mig Torsdag Aften den 15
de

 d.M. Reisen til Skagen agter jeg at paabegynde Mandag 

Morgen. 

behag at hilse Deres Hr. Fader og deres Brødre det det Venskabeligste og vær De selv venligst 

hilset fra os alle ved Deres hengivne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2444 

 

Deres Velbyrdighed ombedes at ville være af den Godhed, saasnart som Deres Leilighed kan tillade 

det at meddele mig Attest om Hartkornet for den fælleds Gadejord Matr. N
o
 10 i True Bye 

Vebbestrup Sogn Hindsted Herred. 

Vadumtorp den 13
de

 April 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbyrdige Hr. Amtsforvalter Wilstrup 

 

 

Nr. 2445 

 

Fra De Herrer Proprietair Warberg og Fog til Ellinggaard og Bannerslund har jeg i Dag modtaget en 

Skrivelse hvori de anmode mig om at udsætte Taxationen ved Skagen i det mindste en Maaned; 

men det gjør mig ondt at jeg af flere Grunde ikke nu kan indlade mig paa en saadan Udsættelse; 

derimod har jeg allerede forudseet, at det mueligt vilde være gavnende for Taxationsmændene at 
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fratage Forretningen uafbrudt og jeg har derfor ikke taget i Betænkning at bestemme dens Begyn-

delse til en Fredag. – Jeg antager at Forretningen under ikke alt for ugunstige Omstændigheder kan 

tilendebringes i en Tid af 6 á 8 dage, og jeg for mit Vedkommende vil gjerne indrette mig efter at 

foretage den smaa Afdelinger med et Par Dages Mellemrum for ikke for længe ad Gangen at afhol-

de de Herrer Taxationsmænd fra Deres Private Forretninger, hvilket jeg haaber maatte convenere 

Dem bedst. Forretningen er allerede ved Skrivelse til Byfogden af 12
te
 d.M. bestemt til at paabegyn-

des ved selve Skagen Fredagen den 23
de

 d.M. om Formiddagen Kl. 10, og jeg haaber at de Herrer 

Taxationsmænd, ved et saadant Arrangement ville see Dem istand til at paabegynde Forretningen til 

den nævnte Tid.  

Vadumtorp den 14
de

 April 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Warberg og Fog. 

 

 

Nr. 2446 

 

Da det er min Agt at taxere Gaarden Holtets Jorder paa førstkommende Løverdag den 17
de

 d.M. og 

at begynde Forretningen om Formiddagen Kl. 9 saa maae jeg bede Dem at sørge for at faae 

Taxationsmændene Hr. P.A. Lorentzen af Vraae Mølle og Hr. Peder Svend Nielsen af Byrholt til at 

møde til den nævnte Tid, og dersom nogen af disse skulde have Forfald eller være nær beslægtet 

eller besvogret med Dem da maatte der vælges en anden enten her af Sognet hvor Gaardmændene 

Niels Larsen af Vesterholm og Peder Pedersen Plomgaard ere valgbare eller af Sundbye Sogn hvor 

Deherre Gaardeiere Skalz af Sundbye og Bredesen af Nørre Uttrup er valgbare. 

Endelig maae jeg bede Dem at sørge for at faa dem til at møde og overvære Taxationen som skal 

have Parceller. 

Vadumtorp den 15
de

 April 1852. Forb. P.L. Birk. 

 

Til Eierinden af Gaarden Holt i Aistrup Sogn. 

 

 

Nr. 2447 

 

Deres Velbyrdighed ombedes godhedsfuld at ville det første som Deres Leilighed kan tillade det 

meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Matr. N
o
 2c i Kjelstrup By Ove Sogn 

Hindsted Herred. 

Saavidt mig bekjendt skal Matr. N
o
 2c tilhøre Christen Jensen og høre under samlet Gammelskat 

med hans Gaard Matr. N
o
 3 hvilke jeg da ogsaa helst ønskede at faae noteret paa den samme Attest. 

Vadumtorp den 15
de

 April 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbyrdige Hr. Amtsforvalter Wilstrup. 

 

 

Nr. 2448 
 

Deres Velædelhed ombedes at ville være af den Godhed enten ved Overbringeren heraf at sende 

mig en Caskjet af Størrelse som den medfølgende eller at forfærdige en til mig det allersnareste 

mueligt – Den skal ligesom denne være forret med (?) og af godt fiint Klæde, Coleuren bør være 

ægte – for resten er den mig temmelig ligegyldig, dog ønskede jeg den helst sort, blaa eller 

mørkegrøn. 

Vadumtorp den 15
de

 April 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 
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S:T: Hr. Bu(n)dtmager Hermann. 

 

 

Nr. 2449 

 

Til Hr. Mølleeier Lorentzen. 

Efter Aftale sender jeg Dem herved Taxationsprotocollen med Anmærkning om at De vilde behage 

at oplæse den for de Vedkommende, og dersom Enkens Sønner enten alle eller nogen af dem vægre 

sig ved at underskrive Er(k)læringen om at være tilfreds med den foretagne Taxation og de dog ikke 

forlange Overtaxation, da er det i saa Fald fornødent at Taxationsmændene i Overensstemmelse 

med Lovens 5
te
 § føre det fornødne derom til Protocollen, og derhos gjentage den Erklæring at 

eftersom Forretningen er afholdt i Henhold til deres forhen afgivne edelige Forsikring saa er der 

Intet dem tilsendt som kan s(v)ække dens Gyldighed. 

Den Omstændighed at Sønnerne ikke ere Kjøbere ligefrem for rede Penge, men at de skal have 

Parcellerne, som Dele af Deres Arvelodder kan visselig ikke betage dem den Ret de have som 

eventuelle Parcellister til at erklære sig over Taxationsforretningen, og at faae Overtaxation om de 

ønske det. 

Dersom de ikke forlanger Overtaxation efter at Taxationsmændene dertil have opfordret dem 

erklæres Taxationen for u(til)s(tr)ækkelig og den er da først færdig til at meddeles mig beskreven, 

og Protocollen maa da sendes til Formanden uopholdelig ved et Bud fra Holtet. 

Vadumtorp den 18
de

 April 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2450 

 

Anders Pedersen som er Fæster af et Huus paa Rasmus Nielsens Enkes Hedelod til Gaarden Holt i 

Aistrup Sogn og som er eventuel Kjøber af den Parcel han har i Fæste har paa egne og sine 3 

Svogres Vegne forlangt Overtaxation over Gaarden Holts Jorder, da de ikke findes sig fornøiede 

med den Taxation som i Overensstemmelse med Loven af 4
de

 Juli 1850 i Gaar blev afholdt over 

bemeldte Gaards Jorder. Paa Grund deraf anmodes Rasmus Nielsen Holts Enke, som Reqvirent af 

Forretningen herved til at fremstille 4 Mænd af retten udmeldt til at foretage den forlangte Overtax-

ation, hvilken Udmeldelse de bliver at sende hertil, hvorefter jeg snarest mueligt vil nærmere 

bestemme en Dag til Forretningens Afholdelse. 

Vadumtorp den 18
de

 April 1852, P.L. Birk. Stiftslandinspecteur. 

 

Til Rasmus Nielsen Holts Enke. 

 

 

Nr. 2451 

 

NB. – Under 15
de

 April 1852 har jeg givet Indstilling til Indenrigsministeriet om en Feil i Matricu-

len for Gaarden Matr. N
o
 11 i Hvilshøi By, Østerbrønderslev Sogn med Hensyn til et Huus kaldet 

Tislum eller Tidslundhuset som urigtig er bleven anført som en Deel af Gaardens Jorder. 
(Indstillingen ligger i Pakken for Udstykningsforretninger fra 1852) 

 

 

Nr. 2452 

 

Vadumtorp den 19
de

 April 1852 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 29
de

 f.M. meldes, at det mig tilsendte 

Kort over nogle fælleds Jorder i Møldrup som jeg har udskiftet i Aaret 1841 er et virkeligt Udskift-
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ningskort over flere fælleds Grundstykker, som er bleven udskiftede samtidige og hvorover jeg i sin 

Tid har leveret en Udskiftningsberegning, som maa findes ved Godsarchivet hvis den ikke er bleven 

indsendt til Rentekammeret, hvilket ellers var dens Bestemmelse. – Jeg er i Øieblikket ved at belave 

mig paa en Reise til Skagen som jeg skal tiltræde i Morgen tidlig, jeg maa derfor bede Dem und-

skyld at jeg ikke i Øieblikket er i stand til at forklare mig saa tydeligt som jeg ønskede. Jeg skal 

naar jeg om en 14 Dages Tid kommer tilbage fra Skagen meddele Dem udførligen Besked paa det 

Omspurgte. At Omtale i Skjøderne at de solgte Eiendomme have Deel i de i Matriculen anførte 

Fælledslodder gaaer naturligviis ikke an hvor disse Lodder er bleven deelte siden Matriculen 

seneste blev berigtiget. 

Hvad det angaaer at skaffe Korter fra Ministeriet over Fæstegods som agtes afhændet, da er dette en 

af de Foranstaltninger som er gjorte som Bidrag til at lette Selveiendoms Udbredelse et Copi af 

Matriculskorterne kan af Godseierne faaes for 1 sk. pr. Tønde Land, hvorimod enhver anden der til 

hvilket som helst Brug forlanges Copier af Matriculskortet skal betale 2½ sk. pr. Tønde Land uden 

Taxten og 4 sk. pr. Tdl. med Taxter, følgelig kan ingen anden skaffe dem for saa godt Kjøb som 

Godseieren selv eller hans Forvalter.  

Skagen den 26
de

 April 1852 

Der kom Hindringer i Veien for mig da jeg var i Færd med at nedskrive ovenstaaende Linier, 

hvorfor jeg fik dem ikke afsted. – Efter hvad jeg kan skjønne efter at være kommet hertil, vil det 

vare henimod 14 Dage endnu inden jeg igjen med rimelig Sikkerhed kan være hjemme; men jeg 

skal saasnart som jeg kommer hjem meddele fuldstændigen Besked paa det Omspurgte. 

Naar jeg først kommer hjem herfra vil det sikkert heller ikke vare noget længere inden jeg atter 

kommer til den Egn, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Godsforvalter Hertz til Willestrup. 

  

 

Nr. 2453 

 

Efter Aftale har jeg herved den Fornøielse at fremsende Taxationsforretningen til de ærede Herrers 

behagelige Underskrift. Det skal være mig kjært om den maatte befindes affattet saa tydelig at 

Beskrivelsen kan gjøre Eftersyn af selve Kortet overflødigt; thi i andet Fald maatte jeg nødvendig-

viis anmode Dem om at komme til mig her endnu en Gang. Jeg har underskrevet Forretningen til 

Beviis for at den er affattet saaledes som jeg vedkjender mig den, og jeg har over for de Linier som 

jeg har underskrevet ladet Plads aaben til de ærede Herres Navne. – Det er mig af særdeles Vigtig-

hed at Budet kunde faae Forretningen med hertil igjen for at jeg det snarest mueligt kunde faae den 

fornødne Indvarsling til Forretningens afhjemling til den 19
de

 d.M. – Forkyndt for alle 

Vedkommende. 

Skagen den 8 Mai 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Deher. Gaardeiere Fog og Warburg 

 

 

Nr. 2454 

 

Hoslagte Taxationsforretning som har henligget her til Eftersyn i den fastsatte Tid bedes behageli-

gen sendt til Hr. Fog til Bannerslund. Dog for i Overensstemmelse med min Skrivelse af 8
de

 d.M. til 

Deherrer Fog og Warburg at vorde afhjemlet paa førstkommende Onsdag. 

Forsaavidt som der mueligen maatte være gjort Indsigelse eller hørt Anke over nogen Deel af Taxa-

tionen, da maa jeg tillade mig at bemærke, at om der forlanges Overtaxation da kan saadant vel skee 

for hele Matriculs nummer men ikke for enkelte Taxationsstykker. 

For de Matriculsnummere hvorover der saaledes forlanges Overtaxation af et dobbelt Antal Mænd 

kan Forretningen følgelig ikke blive afhjemlet men den kan derfor ligefuldt afhjemles og beskrives 



900 

 

for alle de øvrige Matriculsnummeres vedkommende, og til samme Tid vil der være at udmelde 

Mænd til at foretage Overtaxation af det Paaankede, om hvilken Udmeldelse jeg da maa lade mig 

snarest muelig godhedsfuld underrettet 

p.t. Skagen den 17
de

 Mai 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Byfoged Hoffmeyer. 

 

 

Nr. 2455 

 

Den omskrevne Skatteqvitteringsbog følger hermed. (?) til Kortet har jeg i sin Tid rigtig modtaget 

og Kortet er allerede kommet til Aalborg Amtstue hvorfra jeg lader det afhente i Dag. – Jeg kom 

hjem fra Skagen i Forgaars efter at have været i en Heel Maaned ellers havde jeg maaskee allerede 

været hos Dem i disse Dage. – Det er endnu min Agt at komme til Dem i Løbet af denne Maaned; 

men dersom De ønsker Forretningen opsat nu, da jeg har faaet Kortet, saa maa jeg bede Dem 

uopholdelig at lade mig det vide med første Post forinden jeg bestemmer mig andensteds hen. 

Vadumtorp den 22
de

 Mai 1852, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

Til Gaardeier Anders Pedersen i Torslev. 

 

 

Nr. 2456 

 

Landmaalerassistent Lund autoriseres herved til paa mine Vegne og i mit Forfald at møde i en 

Forsamling paa Gjøl hvor i alle Vedkommende anmodes om behageligen at ville give Møde for at 

aftale det Fornødne med Hensyn til Delingen af den fælleds Græsningslod Matr. N
o
 142 i Gjøl 

Sogn, hvori de Lodtagende ere S:T: Hr. Proprietair Bruun for sit Fæstegods, samt Præsteembedet og 

Skolelærerembedet. Hensigten med det paatænkte Møde er, om mueligt at spare et 

Landvæsenscommissionsmøde.  

Vadumtorp den 23
de

 Mai 1852, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 2457 

 

Hr. Landmaaler M.A.N. Hvass har i en Række af 5 Aar af og til opholdt sig hos mig, og han har i al 

den Tid han har været her, men dog især i den sildigste Tid taget flittig og virksom Deel i alle de 

hos mig forefaldne Forretninger baade ved Nivelleringer og ved Udstykningsforretninger, hvorved 

han især har havt Leilighed til at øve sig i Bonitering og hvad mere der udfordres for at kunne 

affatte Udstykningsforretninger efter de befalede Former. Jeg har saaledes god Grund til at anbefale 

ham som duelig til at foretage deslige Forretninger paa egen Haand, hvilket Vidnesbyrd jeg finder 

mig fuld beføiet efter hans Forlangende, at meddele ham. 

Vadumtorp den 30
de

 Mai 1851 (1852) P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 2458 

 

Underdanigst Forestilling 

Da jeg i den senest forløbne Tid har været saa fuldt beskjæftiget med paatrængende Landmaalings-

forretninger at mine aftagende Kræfter nu i en Alder af 65 Aar ikke har tilladt mig ved Siden af 

mine Landmaalingsforretninger at kunne foretage de forefaldne Tiendecommissionsforretninger saa 

har jeg hyppig maatte begjære en anden constitueret i mit Sted, og da der nu ifølge Loven af 14
de
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forige Maaned vil i den nærmeste Fremtid blive en betydelig Deel mere at varetage ved Tiendecom-

missionsforretningerne, saa er det mig aldeles klart at jeg ikke kan blive istand til at opfylde de 

Pligter der paahvile mig som Tiendecommissair især som Formand, uden at forsømme mine Pligter 

som Landinspecteur. Jeg beder derfor underdanigst at det høie Ministerium høigunstigst vilde 

udvirke at der maatte forundes mig allernaadigst Tilladelse til at udtræde af Tiendcommissionen for 

Aalborg Amts vestre District i hvilken jeg har været Medlem efter allerhøieste Resolution af 17
de

 

September 1831, altsaa i over 20 Aar. 

Vadumtorp den 30
de

 Mai 1852, underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høie Indenrigsministerium i Kjøbenhavn. 

 

 

Nr. 2459 

 

Høistærede Hr. Collega. 

Da jeg i den senest forløbne Tid ikke har seet mig istand til at varetage mine Pligter som Tiende-

commissair uden at forsømme mine Pligter som Landinspecteur saa har jeg nu da jeg har forudseet 

at Loven af 14
de

 f.M. vil kræve min Anstrængelse af Tiendecommissairerne i den nærmeste Fremtid 

end de hidtil har været og da jeg ikke hidtil har kunnet opfylde min Pligt i den Henseende saa har 

jeg nu skrevet og indsendt til Ministeriet en Begjæring om at erhverves Tilladelse til at maatte 

udtræde af Tiendcommissionen. – Faaer jeg denne, som jeg haaber, da bliver De jo Formand i det 

vestre District, og det vil saaledes ikke være hensigtsmæssigt at jeg overtager Archivet. – Hvad 

Protocollen angaaer da vil en ny rimeligviis blive at anskaffe af Amtmanden paa 

Amtsrepartitionsfondets Regning. 

Vadumtorp den 30
te
 Mai 1852. Med Høiagtelse Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2460 

 

Hoslagte Forestilling beder jeg allerærbødigst at Deres Høivelbaarne høigunstigst vilde anbefale til 

Indenrigsministeriet. 

Vadumtorp den 30
de

 Mai 1852, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftsamtmand v. Stemann, Commandeur af Dannebroge og 

Dannebrogsmand. 

 

 

Nr. 2461 

 

Saafremt som Deres Velædelhed vil behage at lade Taxationsprotocollen hente hos Hr. Gaardeier 

Nielsen til Nørre Knuden pr. Sæbye og lade mig vide det naar De har faaet den tilstede og De derfor 

vil besørge Taxeringsmændene Sognefoged Anders Larsen af Røgelhede og Gaardmand Christen 

Jørgensen af Lille Kraghede  varslede til at møde efter nærmere Varsel, da skal jeg uopholdelig 
bestemme hvad Dag jeg kan komme for at foretage den forlangte Deling af Niels Randrups 

Huuslod. 

Vadumtorp den 30
de

 Mai 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2462 
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Den omskrevne Udstykning af Nørøxe Søe er jeg villig til at udføre. Det Kort som De nævner kan 

nok bruges til Udstykning saafremt det er – som jeg vil haabe – ikke bleven Mishandlet – Det 

nærmere om denne Sag kunde vi aftale i Torslev; men hvad Tid det bliver at jeg kommer der veed 

jeg endnu ikke, da jeg ikke har faaet noget Svar fra Anders Pedersen paa et Brev, som jeg skrev til 

ham under 22
de

 d.M. 

Vadumtorp den 31
de

 Mai 1852, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. Forpagter Jørgen Nielsen paa Neesgaard 

 

 

Nr. 2463 

 

I August Maaned 1850 tillod jeg mig ærbødigst at fremlægge for det ærede Sogneforstanderskab en 

regning over den betydeligste Deel af Betalingen for Udskiftning af Læsø Lands fælleds Heder og 

Overdrev til Beløb 1863 rbd. 24 sk.; men da en stor Deel af Lodderne endnu ikke til den Tid var 

bleven afsatte, saa vægrede Sogneforstanderskabet saavelsom de enkelte Lodseiere sig ved at 

udbetale nogen som helst Deel af Beløbet, i det de henholdt sig til Planens Ord, der bestemmer at 

”Betalingen for hele Udskiftningsforretningen erlægges til Udskifteren Cap. Lorentzen Dage efter at 

Lodderne er afsatte” Nu er det imidlertid 19 Maaneder eller over 1½ Aar siden Lodderne bleve 

afsatte og jeg har endnu ikke modtaget nogen Deel af den Betaling som skulde have været erlagt 

Dage efter at Lodderne var afsatte; og da Udskiftningsforretningen nu er bleven revideret og 

stadfæstet at Ministeriet og de Vrangvillige tildømte under en daglig Mulct at modtage deres 

Lodder saa vil jeg haabe at det ærede Sogneforstanderskab nu vil finde det billigst at jeg uden 

længere Henstand beder om at faae den Deel af Regningen udbetalt som jeg har opgivet under 1
st
 

August 1850, hvorimod Restbeløbet som ikke endnu saa nøiagtig kan opgives kan have Henstand 

indtil jeg kan faae de underhændehavende Copie Korter fuldførte og indsendt til 

Indenrigsministeriet. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 1
st
 Juni 1852, Ærbødigst P.L. Birk 

 

Til Det ærede Sogneforstanderskab paa Læsøe. 

 

 

Nr. 2464 

 

Da jeg nu har faaet fuld Vished for at Deres Velædelhed har faaet Approbation paa Udstykning som 

jeg udførte for Dem i Slutningen af forige Aar, saa maae jeg nu i Henhold til Deres ærede bestemte 

Løfte opfordre Dem til at tilstille mig Restbeløbet af mit Tilgodehavende for Forretningen 10 rbd. 

det allersnarest mueligt. 

Vadumtorp den 7
de

 Juni 1852, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Dyrlæge Keller. 

 

 
Nr. 2465 

 

Høistærede Hr. Forvalter. 

Saafremt det paa nogen Maade kan blive mig mueligt, hvilket jeg dog haaber, da er det min Agt at 

komme til Villestrup i Løbet af næste Uge - hvorom jeg imidlertid skal tillade mig at give Dem 

nærmere Underretning. For at fremme Arbeidet med mueligst Hurtighed agter jeg at bringe med 

mig. 

Vadumtorp den 8
de

 Juni 1852, Ærbødigst P.L. Birk 
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S:T: Hr. Godsforvalter Hertz. 

 

 

Nr. 2466 

 

Mine Forretninger paa Skagen gik saa langt over min Forventning at jeg maatte blive der hele 5 

Uger i stedet for at jeg havde troet at kunne have udført det i en halv Snes Dage og dermed er jeg 

bleven forsat i alle mine Forretninger; men jeg skal bestræbe mig for om mueligt at komme endnu i 

denne Uge; dog kan det ikke blive førend en af de allersidste Dage eller en af de allerførste i næste 

Uge. – Jeg skal imidlertid komme saa uopholdelig som jeg kan. 

Vadumtorp den 8
de

 Juni 1852, Forbindtligst P.L. Birk 

 

Velædle Gaardmand Jens Andersen i Friistrup. 

 

 

Nr. 2467 

 

Efter Forlangende erklæres herved, at jeg har paataget mig at udstykke Søren Nielsens Præst Gaard 

i Biersted især med Hensyn til en Englod som han har solgt til Peder Madsen. Udstykningen er 

fremmet saavidt at bemeldte Englod som er solgt til Peder Madsen, er beregnet i Hartkorn 4 Skp. 

1¾ alb. og Gammelskat 3 rbd. 94 sk., - Forretningen vil blive fuldført og indsendt i løbet af denne 

Maaned, og det er mig ikke bekjendt at der kan være noget til Hinder for at erholde ministeriets 

Approbation paa Delingen, hvilket efter Forlangende herved bevidnes. 

Vadumtorp den 12
te
 Juni 1852, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 2468 

 

Da jeg for et Par Dage siden har erholdt aldeles paalidelig Underretning om, at Deres Udstykning er 

bleven endelig approberet og at Bevillingen ligger udfærdiget til Indløsning samt at Efterretningen 

derom enten er kommen eller kommer til Amtmanden i disse Dage, undlader jeg ikke til Beroligelse 

herved at tilmelde Dem det. 

Vadumtorp den 15
de

 Juni 1852, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

Velædle Gaardeier J.A. Mølle i Gandrup 

 

 

Nr. 2469 

 

I Anledning af Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 13
de

 d.M. er det min Agt at komme til Dem 

paa førstkommende Mandag den 21
de

 d.M. Formiddag Kl. 10 og jeg ønsker at De til den Tid vilde 

behage at faae Taxationsmændene og andre Vedkommende til at give Møde hos Dem til samme 

Tid. 

Vadumtorp den 17
de

 Juni 1852, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Kähler til Glenvad. 

 

 

Nr. 2470 
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Fuldmagt 

Til paa mine Vegne at modtage og qvittere for et Penge Beløb af 400 rbd. siger Fire Hundrede 

Rigsbankdaler af den mig tilkommende Betaling for Udskiftningen af Læsø Lands fælleds Heder og 

Overdrev befuldmægtiges herved min Assistent A.H. Lund, som fortiden opholder sig paa Læsø, 

hvis qvittering derfor i enhver Henseende validerer. 

Vadumtorp den 21
de

 Juni 1852, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2471 

 

Kjære Hr. Lund 

Mange Tak for Deres tvende gode Breve af N.N. og 16
de

 d.M.  – Det første Brev var nemlig uden 

Dato. Den omskrevne Fuldmagt til at modtage 400 rbd. følger heri indlagt. Pengene beder jeg Dem 

at besørge hertil med første Post. – Deres Brev lod jeg strax bringe op til deres Kone. – Det er stor 

Skade at det contante Beløb bliver saa ubetydeligt at man ikke kan faa Øieblikkets værste Trang 

afhjulpen  derved. – dog tvivler jeg ingenlunde om at De jo har gjort hvad De har kunnet formaae i 

den Retning. – jeg skal nok sørge for at deres Kone skal faae den forlangte Deel saasnart som 

Pengene kommer i mine Hænder. 

Det er nu den allerhøieste Nødvendighed at sørge for at Copi Kortene kan blive færdige saa uophol-

delig som mueligt for at vi gjerne kan faae Documenter og indsendte tillige med en fuldstændig 

Regning til Ministeriets Bedømmelse; thi forinden den bliver approberet til Udpantning kan der 

virkelig ikke gjøres Regning paa at faae flere Penge ind. – De omskrevne Documenter som have 

været indsendte, saavelsom de herværende Matriculs Korter følge hermed. 

Jacob bliver i Dag færdig med Askriften af Beregningen; men den skal jo saa confere(re)s og 

indbindes. – I Morgen reiser Jacob til Hjørring for at hjelpe Arndt en 14 Dages Tid. – Jeg reiser i 

Dag til Glenvad hvor jeg skal møde i et Taxationsmøde Kl. 10; men den (er) allerede bleven lidt 

over 10 og her er ingen Jernbane – Om 2 á 4 Dage kommer jeg tilbage igjen og da skal de 

Forretninger som De har leveret mig blive uopholdelig besørget indsendte, imidlertid mangler jeg 

dog endnu Hartkornsattesterne fra Amtstuen, som jeg forlangte for meget længe siden. 

Vadumtorp den 21
de

 Juni 1852, hengivenst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2472 

 

Under 10
de

 Marts dette Aar tillod jeg mig ærbødigst at tilstille Deres Velbaarenhed en Skrivelse 

ligelydende med indlagde Copie, og da jeg ikke endnu har erholdt de forlangte Attester som jeg har 

trængende Brug for, saa beder jeg ærbødigst at De vilde være af den Godhed at meddele mig dem 

det allerførste som Deres Leilighed kan tillade det. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 29
de

 Juni 1852, Ærbødigst P.L. Birk 

 

Høiædle og Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. 

 

 
Nr. 2473 

 

S:T: Hr. Strandingscommissionair Schmidt paa Læsøe befuldmægtiges herved til paa mine Vegne 

at modtage af den mig tilkommende Betaling for Udskiftningen af Læsø Lands fælleds Heder og 

Overdrev et Beløb af 600 rbd. med Renter fra 1
st
 August 1850 imod aflevering til 

Sogneforstanderskabet af mit for denne Sum meddelte Beviis. 

Vadumtorp pr. Aalborg dem 30
te
 Juni 1852, P.L. Birk. 
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Nr. 2474 

 

Det ærede Sogneforstanderskab paa Læsøe anmodes herved om behageligen at ville udbetale af den 

mig tilkommende Betaling for Udskiftningen af Læsøe Lands fælleds Heder og Overdrev til Hr. 

Strandingscommissionair Schmidt paa Læsøe et beløb af 600 rbd. er Sex Hundrede Rigsbankdaler 

med Renter fra 1
st
 August 1850 imod at han udlevere det Beviis, jeg har meddelt ham for Modtagel-

sen af denne Sum, hvilket bedes opbevaret indtil jeg selv kommer til Læsøe. 

Vadumtorp den 30
te
 Juni 1852, Ærbødigst Birk. 

 

Til Det ærede Sogneforstanderskab paa Læsøe. 

 

 

Nr. 2475 

 

Efter vedlagt Fuldmagt beder jeg Deres Velædelhed at ville behage at hæve hos Sogneforstander-

skabet den Sum med Renter som jeg skylder Dem. – Et Brev derom til Sogneforstanderskabet har 

jeg i dag tilstillet samme igjennem min Assistent Lund. 

Slutteligen modtage De herved min forbindtlige Tak for Deres Velvillie med at forstrække mig med 

dette Beløb. 

Vadumtorp den 30
te
 Juni 1852, Forbindtligst Birk. 

 

S:T: Hr. Strandingscommissionair Schmidt. (med dette Brev fulgte ovenstaaende Fuldmagt) 

 

 

Nr. 2476 

 

Kjære Lund 

Med sidste Post sendte jeg Dem de forlangte Documenter og derhos en Fuldmagt til at hæve 400 

Rbd.; men det er en Selvfølge at naar Sogneforstanderskabet ikke kan formaaes til at udbetale mere 

end 800 Rbd., da maa De sørge for at Schmidt faaer sine 600 Rbd. med Renter udbetalt alligevel. 

Jeg sender Dem herved en Anmodning til Sogneforstanderskabet om at udbetale dette Beløb til Hr. 

Schmidt til at hæve dem hos Sogneforstanderskabet imod til samme at afgive mit Beviis for 

Modtagelsen af Pengene samt en Qvittering for Renterne. 

De hilses venskabeligst fra os alle ved Deres hengivne P.L. Birk.  

Vadumtorp den 30
te
 Juni 1852. 

(Med dette Brev fulgte foranstaaende Brev til Sogneforstanderskabet paa Læsø.) 

 

 

Nr. 2477 

 

Af de til Matriculeringen brugte Kort over  

1. Matr. N
o
 4 i Hellum Bye og Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, samt Englodden Matr. 

N
o
 35 i Sognets nordlige Deel. 

2. Matr. N
o
 5 i samme Bye, samt Matr. N

o
 33 i Sognets nordlige Deel. 

3. Matr. N
o
 5 af Røgelhede By, samt hvad der maatte høre med under Gaardens Gammelskat. 

udbeder jeg mig meddelt Copier som ønskes tilstillet Aalborg Amtstue. 

Vadumtorp den 15 August 1852, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Indenrigsministeriet. 
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Nr. 2478 

 

Idet jeg herved tilbagesender Taxationsprotocollen for Dronninglund Herred beder jeg at Deres 

Velædelhed vilde behage at sende mig en afskrift af hver af følgende 4 Taxationsforretninger for 

hvilke jeg da strax skal tilstille Dem Betalingen. 

nemlig for Lille Skoven Matr. N
o
 42 som begynder paa Folio 29b og for Matr. N

o
 17a i Bolle, som 

begynder og ender paa Folio 30, endvidere hver af de tvende Taxationer som under min Bestyrelse 

blev afholdte den 22
de

 forige Maaned over Matr. N
o
 1s af Clausholm Hovedgaards Jorder og af 

Matr. N
o
 2a i Lemb By begge i Hellevad Sogn som findes paa Folio 40 og 41. 

Vadumtorp den 5
te
 Juli 1852, Ærbødigst P.L. Birk 

(Tekst i margenen) Afskrifterne har jeg modtaget i August og Gebyhret 1 rbd. skal snarest mueligt 

blive sendt N
o
 1 22

de
 August. 

 

Velædle Hr. Gaardeier Nielsen til Nørre Knuden pr. Sæbye. 

 

 

Nr. 2479 

 

Da det er min Agt paa førstkommende Fredag d. 9
de

 d.M. om Efterm. Kl. 2 at foretage Fortsættelsen 

af den under 27
de

 Mai d.A. paabegyndte Taxation over Jorderne Matr. N
o
 3, 4 og 16 paa Kraghede i 

Østerbrønderslev Sogn saa ønsker jeg at De ville drage Omsorg for at faae Taxationsmændene til at 

møde der til den Tid. 

Vadumtorp den 7
de

 Juli 1852, Forb. P.L. Birk. 

 

Til Gaardeierne Tærkel Nielsen og Niels Nielsen paa Kraghede 

 

 

Nr. 2480 

 

Gode Hr. Fuldmægtig Brastrup 

For en halv Snes Dage siden var her en Mand hos mig fra Sønderøxe som lovede mig en Skrivelse 

fra Øvrigheden betreffende nogle nærmere Oplysninger som Indenrigsministeriet har forlangt 

angaaende den ubeboede Jordlod som Søren Jensen Høgh i Sønderøxe ønsker udstykket og som han 

tildeels har solgt til Invald Claus Poulsen og til Christen Andersen; Da min Skrivelse, som jeg har 

havt at besvare paa Søren Høghs Vegne saa godt jeg kan, er imidlertid uheldigvis bleven forlagt hos 

mig, saa at jeg i Øieblikket ikke er istand til at finde den. – Jeg beder derfor ret meget at Deres 

Velbhd. godhedsfuld vilde være uleiliget med at meddele mig en Gjenpart af den, for derved at 

sætte mig istand til at besvare den. 

Vadumtorp den 7
de

 Juli 1852, Med sand Agtelse. Deres ærbødigst forbundne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2481 
 

At jeg har modtaget de mig tilsendte 6 rbd. til Matriculs Korter for 3 Mand af Hellum Sogn, som 

have forlangt deres Gaarde udstykkede nemlig Simon Jensen af Bjerregaard samt Anders Jensen og 

Mads Jensen af Hellum, det tilstaaes herved. 

Vadumtorp den 7
de

 Juli 1852, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2482 
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Deres Velædelheds ærede Skrivelse til mig med 15 rbd. har jeg modtaget og takker skyldigst for 

samme. – jeg skal gandske vist gjøre Forretningen snart færdig og saa hastig som jeg kan faae 

Taxationsforretningen, som jeg har skrevet til Hr. Nielsen paa Nørre Knuden om og en Attest fra 

Amtstuen som skal følge med ind, skal jeg besørge Forretningen indsendt til Approbation. 

Vadumtorp den 8
de

 Juli 1852, hengivenst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Kähler til V. Glindvad. 

 

 

Nr. 2483 

 

For en Undersøgelsesforretning angaaende Tidslundhuset i Hvilshøi og en Indstilling derom til 

Ministeriet, ledsaget med fornødent Kort, er mit Tilgodekommende 6 rbd. som jeg ærbødigst beder 

mig tilstillet. 

Vadumtorp den 8
de

 Juli 1852, Ærb. P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Møller til Hvilshøigaard 

 

 

Nr. 2484 

 

Undersøgelses Forretning 

Efter Begjæring af Selveier Gaardmand Niels Christian Pedersen i Gjeraae har jeg paataget mig at 

undersøge den af Landinspecteur Asmussen foretagne Udstykning af hans Gaards Jorder Matr. N
o
 

17a i Gjeraae Bye, Dronninglund Sogn og Herred, Hjørring Amt, for at besvare nogle Revisions-

bemærkninger af 22
de

 Mai dette Aar. 

I den Anledning har jeg foretaget Undersøgelse paa Stedet og befundet, at Grændsen imellem Matr. 

N
o
 17a og 32 findes paa Marken nøiagtig saaledes som han har angivet den paa Udstykningskortet 

og ed vedkommende Eiere have for mig erklæret, at det er Dem ubekjent at denne Grændse nogen-

sinde har været anderledes, hvorom jeg har afæsket dem en Erklæring som hermed følger. 

For at faae oplyst om eller hvorvidt der mueligen i Tiden Løb maatte være foregaaet nogen Foran-

dring, har jeg havt et Par af de ældste Gaardmænd i Byen til at tage Stedet i Øiesyn, nemlig forhen-

værende Sognefoged og Dannebrogsmand Lars Nielsen og Gaardmand Jørgen Heilesen, hvilke 

begge haver kjendt Eiendomme i mere end et halvt Seculum, og som begge beboede de dem endnu 

tilhørende Gaarde paa den Tid da Opmaalingen til den nye Matricul foretages, og de have begge 

eenstemmig erklæret, at det er dem ikke bekjendt at Skjellet imellem Matr. N
o
 17a og 32 nogen-

sinde har været anderledes end det nu er blevet paaviist – Det originale Udskiftnings Kort, som for 

øvrigt bestaaer af lutter Pjalter, har jeg efterseet paa det nøieste og befundet at en saadan Deling af 

Haverne Matr. N
o
 17a, 18 og 32 som findes anført i Matriculen vel har været tilkjendegivet paa 

Udskiftnings Kortet med Blyant; men det har ikke været mig mueligt at faae oplyst at Skjellene 

nogensinde have været brugte saaledes som de findes indførte i Matriculen. 

I Henseende til Revisionsbemærkningen N
o
 2 bemærkes, at Gaardens Andeel i Fælledsskabet Matr. 

N
o
 35 skal forblive udeelt ved Hovedparcellen, hvilket jeg har bemærket i Udstykningsberegningen 

– I øvrigt er Gaardens Andeel i Matr. N
o
 35 en saa ubetydelig Gjenstand, at den Omstændighed, at 

den er udeladt af Gammelskatsfordelingen, ikke kan have Indflydelse paa Gammelskatten for nogen 

af Parcellerne saa meget at denne derved kunde forandres, og maa derfor med Rætte ansees som 

forsvindende. - Jeg har saaledes ikke fundet anledning til at forandre noget i den hermed følgende af 

Landinspecteur Asmussen forfattede Udstykningsberegning. 

Vadumtorp den 11
te
 Juli 1852, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

(Tekst i margenen:) ”Med denne Undersøgelse følger” 
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Nr. 2485 

 

Efter Begjæring af Selveiergaardmand Niels Christian Pedersen i Gjeraae Dronninglund Sogn har 

jeg besvaret de Revisions Bemærkninger angaaende Udstykningen af hans Gaards Jorder Matr. N
o
 

17a i bemeldte Gjeraae By, der er forlangt ved Ministeriets Skrivelse til Deres Høivelbaarenhed af 

22
de

 Mai sidst, og tillader mig herved allerærbødigst paa hans Vegne at fremsende undersøgelses 

Forretningen med alle de den tilhørende Bilage, nemlig: 7 Korter, Udstykningsberegningen, Taxa-

tionsforretningen, Hartkornsattesten og Ministeriets Revisionsbemærkninger, tilligemed en Attest 

fra Vedkommende om at det ikke er dem bekjendt at Skjellene nogensinde har været anderledes end 

Udstyknings Kortet udviser. 

Vadumtorp den 11
te
 Juli 1852, Allerærbødigst P.L. Birk 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Esbensen. 

 

 

Nr. 2486 

 

Under 25
de

 Mai sidst har Indenrigsministeriet ved Skrivelse til Amtmanden forlangt oplyst hvorfra 

den ubeboede Jordlod Matr. N
o
 2a i Sønderøxe Bye Broust Sogn, Østerhan Herred, Hjørring Amt, 

hidrører og navnligen om den er en mindre Parcel af en anden tidligere udstykket Eiendom, og i saa 

Fald naar Approbation paa sammes Udstykning er meddeelt. Disse nærmere Oplysninger har Søren 

Jensen Høgh anmodet mig om at meddele, og i den Anledning er det at jeg tillader mig at bemærke: 

Sønderøxe Byes Jorder bleve opmaalte til Udskiftning i Aaret 1796 og udskiftede i Løbet af de 

nærmeste derpaa følgende Aar. Paa den Tid bestod de under Matr. N
o
 2a og 2b anførte Jorder af en 

Gaard, som beboedes af Fæster Jacob Thygesen. Paa den Tid var hele Byen Fæstegods til Oxholm 

og eiedes af Generalkrigscommissair Ole Tønder Lange – ved en paafølgende Fæsteforandring lod 

han Gaarden N
o
 2 dele i to Dele, nemlig de Jorder der bu findes anførte under Matr. N

o
 2a og 2b. 

Søren Jensen Høghs Fader Jens Høgh, fik derefter Gaarden Matr, N
o
 11 i Fæste, og ved samme 

Fæstebrev erholdt han tillige Fæste paa den ubeboede Jordlod Matr. N
o
 2a; men om Generalkrigs-

commissair Lange har erhvervet Approbation paa Gaardens Udstykning har det ikke været mig 

mueligt at faa oplyst; dog antager jeg ikke at han har søgt nogen Approbation; thi da Jorderne Matr. 

N
o
 2b, der nu eies og bruges af Niels Clausen vedblive efter den tid at være over en Tønde Hart-

korn, saa er Gaarden jo ikke bleven nedlagt, og Eieren maa følgelig antages at have været berettiget 

til at foretage den forandrede Inddeling af sit Fæstegods, hvorved denne ubeboede Jordlod er frem-

kommen. – Til Beviis for at Jorderne Matr. N
o
 2a og 2b er bleven deelte forinden de udgik fra God-

set, kan jeg anføre den factiske Omstændighed, at jeg har havt det Hverv i Aaret 1815 at tydelig-

gjøre alle Udskiftningskorterne som forefandtes ved Generalkrigscommissairinde Langes Gods-

archiv, og fra den Tid af finder jeg Gaarden N
o
 2 deelt i tvende Dele og de under Matr. N

o
 2a 

anførte Jorder at være bortfæstede til samme Mand som Gaarden N
o
 11 nemlig Jens Sørensen 

Kjøbmand. – Dette haaber jeg at man vil ansees som tilstrækkeligt Beviis for at den ubeboede 

Jordlod Matr. N
o
 2a er bleven til medens det var Godseieren tilladt at gjøre en saadan Forandring i 

Inddelingen af sit Fæstegods. 

Vadumtorp den 12
te
 Juli 1852, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

(Sendt til Kammerjunker Lillienskjold i Convolut uden noget Brev ved) 

 

 

Nr. 2487 

 

Vadumtorp den 16
de

 Juli 1852 
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I Anledning af Deres Velbhds. ærede Skrivelse af 14
de

 d.M. meldes at jeg er villig til at foretage den 

attraaede Udskiftning af Skov- og Græsningsgaardene ved Hals Præstegaard, og at tilveiebringe de 

til den Ende fornødne Korter, naar der meddeles mig de Oplysninger der haves i de ældre Skjøder 

og Skatteqvitteringsbøger eller Udskrift af Matriculen som der enten haves eller kan erhverves fra 

Amtstuen til Oplysning om hvorledes den paagjeldende Eiendom findes anført i Matriculen, nemlig 

under hvilke Matriculsnummere den der er antegnet og hvad der hører under dens Gammelskat. 

Dersom Deres Velbhd. vil behage at komme til mig her, da vil De sikkert kunde til enhver Tid paa 

Dagen træffe mig hjemme i Morgen eller Overmorgen, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier P. Brix i Aalborg 

 

 

Nr. 2488 

 

Min Søn Landinspecteur P.G.F Birk i Kjøbenhavn bemyndiges herved til at modtage af Finants 

Hoved Kassen det Beløb 94 rbd. 72 sk. efter medfølgende Anviisning fra Marineministeriet samt at 

qvittere derfor paa mine Vegne. 

Vadumtorp den 22
de

 Juli 1852, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2489 

 

Efter Begjæring af Selveier Huusmand Morten Nielsen Aarup i Huusbye i Kjettrup Sogn har jeg 

efterseet det originale Udskiftnings Kort over Byens Jorder, som er forfattet i Aarene 1818 og 19 af 

Landmaaler J. Schou, for at opdage om eller hvorvidt der maatte være nogen lovlig Berettigelse til 

en Vei som den nuværende Eier af Gundestrupgaard skal gjøre Fordring paa over den til Morten 

Nielsens Huuslod Matr. N
o
 6ad udlagte Lod i det saakaldte Fauskjær, nordøstligst paa Huusbye 

Bues Eiendomme, vester for det Sted i Skjellet som kaldes ”Trines Grav” og jeg har da erfaret at 

der ikke findes nogen Vei udmærket paa Udskiftningskortet paa det her omtalte Sted, ligesom det 

ogsaa synes mig at vilde have været en Urimelighed at udlægge en saadan Vei paa et Sted hvor 

ingen uovervindelige eller endog blot betydelige Hindringer gjør det enten umueligt eller forbunden 

med store Vanskeligheder for Gundestedgaards Eier at følge sin egen Grund da Veien ikke derved 

vilde forlænges 50 Alen eller i al Fald ikke saa meget at Forlængelsen kunde komme i Betragtning 

(conf. Fr. 23 April 1718 § 9) 

Det var langt fra mig her at ville foregribe Dommerens Mening om Sagen; men efter min individu-

elle Anskuelse kan det ikke komme i Betragtning at der har været kjørt upaatalt i længere Tid paa 

den her omhandlede gamle Vei, medens Jorden har henligget i sin raa Tilstand ubenyttet til Dyrk-

ning; da imidlertid det nysnævnte Lovsted forbyder at lægge en gammel Vei af førend den nye som 

i sames Sted anlægges er sat i forsvarlig Stand, hvori Bymændene skal være hinanden behjelpelig, 

saa kan det mueligen og i det høieste fordres at Morten Nielsen skal være Gundestedsgaards Eier 

behjelpelig med at gjøre en nye Vei istand østen og norden om det Punkt som kaldes Trines Grav til 

den derfra mod vester udlagte Vei, og mod vester af denne langs Skjellet hen til det Sted hvor 

Skjellet overskjæres af den gamle Vei kan aflægges over Morten Nielsens Lod førend den her 

omhandlede gamle Vei kan aflægges over Morten Nielsens Lod, førend den her omhandlede gamle 

Vei aflægges. 

Morten Nielsen har dernæst anmodet mig om at yttre min Mening med Hensyn til hvorvidt han kan 

fordre at Gundestrupgaards Eier skal tage halvt Hegn med ham ved Indhegning af Lodden, eftersom 

der skal være udlagt en Vei paa Gundestrupgaards Side langs med Skjellet – en Vei som imidlertid 

ikke har været brugt som Vei – dertil har jeg svaret at efter den i Fr. 29
de

 October 1794 § 14 udtalte 

almindelige Grundsætning: ”at ved nyt Hegns Reisning skal i intet Tilfælde tages andet en halvt 

Hegn, uden Hensyn til, enten Udskiftningen er gammel eller ny, om det er imod Hovedgaardsjord at 

Hegnet reises, eller ikke, eller hvad Anordningen, der vare gjeldende da Udskiftningen skeede” etc. 
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kan Gundestrupgaards Eier efter min Mening ikke fritages for at hegne fordi der ligger en Vei langs 

med Skjellet, med mindre det er en saadan Vei som titnævnte Forordning betegner som et Stræde”;  

thi i saadant Tilfælde vilde det være det hele Eierlaug, navnlig Skræm Bye, som det da maatte 

paaligge at tage halvt Hegn, eftersom Morten Nielsen er berettiget til at faae sin Lod indhegnet uden 

selv at tage mere end halvt Hegn. 

Vadumtorp den 27
de

 Juli 1852, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 2490 

 

I Henhold til ærede Samtale paa Sundbye Gods forleden tillader jeg mig herved at fremsende 

Taxationsforretningen over Matr. N
o
 3 og 4 samt 16 paa Kraghede i Henseende til den omtalte Taxt 

paa Stykket n som skal være 7 i stedet for at der ved en Skrivefeil var bleven sat Tallet 4 som var 

Matriculstaxten. Jeg har nu været paa Stedet og seet at Taxten rettelig bør være 7 ligesom paa den 

Lod ved Siden af, hvilket de Vedkommende ogsaa ere vidende om at være det Rigtige. – Jeg har 

rettet Skrivefeilen i den hermed følgende Afskrift, og beder Dem at rette den i Protocollen og 

derefter at sende mig Afskriften igjen enten med Budet tilbage eller med Posten til Aalborg 

Postcontor. 

Vadumtorp den 2
den

 August 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. J. Jensen Neist Sognefoged og Formand for de faste Taxationsmænd i Børglum 

Herred. 

 

 

Nr. 2491 

 

Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 27
de

 f.M. modtog jeg i Gaar ved min Hjemkomst fra en 

Reise og jeg iiler saaledes herved uopholdelig at tage Bestemmelse om Forretningen ved Lemdrup 

Sandholm.  

Det er min Agt at reise til Løgstør i den Anledning paa førstkommende Søndag den 8
de

 d.M. med 

Dampskibet Liimfjorden som afgaaer fra Aalborg om Formiddagen Kl. 10. 

Saafremt det maatte være Hr. Kammerraaden beleiligt, da ønskede jeg ret meget om De vilde 

behage at komme til mig i Løgstør til samme Tid som Dampskibet kommer der, og at medbringe 

Kortet med mere Sagen betreffende. – Maaskee kunde der gives Leilighed til at tage Holmen i 

Øiesyn endnu samme Dags Eftermiddag, saafremt dette Brev kan, som jeg haaber komme Dem 

tidlig nok tilhænde. 

Vadumtorp den 3
die

 August 1852, Ærbødigst P.L. Birk 

 

Velbaarne Hr. Kammerraad Forvalter Wulff paa Bjørnsholm. 

 

 

Nr. 2492 

 
Vadumtorp den 3

die
 August 1852 

For næsten 2 Aar siden anmodede S:T: Hr. Proprietair Lassen til Rødsleth mig om at udstykke den 

fra Rødsleth Hovedgaard Studegræsning udlagte Lod i Hvorup Kjær i 20 Parceller, hvilken Deling 

jeg efter Hr. Lassens Forlangende lovede at udføre for 40 rbd. efter nævnte Anmodning. Da Deres 

Velædelhed for omtrent et Aar siden ved Hr. Landmaaler Bentzen gjentog denne Opfordring til mig 

med Anmodning om at foretage Udstykningen snarest mueligt, udførte jeg Delingen saaledes at den 

var færdig til at afsætte paa Marken, hvilket Hr. Bentzen da vilde have udført i mit Sted; men da 

han paa mine Vegne henvendte sig til Hr. Forvalteren om Befordring og Assistance ved Afsætnin-
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gen til en bestemt Dag, svarede de ham at det efter Omstændighederne var nødvendigt for Dem at 

tale med Hr. Lassen forinden, og at De vilde lade ham det vide til hvilken Tid udstykningen kunde 

blive afsat, naar De fik talt med Hr. Lassen derom; imidlertid ventede jeg forgjæves den ene dag 

efter den anden og der kom ikke noget Bud om at foretage Afsætningen. Senere har jeg imidlertid 

bragt i Erfaring at Hr. Lassen har solgt Eiendommen til Hr. Glerup til Vang og at den udførte De-

ling ikke nu kommer til nogen Nytte. – Da det Arbeide som jeg i den Retning allerede har udført er 

omtrent de ¾, og jeg ikke kan være tjent med at have arbeidet omsonst, eftersom det ikke er For-

sømmelse fra min Side at Delingen ikke blev afsat, saa beder jeg Hr. Forvalteren at drage Omsorg 

for at mit Tilgodehavende snarest mueligt kan blive mig betalt; imidlertid vil jeg dog ikke forlange 

den fulde akkorderede Betaling 40 rbd., men jeg vil efter Omstændighederne indskrænke min 

Fordring til de 2/3 eller 26 rbd. 4 sk., som jeg da beder mig udbetalt snarest mueligt.  

Vadumtorp den 7
de

 August 1852, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Forvalter Dressing. 

 

 

Nr. 2493 

 

Hr. Berggreen fra Kjøbenhavn som har opholdt sig her i de sidste 14 Dage ønsker sig en Bilet til 

anden Plads paa Juno Mandag til Kjøbenhavn; men dersom han mueligen ikke kan faae en god Køie 

paa anden Plads foretrækker han at faae en Bilet til første Plads; da han ikke er stærk til at taale 

Søen og derfor ønsker sig en Køie helst en Underkøie om den kan faaes. 

Vadumtorp den 7
de

 August 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kasserer Kjerulff 

 

 

Nr. 2494 

 

Deres Velbheds. ærede Skrivelse af 11
te
 d.M. modtog jeg i aftes ved min Hjemkomst. Forsaavidt 

som De da har henkastet den Yttring, at dersom jeg ikke troer at kunde bringe Forretningen til Ende 

inden næste Maaneds Udgang vil de heller lade det Hele bero, da har denne Yttring opvakt Betæn-

keligheder hos mig og jeg kan følgelig ikke nu finde mig foranlediget til at skrive om et Kort over 

Præstegaardens Jorder, som dog er aldeles nødvendigt at faae forinden der kan tages fat paa Forret-

ningen. – Jeg sender Dem derfor herved Amtstuens Attest tilbage for om De vilde behage efter den 

selv at reqvirere det omtalte Kort i Ministeriet. Jeg er som tidligere yttret villig  til at udføre Forret-

ningen saa snart som jeg kan; men at paatage mig Forpligtelse om at fuldføre den til en saa bestemt 

Tid, saa inden næste Maaned kan jeg aldeles ikke indlade mig paa, da jeg ikke raader over de 

Omstændigheder, der mueligen kan forsinke eller opholde den. 

Vadumtorp den 15
de

 August 1852, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Kjøbmand P. Brix i Aalborg 

 

 

Nr. 2495 

 

Deres Velbaarenhed ombedes Godhedsfuld at ville det første som Deres Leilighed kan tillade det 

meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

1. Børglum Herred, Vesterbrønderslev Sogn og By Matr. N
o
 24a Jens Thomsen Kroghs Enke. 

2. Østerhan Herred, Broust Sogn 

 a. Bratskou Hovedgaard Matr. N
o
 35 
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 b. (Bratskou Hovedgaard Matr.) N
o
 36 

 c. Nørøxe Søe Matr. N
o
 1a 

 d. Nørøxe Bye, Matr. N
o
 1a Søegaarden 

 e. Torslev Sogn og Bye, Matr. N
o
 15 samt 62 og 21 i Flegum 

3. Dronninglund Herred og Sogn 

 a. Strandfjerdingen Matr. N
o
 5a og 5b 

 b. Ørsaae Fjerding Matr. N
o
 50 

 c. Hellum Sogn og By Matr. N
o
 4 samt 35 i nordlige Del 

 d. (Hellum Sogn og By) Matr. N
o
 5 og 33 i nordlige Del 

 e. (Hellum Sogn) Røgelhede By Matr. N
o
 5 og hvad derved maatte staa i Forbindelse. 

Vadumtorp den 18
de

 August 1852, ærbødigst P.L. Birk. 

(I margenen:) Juel – 18
de

 August 1852 sendt med - Attesterne udstædt under 30
de

 August 1852. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 2496 

 

Gode Hr. Møller 

Tillad mig ærbødigst at forespørge om jeg ikke skulde have afleveret Niels Christensen Biersteds 

Enkes Skjøde til Dem i Fjor; thi jeg kan finde det her; det er nemlig ikke ved min Concept Bereg-

ninger og det har ikke været sendt ind med Documenterne; men det forekommer mig dunkelt at jeg 

skulde have leveret det til Dem i Fjor; dog tør jeg ikke bestemt paastaae det – Jeg beder Dem ret 

meget at see efter om det dog ikke skulde være hos Dem. 

Vadumtorp den 18
de

 August 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Exam. juris Gaardeier A. Møller i Sundby 

 

 

Nr. 2497 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det første som Deres Leilighed kan tillade det 

meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

1. i Dronninglund Herred 

 a. Hellevad Sogn Emb By Matr. N
o
 2a Christen Andersen 

 b. Samme Sogn, Clausholm Hovedgaard Matr. N
o
 1(?) Niels Romdrup. 

2. i Hvetboe Herred 

Ingstrup Sogn og Bye Matr. N
o
 3 med Andeel i Matr. N

o
 32d, Brugeren Søren 

Christensen Baare, som har kjøbt og agter at sælge en Deel af Eiendommen. 

Vadumtorp den 22
de

 August 1852, Ærbødigst P.L. Birk 

 

Høiædle og Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. - Brevet indsendt 

den 14
de

 November 1852 

 

 

Nr. 2498 

 

Af de til Matriculeringen brugte Kort over Matr. N
o
 2 Præstegaardens Jorder i Hals Bye og Sogn, 

Kjær Herred i Aalborg Amt udbeder jeg mig en Copie, sendt til Aalborg Amtstue. 

Vadumtorp den 22
de

 August 1852, Underdanigst P.L. Birk. 
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Til Indenrigsministeriet. - Afsendt med Rasmus den 22
de

 August 

 

 

Nr. 2499 

 

Paa min Tour igjennem Aalborg i gaar var der en Mand i N. Sundbye som levere mig 14 rbd. 3 mk. 

fra Dem til at indløse en Bevilling for. – Jeg er ret villig til at skrive om Bevillinger, men det er 

aldeles nødvendigt forinden jeg er istand til at gjøre det at De sender mig den Skrivelse som De har 

modtaget til underretning derom, da det er aldeles nødvendigt for at kunne indløse Bevillingen at 

jeg kan opgive Bevillingernes Datum og om der er nogen som helst særdeles Punkter ved den at 

iagttage jeg maa derfor bede Dem om saa hastig som De kan enten at sende mig den meddelte 

Communication eller i al Fald en aldeles nøiagtig Afskrift af den, som De kan behage at sende med 

Posten til Aalborg Postcontor, hvorfra jeg da faaer den strax. 

Vadumtorp, Ærbødigst P.L. Birk 

 

Til Kronborg i Tranum dat. 19
de

 August 1852 

 

 

Nr. 2500 

 

Den hermed følgende Frakke som De i fjor forfærdigede til min Søn har ved et Tilfælde lidt Over-

last – Min Datter har vel øieblikkelig søgt at afhjælpe Skaden; men da det ikke har vildet holde saa 

beder jeg ret meget at De vil være saa god at tage Dem lidt alvorlig af den til snarest muelig Helbre-

delse; men det er særdeles vigtig at faa den istand til i Morgen Middag da han skal med mig til 

Nørgaard i Morgen Eftermiddag. Saafremt som jeg kommer tilbage derfra skal jeg paa min Tour 

komme ind til Dem for at afgjøre vort Mellemværende. 

Vadumtorp den 25
de

 August 1852, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Skræddermester  Møller i Aalborg. 

 

 

Nr. 2501 

 

Hosfølgende Taxations Protocol bedes behageligen underskreven af alle Vedkommende nemlig paa 

Side 28 hvor jeg har ladet fornøden Plads aaben til Taxationsmændenes Underskrift oven for de 

Linier som jeg har underskreven og til Sælgers og Kjøbers Underskrift er ladt fornøden Plads aaben 

neden for de Linier som jeg har underskreven alt paa Side 28. 

Vadumtorp den 25
de

 August 1852, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2502 

 

Gode Hr. Kammerat. 

Efter Aftale tillader jeg mig herved at fremsende Udstykningsforretningen over Lemdrup Sandøe 

nemlig Udstyknings Beregningen med dertil hørende 29 Korter hvoraf det ene er rullet paa en Stok 

og de 28 speciele Korter indpakket for sig selv, tilligemed Taxationsforretningen og Amtstuens 

Attest om Hartkornet og Gammelskatten. Det gamle Kort, som jeg ikke har kunnet bruge følger 

ligeledes. Endelig følger min Regning som jeg har qvitteret med Bemærkning om, at den er bleven 

mig udbetalt, med fornøden Reservation i Henseende til Ministeriets Approbation. Jeg haaber derfor 

at Hr. Kammerraaden er saa godt at sende mig Beløbet med Posten til Aalborg Postcontor. 



914 

 

Med venligst Hilsen til Dem og gode Frue samt øvrige ærede Familier anbefaler sig, Deres med 

sand høiagtelse hengivne P.L. Birk. - Vadumtorp den 27
de

 August 1852.  

 

Velbaarne Hr. Kammerraad Wulff. 

 

 

Nr. 2503 

 

(Brevet her er overstreget i concepten) 

Kjære Peter 

Vil du ikke det allerførste som Du kan skaffe mig et Kort over Matr. N
o
 20 og Matr. N

o
 21 under 

Lille Arden By da der er opstaaet Tvivl om et Stykke af matr. N
o
 20 som Fæsteren Anders 

Christophersen har havt i Brug med sin Lod Matr. N
o
 21, men som hører under Hartkornet for Matr. 

N
o
 20, der nu er solgt til Niels Rasmussen.  

(Det følgende er ikke overstreget)NB: Dette Brev kom ikke afsted, men det blev under 13 

September skrevet i et Brev til Rasmus som Claus fik med.
 

 

 

Nr. 2504 

 

p.t. Vildstrup den 8
de

 Sept, 1852 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 20
de

 f.M. meldes, at jeg skal efter 

Deres yttrede Ønske drage Omsorg for at anvise Dem et Terrain til Nivellerings- og Boniterings-

prøve til den Tid som De har yttret Ønske om, nemlig til Midten af denne Maaned. – Skulde jeg 

ikke kunde være hjemme til den Tid De kommer, da vil min Søn Landmaaler R.T. Birk være 

tilstede i mit Hjem Vadumtorp ved Aalborg, og han vil da paa mine Vegne meddele Dem den 

fornødne Besked – Da jeg netop selv har Brug for mine Instrumenter fortiden maa jeg nødvendig 

bede Dem være saa god at medtage saavel Nivellere som Maaleinstrumenter. Med Agtelse og 

Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

(I margenen står:) Skrevet den 8
de

 Sept. afsendt 9de eller 10
de

 

 

S:T: Hr. Landmaaler Eriksen Præstbrohuus pr. Nykjøbing.  

 

 

Nr. 2505 

 

Det er min Agt at komme til Dem paa førstkommende Mandag den 3
die

 d.M. og at taxere saavel hos 

Dem som hos Anders Pedersen i Torslev, de paafølgende 3 Dage Tirsdag, Onsdag og Torsdag; men 

da jeg har bragt i Erfaring, at Leerup Marked netop indtræffer Onsdag og Torsdag, og det let kan 

skee at enten Taxeringsmændene eller andre Vedkommende vil til Marked, saa vil jeg opsætte Rei-

sen endnu de tre Dage om det ønskes og da agter jeg at komme Torsdag Aften enten til Søegaard 

eller til Torslev Præstegaard for at begynde Taxationen et af Stederne Fredag Morgen. – Med 

Overbringeren beder jeg mig underrettet om paa hvilket Sted jeg skal tage til og til hvilken Tid jeg 
helst skal komme – En befalet Forretning for det Offentlige er Skyld i, at jeg ikke har kunnet 

komme til Dem efter min første Bestemmelse. 

Vadumtorp den 9
de

 September 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. Forpagter J. Nielsen 

 

 

Nr. 2506 
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Vadumtorp den 15
de

 Sept. 1852 

Velbaarne Hr, Justitsraad. 

Ret meget beder jeg Dem at undskylde at jeg formedelst ufuldstændighed i min Skrivelse d. 18 f.M. 

har foraarsaget Dem forgjæves Uleilighed. Det er nemlig Matr. N
o
 5a og b i Strandfjerdingens 

sydlige Deel i Dronninglund Sogn som jeg ønskede at faae Attest om Hartkornet og Gammelskatten 

for. – Endvidere beder jeg nu tillige om at faae Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Matr. 

N
o
 11 og 121 i den sydlige Deel og N

o
 50 i den mellemste Deel af Jetsmark Sogn, Hvetbo Herred, 

ærbødigst P.L. Birk. 

Vadumtorp den 15
de

 Sept. 1852 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad og Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 2507 

 

Gode Hr. Kjærulff 

Medfølgende Brev og Pakke med Kornprøver til Hr. Dr. Justitsraad Poulsen beder jeg De vilde 

være af den Godhed at besørge til sit Bestemmelse. – Hvad der maatte mangle i Adresse beder jeg 

De vilde være uleiliget med at tilføie. Med Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kasserer Kjærulff  

 

 

Nr. 2508 

 

Under 20
de

 Juli 1852 er der udfærdiget Bevilling for Christen Kronborg i Tranum paa at nedlægge 

Gaarden Matr. N
o
 2a i Jarmsted By Tranum Sogn – Bevillingen skulde være indløst med 14 rbd, 48 

sk. inden 6 Uger fra Kundgjørelsen som er dateret 31
de

 Juli fra Herredscontoret. 

 

 

Nr. 2509 

 

For den under 20
de

 Juli sidst for mig udfærdigede Bevilling paa at nedlægge min Gaard Matr. N
o
 2a 

i Jarmsted By Tranum Sogn, Østerhan Herred, Hjørring Amt tillader jeg mig herved underdanigst at 

indsende Gebyhret 14 rbd. 48 sk., bedende at Bevillingen maatte vorde mig tilsendt. 

Tranum den 4
de

 October 1852, Underdanigst Christen Kronborg. 

 

Til det høie Indenrigsministerium i Kjøbenhavn. 

 

 

Nr. 2510 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det meddele mig en Attest om Hartkornet og Gammelskatten for den Frederik Theodor Faber 

tilhørende Parcel Matr. N
o
 6b i Bonderup Bye Haverslev Sogn – Jeg tillader mig at bemærke at det 

er en virkelig Velfærds Sag for Faber at faa udstykningen approberet saa hastig at han kan blive 

istand til at udstæde Skjøde paa den solgte Parcel i anstunende December Termin, da hans Creditor, 

derfor den hele Eiendom i Pant og som skal have Pengene troer han med hurtig Retsforfølgelse og 

Salg af det Hele om Betalingen ikke bliver erlagt prompte – derfor beder jeg ret meget om at faae 

Attesten snarest mueligt. 
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Vadumtorp den 4
de

 October 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 2511 

 

I Anledning af Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 7
de

 d.M. tillader jeg mig at bemærke, 

at paa det Kort som jeg har faaet over Matr. N
o
 5a og 5b i ”Strandfjerdingens sydlige Deel, Dron-

ninglund Sogn og Herred, Hjørring Amt” findes ikke et eneste Navn, hverken Byes eller Eiers 

Navn, videre end den her anførte Benævnelse; men ved at opsøge Deres Velbaarenheds Skrivelse af 

9
de

 Juni dette Aar til Sognefogden i Strandfjerding i Dronninglund Sogn, hvilken jeg tilfældigviis 

har beholdt, seer jeg at det skal være Jens Christian Jensens Gaard i Gjeraae, som Landinspecteur 

Asmussen skulde have udstykket. 

Vadumtorp den 8
de

 October 1852, Ærbødigst P.L. Birk 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 2512 

 

Jeg har vist nok forglemt at tilstille Deres Velædelhed Gebyhret for de sidste 4 Taxationsforret-

ninger som De har være saa god at sende mig. Da der ikke fulgte noget Brev med kan jeg ikke 

mindes hvad Tid de ere bleven mig tilsendte; det var nemlig 2 fra Dronninglund Sogn og 2 fra 

Hellevad Sogn – Betalingen 1 rbd. følger indlagt. 

Vadumtorp den 12
te
 October 1852, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Gaardeier Nielsen til Nørre Knuden. 

 

 

Nr. 2513 

 

Det ifølge Deres Velbhds. Anmærkning ved mig reqvire(re)de Kort over Hals Præstegaards Jorder 

ligger nu paa Aalborg Amtstue til Indløsning med 8 rbd. 2 sk., dette tillader jeg mig ærbødigst 

herved at tilmelde Dem med Anmodning om at De vilde behage at indløse det og sende mig det 

tillige med den forlangte Afskrift af den Dom hvorved Skoven er bleven Dem eller rettere den 

forige Eier af Deres Gaard i Hals tilkjendt. 

Vadumtorp den 14
de

 October 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kjøbmand Brix i Aalborg. 

 

 

Nr. 2514 

 

Høistærede Hr. Forvalter. 

Det forlangte Kort over Brøndberg Byes Jorder ligger nu paa Aalborg Amtstue til Indløsning med 

33 rbd. 82 sk.; ligeledes ligger til Indløsning det forlangte Kort over Matr. N
o
 20 og 21 i Lille 

Arden, som blev forlangt for at oplyse Fæsteren af Birkeholm om den Vildfarelse han er i med 

Hensyn til en Aaekrog som han urigtig troer at være hans Fæstegaard tilhørende, hvilket Kort skal 

koste 64 sk. 
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Det vil endnu vare en kort Tid inden jeg kan blive istand til at komme til Villestrup; dog vil jeg 

haabe at det ikke skal vare over en 14 Dages Tid. Efter Aftale sendes herved de Beregninger der i 

sin (Tid) blev indsendt til Rentekammeret og hvorefter Godsets Jordebog skulde have været 

beregnet forinden Salget fragik; men som befindes ikke at være skeet og hvorfor 

uoverensstemmelser mellem Jordebogen og Matriculen hidrører. 

Vadumtorp den 14
de

 October 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Godsforvalter Hertz. 

 

 

Nr. 2515 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det første som Deres Leilighed kan tillade det 

meddele mig en Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Gaarden Matr. N
o 
25a i Lyngsaae Bye 

Albek Sogn Dronninglund Herred Hjørring Amt. 

Vadumtorp den 20
de

 October 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 2516 

 

Det er min bestemte Agt at komme til Geraae i Løbet af næste Maaned for at udstykke Jens Chris-

tian Jensens Gaard; men om dette er den samme som Thomas Christensens Gaard veed (jeg) rigtig-

nok ikke; men over Jens Christian Jensens Gaards Jorder har jeg faaet et Kort fra Ministeriet og en 

Attest fra Amtstuen om Hartkornet. – Dagen kan jeg ikke bestemme endnu, men jeg skal gandske 

sikkert komme inden Vinteren. 

Vadumtorp den 22
de

 October 1852, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

Til Parcellist Anders Rasmussen i Gjeraae. 

 

 

Nr. 2517 

 

Den Hartkorns og Gammelskatsattest som Deres Velbaarenhed under 23
de

 denne Maaned har været 

saa god at meddele mig er vel Matr. N
o
 25a efter min Udstykningsberegning af 11

te
 December 1846 

som det Kongelige Rentekammer har approberet under 22
de

 Mai 1847; men der er foregaaet i Aaret 

1817 en senere Udstykning af denne Hovedparcelved Forstcandidat, Landinspecteur Asmussen som 

vist nok er approberet i Begyndelse af indeværende Aar, eftersom Kortet har Journalmærke ”1852-

1-21-cl” Ved denne sidste Udstykning er der bleven fraskilt en Engparcel svarende til Hartkorn 

omtrent 2 Skp. 1 Fkr., og da det af Asmussen forfattede og mig til videre Udstykning leverede Kort, 

uagtet det har beholdt det oprindelige Matriculsnummer 25a dog ikkun indeholder en Deel af det for 

dette Matriculsnummer af mig i 1846 beregnede Jorder, nemlig det Hele med Undtagelse af den 
senere fraskilte Engparcel, der efter min Beregning vil udgjøre omtrent 2 Skp. 1 Fk. Hartkorn, saa 

er jeg ikke istand til at kunne tage denne Parcel med i Beregningen ogsaa og kan følgelig ikke bruge 

den mig meddeelte Attest. Jeg beder derfor ret meget om, at Justitsraaden vilde være af den Godhed 

at meddele mig en Attest over Matr. N
o
 25a i Lyngsaae saaledes som dette Nummer nu er efter den 

sidste Udstykningstilladelse, som vistnok maa være fra dette Aar. 

Vadumtorp den 24
de

 October 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. 
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Nr. 2518 

 

I Anledning af Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 26
de

 September sidst, som ankom hertil i min 

Fraværelse paa en Embedsreise, følger herved det mig i afvigte Foraar udlaante Kort over 

Dronninglund Storskov. 

Vadumtorp den 25
de

 October 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. Skovrider Clausen i Engtved 

 

 

Nr. 2519 

 

De mig tilsendte 26 rbd. for Christen Napstjert(s) Udstykning har jeg modtaget; men jeg er dog ikke 

istand til at indsende Documenterne forinden jeg faaer den anden Hartkornsattest fra Amtstuen; thi 

den Attest som Amtstuen har sendt mig kan jeg ikke bruge fordi den alene angaaer Hovedparcellen 

saaledes som den var efter den første Udstykning som jeg foretog for Jens kold, og da det mig love-

de Kort ikke udgjør den hele Hovedparcel saaledes som den var den Gang saa kan jeg, som sagt, 

ikke indsende eller gandske fuldføre Forretningen førend jeg faaer Attesten; men jeg haaber at den 

snart maa komme da jeg skrev derom igjen strax, saa hastig som jeg havde faaet den Attest som jeg 

ikke kunde bruge, saa snart som jeg faaer attesten skal Forretningen uopholdelig blive indsendt 

directe til Amtet og Amtet vil das sende den til Sogneforstanderskabets Erklæring, om saadant 

findes fornødent. 

Vadumtorp den 1
st
 November 1852, Forbindtlig P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. J.P. Møller i Lyngsaae. 

 

 

Nr. 2520 

 

Hav den Godhed at tegne mig som Subscribent paa et Exemplar af ”en illustreret Danmarkshistorie 

for Folket” Ligesom jeg paa 3. Bind af Kosmos? hvoraf jeg har beholdt det mig tilstillede første 

Hefte. 

Vadumtorp den 3
die

 November 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Boghandler Arntzen i Aalborg. 

 

 

Nr. 2521 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det første som Deres Leilighed kan tillade det 

meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

Østerhan Herred a. Bejstrup Sogn og Bye Christen Simonsen Matr. N
o
 26c 

  b. Broust Sogn og By, Matr. N
o
 49 

  c. Samme Sogn og Bye, Matr. N
o
 50 

d. Torslev Sogn og Bye, Matr. N
o
 16, med sammes Andeel i Torslev   

Holm Matr. N
o
 62 samt Lodder i Flegum Hede 

e. Torslev Sogn Attrup Bye, Matr. N
o
 11  

Vadumtorp den 4
de

 November 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 
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Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad og Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. - Attesterne er 

udstædte den 9
de

 November 1852 

 

 

Nr. 2522 

 

Efter Begjæring af Hr. Kjøbmand Brix i Aalborg anmodes Hr. Butler i Hals om at ville behage at 

komme til mig ved Langesminde i Morgen Formiddag Kl. 11½ og om muelig at faa Jens Pedersen 

Stade til at følge med, og dersom han mueligen ikke skulde være hjemme beder jeg De vilde behage 

at faae Stephan Henriksen til at møde mig der til samme Tid, alt for at meddele mig Oplysning om 

Skjellene for det Stykke Skov paa Præstegaardens Englod som nu tilhører Hr. Brix. – Stephan 

Henriksen boer vesten for Langesminde – Hr. Brix har anmodet mig om at henvende mig til Hr. 

Butler. 

p.t. Sønderkjær den 9
de

 November 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Butler i Hals 

 

 

Nr. 2523 

 

Kjære Hr. Hvass 

Hermed det forlangte Kort over Matr. N
o
 2 i Kjelstrup – Mange Tak for Deres venskabelige Brev. 

Det gjør mig meget ondt at De er kommet i Forlegenhed fordi De var saa god at laane Deres 

Instrumenter ud til Hr. Hald og min Søn Claus – Jeg har talt med Hald derom og han forsikkrer at 

han tydelig kan huske at han sad med Deres Instrumenter paa sine Knæ, da de kjørte hjem af 

Marken, og han synes at den blev sat ind i Gangen og at De og Pigen modtog dem der og bragte 

dem ind i et andet Værelse. – Claus er ikke kommen hjem endnu derfor har jeg ikke endnu kunnet 

udspørge ham derom – men om det nu kunde tænkes mueligt at Hald kunde huske feil og at Kassen 

mueligen kunde være bleven glemt i Vognen, tør jeg naturligviis ikke paastaa – Det var Draxgaards 

Vogn der kjørte dem Hjem – Claus kommer med første Dampskib og jeg skal da skaffe den 

Oplysning han veed. Behag at hilse Deres Hr. Fader mange Gange og være De selv venskabeligst 

hilset fra os alle ved deres hengivne P.L. Birk. 

Vadumtorp den 11
te
 Nov. 1852. 

 

S:T: Hr. Landmaaler Hvass. - (afsendt 11
te
 Nov. 1852) 

 

 

Nr. 2524 

 

Vadumtorp den 14
de

 November 1852 

Kjære Hr. Hvass 

Mine Børn kom hjem i Gaar fra Kjøbenhavn og jeg spurgte da strax Claus om han ikke kunde 

meddele nogen Oplysning om den savnede Instrumentkasse – Han bekræftede da den tidligere 
fremførte Yttring af Hald, at han sad med Kassen paa sine Knæ, da de kjørte hjem af Marken for at 

der ikke skulde stødes ved Kjørselen og han antager det for temmelig vist, at han saa den staa i 

Gangvinduet paa Nørgaard efter at de vare kommen hjem fra Marken; dog dette sidste tør han just 

ikke antage for saa afgjort sikkert, at det jo dog vel kan tænkes mueligt at den kunne være bleven 

forglemt i Draxgaards Vogn, som kjørte dem hjem; men skulde dette være mueligt, saa maa den 

dog vistnok være paa Draxgaard, hvor jeg mener at det maatte være ønskeligt at faa hørt efter dette. 

Imidlertid skulde det jo dog være særdeles mærkeligt om den skulde være bleven forglemt i Vognen 

og ikke kommet tilstæde siden; man kan da jo rettelig tænke sig det som en Muelighed at den paa 
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Draxgaard kunde af Forsigtighed være bleven at han paa et Sted hvor den ikke faldt i Øiesynet, og 

at den derved kunde være bleven forglemt. – Jeg tør imidlertid leve trygt i Haabet om, at den enten 

allerede er funden eller dog ret snart maa findes. De er stedse velkommen her naar De vil gjøre os 

den Fornøielse at besøge os. Behag at hilse Deres Hr. fader mange Gange, og vær De selv 

venskabeligst hilst fra os alle ved Deres med sand Agtelse hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landmaaler Hvass. - Skrevet den 14
de

 og strax lagt i Posttasken 

 

 

Nr. 2525 

 

Efter Begjæring af Gaardfæster Niels Christian Pedersen i Øster Hjermitslev her jeg, ved Hjelp af 

det originale Udskiftnings Kort og de i mit Værge værende originale Udskiftnings Beregninger 

foretaget Undersøgelse for at komme til sikker Kundskab om, hvorvidt den Huusplads og de tvende 

Haver i Byen, hvorpaa den gamle Skoles Bygninger i sin Tid har staaet maatte være udlagt som en 

Deel af Skolens Jord, eller om de maatte være udlagte som en Deel af Jorderne til Mads Sørensens 

Enkes Gaard, og jeg har da befundet at disse Haver hverken hører under Skolelodden eller under det 

for Gaarden beregnede Hartkorn – Skolen har faaet sit hele tilkommende Udlæg udlagt i en samlet 

Lod nordvestlig for Byen, uden at den i mindste Maade har qvittet noget i sit Udlæg for Haverne i 

Byen. – Mads Sørensens Enkes Gaard N
o
 3, efter Udskiftnings Kortet har ligeledes faaet sin fulde 

Andeel udlagt uden Hensyn til Skolens Haver, der saaledes ved Udskiftningen ere bleven 

behandlede som en umatriculeret Eiendom der hverken hører under Skolens eller under Gaardens 

Hartkorn. 

At det forholder sig saaledes efter Udskiftnings Beregningen attesteres, P.L. Birk, 

Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 2526 

 

Af det til Matriculeringen brugte Kort over Jorden Matr. N
o
 12c i Torpet By Saltum Sogn Hvetboe 

Herred, Hjørring Amt, der tilhører Frederik Nielsen, udbeder jeg mig meddelt en Copie, som ønskes 

sendt til Aalborg Amtstue. 

Vadumtorp den 18
de

 November 1852, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Indenrigsministeriet. 

 

 

Nr. 2527 

 

Kjære Peter 

Gjør mig endelig den Tjeneste at forskaffe mig det her omskrevne Kort saa hastig som det er Dig 

mueligt. – Jeg er nemlig kommet i en stor Forlegenhed da jeg skulde bruge det i disse Dage og jeg 

har forglemt at skrive om det i tid – Alt er vel her, naar jeg undtager lidt Forkølelse som jeg har 
faaet i disse Dage – Du og Thine og lille Camilla hilses Kjærligst fra os alle ved Din hengivne 

Fader. 

Vadumtorp den 18
de

 November 1852, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2528 
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Til Brug ved en forehavende Udstykning af Gaarden Matr. N
o
 14a og 51a i Hvorup By og Sogn, 

Kjær Herred behøver jeg en Attest om Hartkornet og Gammelskatten. En saadan tillader jeg mig 

herved ærbødigst at udbede mig det allersnarest som det kunde falde beleiligt. 

Vadumtorp den 19
de

 November 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til den Kongelige Amtstue i Aalborg. 

 

 

Nr. 2529 

 

Deres Velædelhed har under 22
de

 d.M. meddelt mig en Attest om Hartkornet og Gammelskatten for 

Niels Pedersen Piilens Gaard Matr. N
o
 14a og 51a saaledes: 

N
o
 14a Hartkorn 1 Td. 5 Skp. 1 Fk. 1¾ alb. Gammelskat 16 rbd. 37 sk. 

(N
o
) 51a 2 Skp. 1 alb. 

og Andeel i Matr. N
o
 73. 

men der maa ufeilbarlig være indløbet en Feil ved Hartkornets eller rettere Gammelskattens 

Indførelse i Jordbogen; thi Gaardens oprindelige Hartkorn og Gammelskat har været saaledes: 

N
o
 14 Hartkorn 2-1-3-¼ - Gammelskat 23 rbd. 40 sk. 

Som ved den første Udstykning i (1849) blev fordeelt saaledes:  

Gaml. N. 1 - 14a Hartkorn 1-5-1-1¾   Gammelskat 17 rbd. 37 sk. 

Gaml. N. 2 - 14b (Lars Jensen) 0-0-3-1¾  Gammelskat 83 sk. 

Gaml. N. 3 - 14c 0-1-0-¼    (Gammelskat) 1 rbd. 7 sk. 

Gaml. N. 4 - 14d 0-2-1-1½   (Gammelskat) 2 rbd. 27 sk. 

Der til N
o
 29b, nu Matr. N

o
 30 tillagte Andeel af Gaardens Gammelskat 1 rbd. 78 sk. 

Udgjør foranførte Htk. 2 Td. 1 sk. 3 Fr. ¼ alb. – Gammelskat 23 rbd. 40 sk. 

Det bemærkes: at under den for Matr. N
o
 14a anførte Gammelskat 17 rbd. 37 sk. henhører tillige 

Andeel i Matr. N
o
 73 i Tørvemosen og Overdrevsjorderne Matr. N

o
 51. 

Ved et i Aaret 1851 udført Magelæg med Gaarden Matr. N
o
 8a er Hartkornet og Gammelskatten for 

Matr. N
o
 51 Niels Pedersen Pilen og Matr. N

o
 8a Peder Mikkelsen fordeelt saaledes:  

   Hartkorn  Gammelskat 

For Niels Pedersen Pilen Matr. N
o
 51a 2 Skp. 1 alb.  16 rbd. 2 sk. 

Peder Mikkelsen N
o
 51b  3 Fr. 2¾ alb.  1 rbd. 25 sk. 

 Udgjør det i Udstykningsberegning for 

1849 anførte   3 Skp. ¾ alb.  17 rbd. 37 sk. 

Det bemærkes, at under Gammelskatten 16 rbd. 2 sk., som er anført for N
o
 51a, henhører tillige 

Jorderne Matr. N
o
 14a og Andelen i Tørvelodden Matr. N

o
 73 

    

   Hartkorn  Gammelskat 

For Peder Mikkelsen Matr. N
o
 8a 2 Td. 2 Skp. 3 Fr. 16 rbd. 85 sk. 

Niels P. Pedersen (Matr. N
o
) 8e 1 Skp. 2¾ alb.  1 rbd.                .     

Udgjør det i Udstyknings Forretningen   

1849 for N
o
 8a  2 Td. 3 Skp. 3 Fr. 2¾ alb. 17 rbd. 85 sk. 

Det bemærkes: at under Gammelskatten 16 rbd. 85 sk. som er anført for N
o
 8a, henhører tillige 

Jorderne Matr. N
o
 41 og Andeelen i Tørvemosen Matr. N

o
 73. 

Resultatet af Hartkornet og Gammelskatten for Niels Pedersen Pilens og Peder Mikkelsens Gaardes 

Jorder, er altsaa efter de foretagne Delinger saaledes: 

Niels Pedersen Pilen Matr. N
o
 14 a – 1 Td. 5 skp. 1 Fdk. 1¾ alb Htk. 16 rbd. 2 sk.  

  (Matr. N
o
) 51a  - 2 (skp.) 1  alb. 

  Andelen i N
o
 73 Tørvemosen  

  Under N
o
 14a N. 51a 

  N
o
 8e 1 skp. 2¾ al.   1 rbd. 
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Peder Mikkelsen Matr. N
o
 8a – 2 Td. 2 Skp. 3 Fk.  16 rbd. 85 sk. 

  Matr. N
o
 41 a skp. 1 Fdk. 

   Andeelen i N
o
 73 Tørvemosen 

 Under N
o
 8a og 41 

  N
o
 51b 3 Fdk. 2¾ alb.   1 rbd. 35 sk. 

Overensstemmende hermed, ombedes De godhedsfuld ved Overbringeren heraf at meddele en 

Attest paa Hartkornet og Gammelskatten for N
o
 14 og 51a. 

Vadumtorp den 2
den

 December 1852, P.L. Birk 

 

S:T: Her. Godsforvalter Dresing Nyeborg Teglværk. 

 

 

Nr. 2530 

 

Af de til Matriculeringen bruget Korter over efterskrevne Eiendomme i Hjørring Amt udbeder jeg 

mig meddelt Copier sendt til Aalborg Amtstue, nemlig: 

1. Hvetboe Herred, Saltum Sogn Faarup By Mat. N
o
 17        Hartkorn 3 Skp. 1 Fk. 2¾ alb.  

og Sønder Saltum Mat. N
o
 113            Gammelskat 8 rbd. 66 sk. 

Vestrupgaards Gods NB Godseieren har sammenlagt Hartkornet og kan ikke opgive hvert enkelt 

Matr Nummers Hartkorn for sig. 

2. Samme Sogn Faarup By, Mat.  

N
o
 14 Htk.    1 Td. 1 Skp. 2 Fr. ¾ alb.       Gammelskat 

Sønder Saltum (Mat. N
o
) 107 (Htk.)  0 Td. 1 Skp. 3 Fr. 2¼ alb.     20 rbd. 63 sk. 

   1 Td. 3 Skp. 2 Fr. 

NB. Paa dette Kort ønskes tillige Gaardens udlagte Andeel i Byens fælleds Gadejord, 

som er bleven udskiftet for et Par Aar siden, samt den fælleds Lod Grønne Grav kaldet 

hvor i Gaarden har Andeel. 

3. Dronninglund Herred, Hellevad Sogn 

Røgelhede By Matr. N
o
 4 Eieren Mads Christian Thomsen 

  Hartkorn 2-7-2-¾  Gammelskat 18 rbd. 76 sk. 

 NB. Paa dette Kort ønskes tillige den fælleds Lod Matr. N
o
 13 med Hartkorn 1 Fk. 1¾ 

Alb., hvor i Gaarden har Andeel.   

4. Samme By Mat. N
o
 3 – Eieren Anders Larsen 

Hartkorn 5-1-0-2¼ Gammelskat 36 rbd. 41½ sk. 

 NB. Matr. N
o
 8 som  med Tilladelse af 8

de
 Mai 1852 er fraskilt med Hartk. 1 Skp. 2 

Fk. ¾ alb. gl. Skat 1 rbd. 35 sk. ønskes ikke med. 

5. Østerhan Herred, Torslev Sogn og By Matr. N
o
 16 

  NB. Matr. N
o
 69 hvor i Gaarden har Andeel ønskes ikke med. 

6. (Østerhan Herred) Tranum Sogn, Bratbjerg By, Matr. N
o
 10 – Thøger Nielsen 

 NB. Stedets Andeel i Sognets Klitter Matr. N
o
 82 i Nørre Bratbjerg m.v. ønskes ikke 

med. 

7. Aalborg Amt, Kjær Herred, Sundbye Sogn og By Jens Digemand Mat. N
o
 19a, Hartk. 2 Skp. 2 

Fr. ¾ alb. (Matr. N
o
) 125 ½ (alb) 

Korterne ønskes snarest mueligt sendte til Aalborg Amtstue. 

Vadumtorp den 27
de

 December 1852, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Indenrigsministeriet. 

 

 

Nr. 2531 

 

Deres Velbaarenhed ombedes behageligen at ville ved Overbringeren heraf sende Kortet over nogle  
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fælleds Kjærjorder under Nørhalne By som Oberst Lorentzen har udskiftet for en Halv Snes Aar 

siden. Da derpaa er en Kjærlod til Niels Gundersens Gaards Gammelskat og som følgelig bør 

medtages for Skoleloddens Skyld. 

Vadumtorp den 27
de

 December 1852, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Proprietair Glerup. 

 

 

Nr. 2532 

 

Under 7
de

 Jan. i forige Aar tillod jeg mig at tilskrive Overauditeur Herredsfoged Timm saaledes: 

”Under 28
de

 Mai 1850 har Stiftamtet communiceret mig en Skrivelse fra Indenrigsministeriet af 

18
de

 samme Maaned hvori det var bestemt at der skulde forelægges Hans Larsen Søndergaard i 

Melholt en passende Kort Tidsfrist inden hvilken han skulde legitimere med Attest eller Qvittering 

fra mig om at have betalt min Fordring paa ham for Beløbet 14 rbd. 57 sk. som hans Andeel i 

Betalingen for Skovudskiftningen i Hou og Meelholt Skove saafremt han vilde undgaae at blive 

udpantet for dette Beløb. – Da der nu atter er forløbet et halvt Aar og jeg ikke har hørt eller havt 

noget om denne Sags endelige Afgjørelse saa tillader jeg mig ærbødigst at bede Deres Velbaaren-

hed godhedsfuld at ville oplyse mig om hvorledes denne Sag staaer, da jeg ikke ved kan bie læn-

gere med, atter at andrage Sagen for Ministeriet, om jeg ikke snart kan blive forhjulpet til at faae 

min retmæssige Fordring betalt.” 

Siden den Tid har jeg blot hørt at der skal være gjort Udlæg hos Hans Larsen Søndergaard for det 

mig skyldige Beløb 14 rbd. 57 sk., men da jeg ikke endnu har modtaget Beløbet eller faaet nogen 

sikker Kundska(b) om hvor snart jeg kan vente at faae det, saa beder jeg ærbødigst at Deres Velbaa-

renhed godhedsfuld vilde behage at drage Omsorg for at Pantet bliver realiseret det allersnareste 

mueligt saaledes at jeg virkelig kan faae fornævnte mit Tilgodehavende ind. – Er der mere for mig 

at gjøre i den Retning da beder jeg mig derom godhedsfuld underrettet.  

Vadumtorp den 28
de

 December 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Herredsfoged Meinig 

 

 

Nr. 2533 

 

Af de til Matriculeringen brugte Korter over efterskrevne Eiendomme ønsker jeg mig meddeelt  

Copi nemlig over: 

Hjørring Amt, Hvetboe Herred, Jetsmark Sogn 

 Matr. N
o
 9 og 31 i Sognets mellemste Deel 

 (Matr. N
o
) 67 og 85 i sydlige Deel, Andeel i Mat. N

o
 122 og 88 interimistisk. 

 (Matr. N
o
)17c mellemste Deel 

 (Matr. N
o
) 67b, c, d, e og f i sydlige Deel – endvidere Andeel i N

o
 122 interimistisk. 

 og N
o
 29b i mellemste Deel. 

 Hartkorn 5 Td. 2 Skp. 3 Fk. 2 77/104 alb. Gammelskat 60 rbd. 

(noteret efter Skatteqvitteringsbogen) 

Kortet ønskes snarest mueligt sendt til Aalborg Amtstue. 

Vadumtorp den 4
de

 Januar 1853, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Indenrigsministeriet. 

 

 

Nr. 2534 
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Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det første som Deres Leilighed kan tillade det 

meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme nemlig: 

a. Hvetboe Herred, Jetsmark Sogns sydlige Deel Matr. N
o
 111 

b. Samme Sogn, Niels Knudsen Sørensen, Piilgaard kaldet. 

Matr. N
o
 9 og 31 i Mellemste Deel – 67 og 85 i sydlige Deel – Andeel i 122 og 88 

interimistisk – N
o
 17c i mellemste Deel – 67b, c, d, e og f i sydlige Deel – Endvidere 

Andeel i N
o
 122 interimistisk og N

o
 29b i Mellemste Deel – Hartkorn 5 Td. 2 Skp. 3 

Fr. 2 77/104 alb. Gammelskat 60 rbd. – Efter Skatteqvitteringsbogen 1849 

c. Samme Sogn, Mads Larsens Gaard – efter Skatteqvitteringsbogen 

 Matr. N
o
 18 og 29 i Mellemste Deel – Matr. N

o
 81b og 87 i sydlige Deel – Andeel i N

o
 

122 interimistisk – N
o
 10b i mellemste Deel – N

o
 74c i sydlige Deel - Hartkorn 3 Td. 4 

Skp. 1 Fk. 1 243/260 alb. Gammelskat 34 rbd. 78 sk. 

Vadumtorp den 18
de

 Januar 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. - Afsendt den 18
de

  

Januar 1853 

 

 

Nr. 2535 

 

Med Udstykningsforretningerne betreffende Nørhalne Skole er jeg nu saa nær færdig at jeg trænger 

til Oplysning om hvor stor en Deel Niels Gundersens Gaard skal tilregnes at have i Nørhalne Byes 

fælleds Gadejord – Jeg formoder at det vil være at beregne det efter det gamle Hartkorn med Hen-

syn til Gammelskatsfordelingen, og det er alene med Hensyn til denne at jeg skal vide det. – Er der 

imidlertid vedtaget nogen anden Maalestok for Deltagelsen, da beder jeg mig den opgivet; men 

ellers beder jeg mig opgivet hele Byens Gamle Hartkorn saavelsom Niels Gundersens Gaards gamle 

Hartkorn at jeg derefter kan udfinde Gaardens Andeel – Dette beder jeg ret meget om at faae 

opgivet ved Overbringeren heraf. 

Vadumtorp den 22
de

 Januar 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Forvalter Lund. 

 

 

Nr. 2536 

 

Regning 

over mit Tilgodekommende for Udstykning af Fæster Niels Gundersens Gaards Jorder i Nørhalne 

By med Hensyn til Udlæg af Jord til Nørhalne Byes Skole efter Landvæsenscommissionens Kjen-

delse af 1
de

 Mai 1852, samt for i samme Anledning at udstykke den hidtil værende Skolelod til 

anvendelse efter den nævnte Kjendelse. 

a. for Niels Gundersens Gaard 

For en Copie af Kortet over Niels Gundersens Gaards Jorder efter det mig til den Ende udlaante 

Matriculs copikort med de fælleds Grundstykker hvori Gaarden  

har Andeel 433 Tdl. á 2½ sk. er   11 rbd.  28 sk. 

For Gaardens egentlige udstykning, efter den vanlige Taxt for  

en Parcels Fraskillelse    26 rbd. 

For Befordring til og fra Stedet den 22
de

 December for at foretage  

de nødvendige Udmaalinger paa Marken – Tour og Retour ¾ Miil    1 rbd.  24 sk. 

Befordring til og fra Stedet ved Taxationen den 23
de

 samme  

Maaned        1 rbd.  24 sk. 

ligesaa til Fuldførelsen af samme den 30
de

 samme Maaned    1 rbd.  24 sk. 
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Assistance ved Taxationen i 2 Dage á 24 sk. er                48 sk.  

b. For den gamle Skolelod 

For en Copie af Kortet over Skolens Jorder efter det mig  

udlaante Kort                  64 sk. 

For den egentlige Udstykning efter den sædvanlige Taxt 15 rbd.   

    Tilsammen  57 rbd.  20 sk. 

 

Vadumtorp den 5
te
 Februar 1853. 

 

 

Nr. 2537 

 

For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift som for Februar Maaned 1853 er bleven mig 

udbetalt af den Kongelige Amtstue i Aalborg med 23 rbd. 32 sk. qvitteres herved. 

Vadumtorp den 5
te
 Februar 1853, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2538 

 

Efter at dette Kort over Niels Gundersens Gaards Jorder var copieret med de paa Hovedkortet 

betegnede Fælleds Jorder Matr. N
o
 54, 55 og 56 hvor i Gaarden har Andeel har jeg under 28

de
 

December forige Aar erholdt et Kort som Godseieren har modtaget under 10
de

 s.M. sendt fra Mini-

steriet gjennem Amtet, over Delingen af Matr. N
o
 54 og 55, paa hvilket Gaardens Andeel i disse to 

Matriculsnummere nu er samlet paa eet Sted i den herpaa senere antegnede Lod Matr. N
o
 55d, som 

har særskilt Hartkorn 2 Skp. 1 Fk. men som hører under Gaardens Gammelskat 45 rbd. 94 sk. 

Vadumtorp den 5
te
 Februar 1853, P.L. Birk. 

(Denne Attest er skreven paa Kortet over Niels Gundersens Gaards Jorder) 

 

 

Nr. 2539 

 

Det vil upaatvivlelig være i Deres Høivelbaarenheds Erindring at Selveiergaardmand Hans Larsen 

til Søndergaard i Meelholt i Ulsted Sogn har i sin Tid nægtet at betale mig mit Tilgodehavende 14 

rbd. 55 sk. som hans Andeel i Betalingen for den af mig udførte Udskiftning af Melholt og Hou 

Skove, som jeg udførte efter det Kongelige Rentekammers Ordre, og at jeg derfor fandt mig nød-

saget til at henvende mig til Indenrigsministeriet for at faae min Regning bedømt og approberet til 

Inddrivelse ved Udpantning – Deres Høivelbaarenheds Skrivelse derom til vor forige Herredsfoged 

Overauditeur Timm af 28
de

 Mai 1850 findes i den vedlagte Afskrift af Fogedforret-ningen af 16
de

 

Juli 1851. DA jeg imidlertid flere Gange forgjæves har henvendt mig til den forige Herredsfoged 

saavelsom til den i Embedet constituerede Fuldmægtig Lassen, saa har jeg under 28
de

 December 

sidst andraget Sagen for den nuværende Herredsfoged med Anmodning om at faae Pantet realiseret 

det snarest mueligt saaledes at jeg virkelig kunde faae mit Tilgodehavende ind. Han har derpaa 

under 5
te
 denne Maaned sendt mig hoslagte Udskrift af Fogedforretningen med en Skrivelse, som 

hermed følger i Gjenpart, hvori han tilkjendegiver mig at ville fremme Auctionen paa mit An- og 

Tilsvar; men da Udskiftningen af Meelholt og Hou Skove blev udført efter det Kongelige Rente-

kammers Ordre, saa synes jeg at Billighed taler for, at jeg maa kunde faae mit Tilgodehavende for 

Forretningen ind uden at paadrage mig nyt Ansvar eller extra Udgifter i den Retning – Gebyhret for 

den hermed følgende Afskrift 1 rbd. 2 mk., beder jeg mig ligeledes forskaanet for, da min Regning, 

som Ministeriet har erkjendt for at være billig er virkelig affattet saaledes at den ikke taaler at 

belastes med nogen som helst Incassations Gebyhr. 
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Deres Høivelbaarenhed bedes høigunstigst at ville beære mig med et Par Ord om hvad jeg i den 

Henseende nu har at gjøre. 

Vadumtorp den 11
te
 Februar 1853, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand c. Stemann Commandeur af Dannebrog og 

Dannebrogsmand. - Afsendt den 12
te
 Februar 1853 

 

 

Nr. 2540 

 

Gode Hr. Kjerulff. 

Der er en ung Landmaalingselev hos mig en Søn af Proprietair Hal(d) i Biersted han ønskede gjerne 

at komme til Maskeradebal paa Søndag dersom jeg tør bede Dem gjøre mig den Tjeneste at 

forskaffe ham Adgang; jeg indestaaer for ham i enhver Henseende. Et Par Ord derom udbedes ved 

Overbringeren. 

Vadumtorp den 23
de

 Februar 1853. Med Høiagtelse og Forbindtlighed ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2541 

 

Jens Nielsen Haugaard af Brødslev har ved sin Søn bragt mig en Skrivelse fra Indenrigsministeriet 

dateret 28
de

 November 1853 der meddeler Approbation paa Udstykningen af Gaarden Haugaard, 

men med den Bemærkning at det ikke kan tillades at henlægge Parcellen N
o
 2 til Hovedgaarden – 

Jens Haugaard yttrede Ønske om at jeg vilde skrive for ham paa ny til Ministeriet for om mueligt at 

faae den ansøgte Tilladelse til at lade Parcellen N
o
 2 forblive til Kjettrupgaard hvilket formentlig 

ikke kan være lovstridigt eftersom Kjettrupgaard ikke er nogen Hovedgaard; desuden er det bog-

stavelig stridende imod Forordningen af 3
die

 December 1819 § 7 om Godseiere, saaledes som 

Ministeriet har yttret at han kan – betinger sig Ret til at skjære Tørv, naar Grunden og Græsningen 

forbliver ved Bondestedet. Jeg vilde vel have skrevet for ham, men da jeg ikke af Deres Velædel-

heds Skrivelse kan see under hvilken Datum Udstykningen er approberet; thi der staaer at Inden-

rigsministeriet har under 16
de

 dennes tilskrevet Amtet saaledes, og Brevet er dateret Blokhuus den 

28
de

 November 1853 – en Tid som vi ikke endnu have oplevet saa er det klar at der maa være en 

Skrivefeil et steds; men hvad det er der er Feil veed jeg ikke – Jeg have derfor yttret at han gjorde 

bedste i at formaae Dem til at skrive for om mueligt at faae Resolution forandret – for at det kan 

sees at jeg ikke har givet nogen Anledning til at Ministeriet anseer Kjettrupgaard for en Hoved-

gaard, sender jeg Dem herved en Copie af den Ansøgning som jeg skrev for Jens Haugaard. 

Vadumtorp den 5
te
 Marts 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Fuldmægtig Herskind. 

 

 

Nr. 2542 

 
Ved min Udstykningsberegning af 31

de
 December 1852 over Frederik Nielsens Parcel Matr. N

o
 12c 

i Torpet Bye Saltum Sogn er Hartkornet fordeelt saaledes: 

Parcel N
o
 1 Bertel Larsen 3 Skp. 1 ¼ alb. 

(Parcel N
o
) 2 Frederik Nielsen 2 Fk. ½ alb. Gammelskatten bliver beregnet i  

(Parcel N
o
) 3 Morten Christensen ¼ alb. Ministeriet. 

Er 3 Skp. 2 Fk. 2 alb.  

Vadumtorp den 7
de

 Marts 1853, P.L. Birk. 
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Velædle Hr. Gaardeier Peder Madsen i Torpet i Saltum Sogn. 

 

 

Nr. 2543 

 

Vi undertegnede Vedkommende erklære herved at det er vort fælleds Ønske at den Taxation over 

Ole Hansens Gaards Matr. N
o
 14a i Jerslev By og Sogn, Børglum Herred Hjørring Amt, som blev 

afholdt den 31
de

 October 1846 og afhjemlet den paafølgende Retsdag og som i Original afskrift fra 

Retten blev indsendt med Udstykningsberegningen af 20
de

 Februar 1847 skal lægges til Grund for 

den nu attraaede videre Deling, hvilket vi herved bekræfte med vor Hænders Underskrift. 

Jerslev den 10
de

 Marts 1853. 

 

 

Nr. 2544 

 

Deres Velbaarenhed ombedes at ville være af den Godhed det allerførste som Deres Leilighed kan 

tillade det at meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Selveier Ole Hansens 

Gaards Jorder Matr. N
o
 14a i Jerslev Bye og Sogn, Børglum Herred og Matr. N

o
 25 i Broust By og 

Sogn, Østerhan Herred. Eier Laurits Stistrup Andersen. 

Vadumtorp den 10
de

 Marts 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 2545 

 

(vedhæftet brev) Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres 

Leilighed kan tillade det meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne 

Eiendomme, nemlig: 

a, For Skagen Sogns fælleds Jorder Matr. N
o
 14 

b, Dronninglund Herred, Hellevad Sogn, Røgelhede By, Selveier Mads Christian Thomsens  Gaards 

Jorder Matr. N
o
 4 

c, Østerhan Herred, Lerup Sogn, fælleds Klitter Matr. N
o
 3. 

Vadumtorp den 12
te
 Marts 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 2546 

 

(vedhæftet brev) Under 10
de

 og 12
te
 Marts dette Aar tillod jeg mig ærbødigst at tilskrive Deres 

Velbaarenhed saaledes som hoslagte Copie udvise; men om disse Breve af en eller anden Aarsag 

skulde have forfeilet sin Bestemmelse være kommen dem tilhænde saa tillader jeg mig herved 

ærbødigst at gjentage min Begjæring om at faae de deri nævnte Attester det allerførste som det 

maatte være Dem beleiligt. Endvidere beder jeg Dem endnu om at erholde Attesten om Hartkornet 

og Gammelskatten for: 

a. Matr. N
o
 15 og 88g i Jetsmarks Sogns mellemste Deel og N

o
 69 og 122 i den sydlige Del. 

b. For Matr. N
o
 30 og 77b i samme Sogns mellemste Deel og N

o
 82 i den sydlige Deel. 

c. For Matr. N
o
 19 samme Sogns mellemste Deel med hvad der mueligen dermed staaer i 

Forbindelse, 
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d. For Matr. N
o
 16 i samme Sogns nordlige Deel, N

o
 76 i den mellemste Deel og N

o
 101 i den 

sydlige Deel. 

e. For Matr. N
o
 25 i Fristrup Bye Aaby Sogn, og 

f. For Matr. N
o
 16 i Kraghedens vestlige Deel Østerbrønderslev Sogn. 

Vadumtorp den 25
de

 April 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge 

 

 

Nr. 2547 

 

Af de til Matriculeringen brugte Korter over efterskrevne Eiendomme i Hjørring Amt  ønsker jeg 

mig Copier sendt til Aalborg Amtstue nemlig:  

a. Hvetbo Herred, Jetsmark Sogn, Mads Larsen 

Sognets mellemste Deel Matr. N
o
 18 Hartkorn 2 Td. 3 Fk. ½ alb. Glskat. 27 rbd. 32 sk. 

Sognets sydlige Deel mat. N
o
 87 Htk. 4 Td. 1¾ alb. Glskt. under N

o
 18 i mellemste Deel 

Sognets mellemste Deel Matr. N
o
 29c Htk. 3 Td. 2¼ alb. Glskt. 2 rbd. 54 sk. 

Sognets sydlige Deel Matr. N
o
 81b Htk. 1 Fk. 1¾ alb.  Glskt. under Matr. N

o
 29c i mellemste Deel. 

Sognets mellemste Deel 10b Htk. 3-3-1/4 og sydlige Deel matr. N
o
 74c Htk. ¼ alb samlet Glskt. 4 

rbd. 88 sk. 

og fælledslodderne Matr. N
o
 112, N

o
 122 og 124 i Sognets sydlige Deel, Matr. N

o
 88 og 90 i 

Sognets mellemste Deel samt Matr. N
o
 106 i Sognets nordlige Deel. 

b. Børglum Herred, Jerslev Sogn  

Øster Mellerup Bye Lars Pedersen, Matr. N
o
 3a Hartkorn 2 Td. 5 Skp. 2 Fr. Gammelskat 18 rbd. 52 

sk. 

Jerslev By Matr. N
o
 55 samme Eier 1 Fr. 2¼ alb. Under Matr. N

o
 3a i Øster Mellerup Bye 

Øster Mellerup By, Matr. N
o
 1e Htk. 4 Skp. 2¾ alb., Gl. skat 5 rbd. 55 sk. 

Jerslev By Matr. N
o
 47, Htk. 1 alb. Gl.skat Under Matr. 1e i Øster Mellerup By 

Østerbrønderslev Sogn og By, Matr. N
o
 10g samme Eier Htk. 3 Fr. 2 alb. Glskat. 1 rbd. 22 sk. 

Jerslev Sogn Østermellerup By Matr. N
o
 7 Htk. 3 Fr. 1¾ alb., under Eierens Gl.skat. 

c. Dronninglund Herred, Hellevad Sogn, Allerup By, Dybvad Gods, Matr. N
o
 6 Hans Chr. Andersen 

Htk. 2 Td. 2 Skp. 3 Fr. 2 alb. Glskat. 27 rbd. 32 sk. 

d. Matr. N
o
 7 Christen Mortensen Htk. 2-3-3-2 Glskat. 27 rbd. 32 sk. 

e. Matr. N
o
 8 Niels Christensen, Htk. 2-2-1-¾ Glskat. 27 rbd. 32 sk. 

f. Matr. N
o
 9 Svend Jensens Enke Htk. 2-4-0-1¾ Glskat. 27 rbd. 32 sk. 

g. Matr. N
o
 16 Jens Jensen, Htk. 1-3-0-1 Glskat. 14 rbd. 29½ sk. 

h. Fælledsjorderne Matr. N
o
 49, 50, 51 og 52 paa et Kort. 

Korterne ønske meddeelt det snarest som det kan skee da det er Vedkommende af Vigtighed at faae 

de attraaede Udstykninger istand inden førstkommende Juni Termin. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 12
te
 Marts 1853, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Indenrigsministeriet - Indsendt den 25
de

 April 1853 

 

 

Nr. 2548 

 

For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift som for Marts Maaned 1853 er bleven mig 

udbetalt af den Kongelige Amtstue i Aalborg med 23 rbd. 32 sk. qvitteres herved. P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2549 
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I skyldigst Svar paa Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af Dags Dato meldes at det er især 

den strænge Vinter der er Skyld i at jeg ikke har indfunden mig hos Dem for længe siden – Jeg vil 

efter bedste Evne bestræbe mig for at rydde de Hindringer af Veien som mine andre Forretninger 

maatte foraarsage saaledes at jeg kan være parat til at møde ved den omskrevne Forretning saa tidlig 

som Aarstiden kan tillade det og min Helbred vil blive nogenledes taalelig dertil – Det er min 

bestemte Agt at komme til Dem i Morgen eller i Overmorgen for nærmere at aftale det Fornødne. 

Vadumtorp den 21
de

 Marts 1853. Med Høiagtelse Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Ingenieurcapitain Glahn. 

 

 

Nr. 2550 

 

Ifølge Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse til mig af 17
de

 Mai forige Aar har jeg i Dag til 

Indenrigsministeriet indsendt samtlige befalede Korter og øvrige Documenter Udskiftnings Sagen 

paa Læsøe vedkommende, hvilket jeg ikke undlader herved allerærbødigst at tilkjendegive. 

Vadumtorp den 23
de

 Marts 1853, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Esbensen Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 2551 

 

Da jeg har lovet Jens Andersen Møll at komme til Gandrup paa førstkommende Mandag den 4
de

 

April Formiddag Kl. 11 for at udvise Skjel for en Parcel som han har solgt til Deres Velædelhed – 

De vilde derfor behage at være tilstæde til den Tid med Kortet over Byens Jorder saavelsom 

Parcelkortet, ligesom De ogsaa vilde behage at tilvarsle Eierne af de tilgrændsende Jorder om at 

møde paa Aastedet til samme Tid. 

Vadumtorp den 30
de

 Marts 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Skolelærer Jacob Hansen 

 

 

Nr. 2552 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 30
de

 f.M. meldes at jeg har allerede for 

nogle Dage siden faaet Kortet over Kogsted Matr. N
o
 17 og 113, og jeg er villig til at foretage 

Udstykningen saa tidlig som det kan lade sig gjøre at taxere Eiendommen; men jeg maae til den 

Ende bede Dem det allerførste mueligt at henvende Dem til Hr. Proprietair Keller paa Lundergaard 

for at træffe Aftale med ham saavelsom med Parcellisten, De har solgt til, om hvilke Mænd der skal 

bruges til Taxationen; jeg skal da nærmere lade Dem vide hvad Tid jeg kan komme naar jeg kan 

troe at Frosten er gaaet saaledes af Jorden at det kan blive mueligt at taxere – Dog var det maaskee 
det bedste om De vilde behage at lade mig det vide saasnart som De finder at Frosten synker saa 

dybt at det kan lade sig gjøre at regne, da jeg saa vil komme saa hastig derefter som det kan blive 

mig mueligt. Det Kort fra Lund som De skriver om Fra Lund, bragte jeg Dem i Efteraaret da jeg 

sidst var paa Vestrupgaard og jeg leverede Dem det i Deres egne Hænder i Gangen uden for Deres 

Dagligstuedør. – hvilken min Søn som var med mig tydelig kan huske. 

Vadumtorp den 3
die

 April 1853. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Hasselbalk. 
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Nr. 2553 

 

I skyldigst Svar paa deres Velbdhds. meget ærede Skrivelse af 28
de

 f.M. meldes at jeg er saa vel 

forsynet med Arbeidskraft fortiden at jeg ikke vel kan see mig istand til at sætte flere Hænder i 

gavnlig Virksomhed ligesom min Leilighed desuden ikke kan tillade mig at modtage flere end jeg 

allerede har givet Løfte til. – Jeg maa saaledes bede mig undskyldt at jeg ikke seer mig istand til at 

imødekomme Deres ytterede Ønske om at modtage Dem her til Veiledning i 

Landmaalingsforretninger. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 3
die

 April 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Cand. Phil. Ewald adr. General Ewald Roeskilde. 

 

 

Nr. 2554 

 

Velbaarne Hr. Ingenieurcapitain Glahn. 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville meddele mig Deres Mening om til hvilken Tid 

De antager det der efter Rimelighed skal kunde tages fat paa Taxationsforretningen ved Landeveien 

da jeg for mine andre Forretningers Skyld ret meget ønskede at vide det saa længe forud som mue-

ligt – Naturligviis maa Frosten jo være gaaet af Jorden, og det skulde jo da endelig ogsaa være saa-

ledes at man kunde udholde at skrive under aaben Himmel – har De gjort nogen endelig Bestem-

melse derom, da er de vel saa god at lade mig det vide om mueligt med Overbringeren eller snarest 

mueligt ved et Par Ord indlagte paa Posthuset i Aalborg. – Tillad mig at spørge om ikke den enkelte 

Blyantslinie som er tegnet paa Korterne skal tilkjendegive Veiens Midtlinie? Dersom Hr. Capitai-

nen har faaet Hartkornsfortegnelsen fra Amtstuen da ønskede jeg ret gjerne om mueligt at faae den 

sendt ved Overbringeren heraf da jeg saa kunde endnu her hjemme gjøre mig en foreløbig Idee om 

hvilke Stykker der mueligen kan komme i Betragtning til Afgang i Hartkornet – Paa jævnt Land kan 

man vel i Almindelighed antage Veiens Brede til 25 Alen der skal godt; men hvor der er skeet 

Gjennemgravning af nogen betydelig Størrelse der bliver vel Dosseringen paa begge Sider at regne 

med til Veiarealet?  

Men skal der i saadanne Tilfælde regnes med til Veiarealet en Alen uden for Dosseringens øverste 

Kant? eller er maaskee den der omtales i Veiforordningens 9 § alene at forstaae om den Alen som er 

lagt til Veiarealet uden for Veigrøften saaledes at hele Skraaningen kan regnes at være uden for 

Veiarealet?, men denne sidstanførte Mening kan dog vel neppe antages eftersom den hele Skraaning 

jo er gaaet tabt for Gaardeieren og derfor vistnok ligesaavel bør godtgjøres ham, som det virkelig 

Veiareal der bruges til Vei og Grøfter. – Deres Velbaarenheds ærede Svar paa disse Spørgsmaal 

beder jeg mig godhedsfuld meddelt.  

Vadumtorp den 6
te
 April 1853, Med Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk.   

 

 

Nr. 2555 
 

Deres Velædelhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade det 

meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne 4 Gaarde i Hvorup By, 

nemlig for: 

a. Niels Christensen Kudsk, Matr. N
o
 3a Htk. 2-1-0-¾ Gammelskat 15 rbd. 77 sk. – (Matr. N

o
) 32 

(Htk.) 0-1-1-2¼ (Gammelskat) under Matr. N
o
 3a 

Andeel i Matr. N
o
 73 som staar for samlet særskilt Hartkorn 1 Skp. 2 Fr. 2 alb. 
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b. Peder Christensen Kudsk, Matr. N
o
 6a Htk. 1 Td. 7 Skp. 3 Fr. 2¾ alb. Gammelskat 17 rbd. 71 sk. 

– (Matr. N
o
) 38 (Htk.) 0-2-3-2½ (Gammelskat) under Matr. N

o
 6a 

Andeel i Matr. N
o
 73 som staar for samlet særskilt Hartkorn 1 Skp. 2 Fr. 2 alb. 

c. Jens Andersen nu Peder Nielsen, Matr. N
o
 7a Hartkn. 1 Td. 6 Skp. 2 Fr. 2½ al. Glskat. 15 rbd. 65 

sk. - – (Matr. N
o
) 39 (Htk.) 0-1-1-¾ (Gammelskat) under Matr. N

o
 7a   

Andeel i Matr. N
o
 73 som staar for samlet særskilt Hartkorn 1 Skp. 2 Fr. 2 alb. 

og d, Niels Christensen Østergaard, Matr. N
o
 12a Hartkorn 1 Td. 2 Skp. 2 alb. Gammelskat 8 rbd. 

76 sk. – (Matr. N
o
) 47 (Hartkorn) 1 Skp. ¼ alb. (Gammelskat) under N

o
 12a – Andeel i Matr. N

o
 73 

som staaer for samlet særskilt Hartkorn 1 Skp. 2 Fk. 2 alb. 

Ved denne Leilighed maae jeg atter tillade mig at bringe min Skrivelse til Dem af 7
de

 August sidst i 

behagelig Erindring saaledes at jeg ret snart kunde faae mit Tilgodehavende 26 rbd. 4 mk. ind, da 

jeg virkelig har trængende Brug for samme. Deres ærede Svar udbedes med Overbringeren.  

Vadumtorp den 6
te
 April 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Godsforvalter Dressing. 

 

 

Nr. 2556 

 

Deres Velædelhed ombedes at ville være af den Godhed at meddele mig en Fortegnelse over den 

interimistiske Deling af Hartkornet paa Holmene i Liimfjorden hvorefter Skatterne af disse svares 

fortiden af Torslev Byes 22 Gaarde samt Gaarden Haven. 

Vadumtorp den 8
de

 April 1853, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Gaardeier Mølbak i Torslev. 

 

 

Nr. 2557 

 

Af de til Matriculeringen brugte Korter ønsker jeg mig meddelt en Copie af Kortet over Gaarden 

Matr. N
o
 19 i Jetsmark Sogns mellemste Deel samt over de Jorder som dermed staaer i Forbindelse i 

Henseende til Gammelskatten. Kortet ønskes sendt til Aalborg Amtstue det allersnarest mueligt. 

Vadumtorp den 9
de

 April 1853, underdanigst P.L. Birk 

 

Til Indenrigsministeriet. 

 

 

Nr. 2558 

 

Efter deres Velbaarenheds yttrede ærede Ønske skal der fra min Side ikke blive noget til Hinder for 

at paabegynde Taxationen over de afgivne Arealer til Veistrækningen Hobro-Vebbestrup Mandagen 

den 18
de

 dennes i stedet for Torsdagen den 19
de

. 

Vadumtorp den 10
de

 April 1853. Med Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 
 

Velbaarne Hr. Ingenieurcapitain Glahn. 

 

 

Nr. 2559 
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Paa førstkommende Søndag den 17
de

 d.M. agter jeg at komme til Gandrupgaard i det Haab at Deres 

Velædelhed vil være af den Godhed at logere mig i et Par Nætter medens jeg fortager en liden 

Forretning ved Landeveien. 

Vadumtorp den 10
de

 April 1853, Med megen Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Hagen. 

 

 

Nr. 2560 

 

Paa førstkommende Onsdag eller senest Torsdag er det min Agt at komme til Villestrup og jeg skal 

da medbringe alle de havende Korter saavelsom den mig tilstillede Attest, som jeg ikke endnu har 

underskrevet da jeg ønskede at faa Kortet forinden. 

Vadumtorp den 10
de

 April 1853, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Godsforvalter Hertz. 

 

 

Nr. 2561 

 

Hoslagt tillader jeg mig at tilstille Deres Velædelhed alle Documenterne angaaende Udstykningen 

af Peder Madsen og Medinteressents Gaard Matr. N
o
 11 i Kaas Bye saaledes som de fra min Haand 

er færdige til at indsendes gjennem Amtet til Indenrigsministeriet. Mormonerne Mikkel Christian 

Christensen Hou har anmodet mig om at sende dem til Dem med den Bemærkning at De vilde være 

af den godhed at besørge dem indsendte. – de skal forresten vistnok til Sogneforstanderskabets 

Erklæring; men om dette nødvendig skal skee efter Amtets Foranstaltning eller om De er saa god at 

formaae Herredsfogden til at indhente denne førend Forretningen kommer til Amtet og da først 

derefter at sende den til Amtmanden veed jeg ikke, Peder Madsens Skjøde saavelsom det ældre 

Interessentskabs Skjøde følge ogsaa med, men disse har jeg antaget at det ikke skulde være 

fornødent at indsende for det Første. 

Vadumtorp den 10
de

 April 1853. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Fuldmægtig Herskind. 

 

 

Nr. 2562 

 

Med S:T: Hr. Proprietair Lassen til Rødsleth var jeg akkorderet om at dele Lodden Matr. N
o
 30 i 

Hvorup i 20 Parceller imod derfor at erholde et Honorar af 40 rbd. Da jeg imidlertid var færdig med 

Delingen og meldte mig for at afsætte Skjell erfarede jeg først at han imidlertid havde solgt 

Eiendommen samlet og Udstykning derved var bleven overflødig. – jeg tilbød derfor uagtet jeg 

havde udført de ¾ af Arbeidet at vilde være tilfreds med 2/3 af det akkorderede Beløb, nemlig 26 

rbd. 64 sk. og dette Beløb har jeg i Dag modtaget af Hr. Gads Forvalter Dressing for hvilket herved 
qvitteres. 

Vadumtorp den 11
te
 April 1853, Birk. 

 

 

Nr. 2563 
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Deres Høivelbaarenhed ombedes gunstbehageligen at vilde det allerførste som Deres Leilighed kan 

tillade det meddele mig en Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Selveier Jens Christensens 

Gaards Jorder Matr. N
o
 4a  i Voerberg By Sundbye Sogn, Kjær Herred. 

Vadumtorp den 12
te
 April 1853, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Amtsforvalter Kragh. 

 

 

Nr. 2564 

 

Til førstkommende Løverdag den 16
de

 d.M. Formiddagen Kl. 9 vilde De behage at faae alle Arve-

fæsterne sammenkaldt til et Møde i Vadum Mølle for at aftale det Fornødne i Henseende til Delin-

gen af Gaardmændenes Tørvemose og i stedet for at møde her med en Vogn vilde De lade en Karl 

møde her for at bære mine Stokke og kjøre da Lund møder paa mine Vegne. – Forvalter Dressing 

har lovet at møde og at tilvarsle Fæsterne. 

Vadumtorp den 12
te
 April 1853, P.L. Birk. 

 

Til Arvefæstebesidderen af Vadum Mølle. 

 

 

Nr. 2565 

 

Det Exemplar af Industriforeningens Qvartalsberetning som Deres Velbhed. har modtaget til min 

yngste Søn Stud polyt C.L. Birk ønsker jeg dog sendt hertil ifald det ikke allerede er bleven 

tilbagesendt ogsaa ønsker jeg mig tegnet som Subscriberet paa ”Napoleon den Store og hans Tids 

Historie” 

 

Vadumtorp den 13
de

 April 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Dersom deres Velbhed. har udsalg af Holmblads Segllak, da hav den Godhed at sende mig et pund 

rødt Segllak N
o
 2. 

 

S:T: Hr. Boghandler Arntzen 

 

 

Nr. 2566 

 

Efter min Udstykningsberegning af 26
de

 Juli 1831 er Arealet til Gaarden Qvisselholt i Dronninglund 

Sogn 267 Tønde Land geometrisk Maal beliggende samlet omkring Gaarden. 

 

 

Nr. 2567 

 

Ifølge Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 12
te
 d.M. har jeg strax taget Beregningen i Arbeide og 

den skal tillige med Kortet blive leveret til Hr. Kjøbmand Ipsen i Morgen, da jeg netop i Morgen 

tiltræder en Reise hen til Egnen af Hobro og bliver borte i hele næste Uge, saa at jeg ikke vilde have 

været istand til at have opfyldt Deres ærede Forlangende om Budet først var kommet i Morgen. 

Vadumtorp den 13
de

 April 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Hansen 
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Nr. 2568 

 

Efter Begjæring af Hr. Proprietair Hansen til Hellumlund har jeg beregnet Størrelsen af hans Gaards 

Jorder og Anfundet disses Areal saaledes: 

Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Hellum Sogns nordlige Deel, Hellumlund Matr. N
o
 6 

Agerlandet, og Heden som for størstedelen nu er Agerland,  

er i alt    3302370 eller 235 12/14 Tdl. geometrisk Maal. 

Eng   157200 kvadrat Alen eller 11 3/14 Tdl g.m. 

Kjær eller Græsjord   386440 kvadrat Alen eller 27 8/14 Tdl g.m. 

  Tilsammen  3846010 kvadrat Alen al. eller 274 12010/14000 Tdl. g.M. 

Vadumtorp den 13
de

 April 1853, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 2569 

 

For en Areal-beregning over Hellumlunds Jorder bliver mit tilgodekommende at beregne efter 

Størrelsen saaledes 

For 274 Tønder Land á 1½ sk. pr. Tønde Land 4 rbd. 27 sk. 

Vadumtorp den 13
de

 April 1853, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2570 

 

Førstkommende Torsdag den 28
de

 d.M. Formiddag Kl. 11 er det min Agt at komme til Jetsmark 

Sogn for at paabegynde Udstykningsforretninger, om dette vilde Niels Jensen Baare forkynde alle 

Vedkommende og anmode Taxeringsmændene saavelsom Parcellisterne om at møde ved Niels 

Jensens Bopæl til den nævnte Tid. 

Vadumtorp den 24
de

 April 1853, Forbindtlig P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2571 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 18
de

 d.M. meldes at jeg har under 

17
de

 Marts 1852 gjennem Amtet indsendt til Indenrigsministeriet en fuldstændig Udstykningsbereg-

ning med tilhørende befalede Korter in duplo over Gaarden Tidselbaks Jorder af hvilken Beregning 

jeg har meddelt Jens Christian Andersen en Extract. Det vil af denne behageligen erfares at Hoved-

parcellen har den befalede Størrelse til at udgjøre hvad der efter Lovgivningen skal kaldes en Gaard, 

nemlig en Tønde Hartkorn, ja endog en Deel derover, saa at Forpligtelsen til offentlige Kjørsler 

ingenlunde kan bortfalde følgelig kan jeg ikke indestaa hvad Sogneforstanderskabet kan have havt 

at indvende imod Udstykningen; men om det end skulde blive mueligt at bevæge Ministeriet til at 

approbere Udstykningen imod Sogneforstanderskabets Misrecommandation, saa er det dog neppe 

sandsynligt at det vil kunde skee anderledes end imod Bevilling, som da vil blive at indløse med 
sædvanlig Gebyhr 14½ rbd.; thi den lovebefalede Størrelse sees en Hovedparcel hvortil man kan 

være sikker paa at der ikke behøves Bevilling - er 20 Tønder Land boniteret Jord - en Størrelse der 

svarer til omtrent 4 Tønder Hartkorn - saa at den hele Hovedparcel Matr. N
o
 1a er langt fra at svare 

til denne Størrelse selv ikke med Englodden Matr. N
o
 76a inclusive. – De mig tilstillede 6 Korter 

følger hoslagt tilbage. 

Vadumtorp den 26
de

 April 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Hr. Fuldmægtig Busch. 



935 

 

 

 

Nr. 2572 

 

Da jeg ved andre Embeds Forretninger her er forhindret fra med Sikkerhed at kunne møde selv ved 

den Taxation over Biersted Byes fælleds Gadejord som er bestemt til at foretages Onsdagen den 

11
te
 d.M. saa befuldmægtiger jeg herved min Søn Landmaaler Rasmus Frederik Birk til paa mine 

Vegne at bestyre den nævnte Taxation i det sandsynlig muelige Tilfælde at jeg ikke skulde blive 

istand til selv at kunne møde. 

p.t. Hjermitslevgaard den 7
de

 Mai 1853, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 2573 

 

Paa førstkommende Tirsdag den 17
de

 d.M. agtes foretaget Taxation over Peder Jensens Enkes 

Gaards Jorder i Uttrup By Hvorup Sogn, hvor til Taxationsmændene Hr. Schaltz i Sundbye og Hr. 

Bredesen i Uttrup anmodes om behageligen at ville give Møde om Formiddagen Kl. 8½ 

Vadumtorp den 15
de

 Mai 1853, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2574 

 

For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift som for Juni Maaned 1853 er bleven mig 

udbetalt af den Kongelige Amtstue i Aalborg med 23 rbd. 32 sk. qvitteres herved. 

Vadumtorp den 16 Juni 1853, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2575 

 

Dersom Deres Velbhd. har et Exemplar af det Skrift hvoraf Omslaget til medfølgende Bog er brugt 

som Maculator, da beder jeg mig et saadant tilsendt med Overbringeren heraf til Eftersyn – det 

angaaer nemlig som behageligen vil sees af Omslaget – Communalvæsenet paa Landet og Moti-

verne til den i høisalig Kong Christian den 8
des

 Tid udkomne Communal lov. 

Vadumtorp den 17
de

 Juni 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Boghandler Arntzen. 

 

 

Nr. 2576 

 

I Anledning af Deres ærede Skrivelse af 19
de

 f.M. tillader jeg mig ærbødigst at bemærke, at det er 

langt fra at jeg forlanger Hartkornsattester over Fæstegods meddelt fra Amtstuen som nogen 

Forpligtelse, men alene som en velvillig Tjeneste; Imidlertid kan jeg dog ikke saa at det bestemte 

Lovbud som indeholdes i Forordningen af 25
de

 Juni 1810 § 5 Lit. c og som ikke er bleven forandret 

ved Fr. 3
die

 December 1819, kan siges ligefrem at være ophævet for Fæstegodsets Vedkommende 

ved Forordningen af 24
de

 Juni 1840 § 12; thi vel staaer der i det nævnte Lovsted at den vedkom-

mende Amtsforvalter skal forsaavidt Selveiergods angaar meddele den Landinspecteur som udfører 

Parcelleringen attest om den gamle Skat ligesom om Hartkornet, og at Godseieren ved de Beret-

ninger, han har at afgive efter Fr. af 25
de

 Juni 1810 § 11 og 12, skal godtgjøre, at den gamle Skat 

ligesaavel som Hartkornet er anordningsmæssig deelt; men jeg kan ikke af disse Ord udlede den 

Mening at Amtstuen derved er løst fra den Bogstavelige Forpligtelse som indeholdes i Fr. 25
de

 Juni 
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1810 § 5 Lit. c. Imidlertid er det aldeles vist at foregaaende Amtsforvaltere i Aalborg og Hjørring 

stedse have meddelt mig de Attester som jeg har forlangt til udstykninger, ligesaavel for Fæstegods 

som for Selveiergods. – ja jeg har netop i dette Øieblik ikke faa Attester liggende for mig fra 

Justitsraad Amtsforvalter Juel i Hjørring angaaende Fæstegods paa Dronninggaards, Voergaards, 

Hammelmose, Birkelse og Oxholms Godser som paa Forlangende er bleven mig meddelt i dette 

Efteraar.- Jeg trænger nu meget til at faae en Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Gaarden 

Matr. N
o
 22 i Bælum By og Sogn, Hellum Herred, samt for den til Gaarden hørende Eng- og Tørve-

lod Matr. N
o
 71e. Jeg tillader mig at gjentage den Bemærkning at det alene er som en Villighed jeg 

udbeder mig denne Attest godhedsfuld meddelt da jeg eller nødsages til at sende en Expresse til 

Bælum Nørgaard, som er 5 Mile herfra, eftersom det haster saa meget med at faae den at jeg ikke 

kan oppebie Postgangen – Der skete mig derfor en virkelig Tjeneste, om jeg kunde faae den med 

Overbringeren heraf. 

Vadumtorp den 2
den

 December 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Amtsforvalter Høyer. 

 

 

 

Nr. 2577 

 

Høistærede Hr. Kronborg 

Jeg forglemte i Dag at faae at vide under hvilken Datum Ministeriet har approberet Udstykningen af 

Mads Eskildsens Gaard i Jarmsted eller egentlig Niels Christian Larsens Gaard, samt om det er en 

simpel Approbation efter Forordningen af 3
die

 December 1819 § eller det er en virkelig Bevilling 

som er bleven betalt med 14½ rbd. – allerhelst ønskede jeg at see an Afskrift af Brevet til Sogne-

fogden eller Brevet selv, som kunde sendes mig med Posten, og som jeg da kunde sende tilbage 

igjen. Endelig beder jeg Dem at eftersee om ikke min Dækkengjorde hænder i Deres vestre Gang 

bag ved Gangdøren, hvor min Karl hængte den i Morges og siden forglemte at faae dem med sig – 

Dersom De finder dem der, som jeg vil haabe, da er De vel saa god at bevare den indtil jeg kan faa 

dem ved Leilighed enten naar her maatte gaae Bud her imellem eller jeg atter maatte komme til 

Dem. 

De og gode Kone hilses venskabeligst fra Deres hengivne P.L. Birk. 

Vadumtorp den 9
de

 December 1852. 

 

 

Nr. 2578 

 

Efter min Udstykningsberegning af 7
de

 October dette Aar er Jorderne samt Hartkornet og 

Gammelskatten paa den Frederik Theodor Fabe tilhørende Parcel Matr. N
o
 6b i Bonderup By, 

Haverslev Sogn, Østerhan Herred, Hjørring Amt fordeelt saaledes: 

(Her er Fordelingen afskreven) 

Vadumtorp den 9
de

 December 1852, P.L. Birk Stiftslandinspecteur 

 

 

Nr. 2579 

 

Indkaldelse 

Efter Begjæring af Hr. Kjøbmand Brix i Aalborg har jeg paataget mig at udskifte Skoven paa Hals 

Præstegaards Enge efter Forordningen af 27
de

 September 1805(1815?) den til den Ende fornødne 

Taxation agtes foretaget paa førstkommende Tirsdag den 14
de

 December om Formiddagen Kl. 11, 
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til hvilken Tid alle Vedkommende anmodes om behageligen at ville møde ved søndre Side af 

Skoven, paa Veien mellem Østeraae og Hals. 

De ærede Taxationsmænd som anmodes om at møde er Sognefoged Svend Maen i Hals og 

Gaardmand Jens Larsen af Østerheden. – Af Stiftsøvrigheden er det overdraget til Hr. Pastor 

Hansen, som under Sognepræst Hass´s Fraværelse bestyrer Hals Præstegaard, at varetage 

Præsteembedet(s) Tarv under denne Forretning som derfor ogsaa herved anmodes om at give Møde. 

– Denne Indkaldelse bedes behageligen af de Vedkommende givet Paategning om lovlig 

Forkyndelse. 

Vadumtorp den 10
de

 December 1852, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 2580 

 

Vadumtorp den 12 Januar 1853 

Deres Velædelhed under 23
de

 f.M. tilstillet mig Approbation paa Udstykningen af Christen Morten-

sen Rods og Søren Christensen Ottos Eiendomme i Mundstrup med tilhørende 6 Korter, men da jeg 

netop samme Dag som jeg modtog dette havde tilsendt Dem min Betænkni(n)g i Sagen angaaende 

Anders Axelsen og Christen Christensen Hvilsom Udstykninger og Magelæg, hvor Forholdene 

netop ere af samme Art som ved Forretningen i Mundstrup saa vil jeg dog opsætte det med at skrive 

til Ministeriet om den formentlige Ulempe der er ved at man i Ministeriet har sammenlagt Gammel-

skatten for to Parceller som i min indsendte Beregninger vare ansatte hver for sig indtil jeg ved et 

Par Ord fra dem erfarer om De ikke dog ved nøiere Eftertanke maatte billige de Grunde som jeg har 

anført for den formentlige Unødvendighed det maatte være at faae Approbationen forandret; thi det 

er nu vel sole klart at det ikke kan være i sin Orden, at de forskjellige Eiere skulde udstæde Skjødet 

til Mikkel Sørensen under Eet, hvilket jo ikke kan gaae an saa meget mindre som at der kan være 

noget til Hinder for Christen Mortensens Rod at udstæde Skjøde til Mikkel Sørensen paa Parcellen 

Matr. N
o
 2c med Hartkorn 6 Skp. 3 Fk. ¼ alb. og Gammelskat i Forening med Matr. N

o
 2f = 4 rbd. 

77 sk. Saaledes kan der formentlig heller ikke være noget til Hinder for Søren Christensen Otto eller 

hans Efterkommere at Skjøde Parcellen Matr. N
o
 2f med Hartkorn 6 Skp. 2 Fk. 2¼ Alb. og Gam-

melskat i Forening med Matr. N
o
 2c = 4 rbd. 77 sk. til Mikkel Sørensen. Det kan jo gjerne, om man 

vil i Skjøderne tilføies at Gammelskatten som var beregnet særskilt for hver Parcel for sig nemlig 

for Matr. N
o
 2c til 2 rbd. 40 sk. og for N

o
 2f til 2 rbd. 37 sk. er ved Ministeriet sammenlagt til 4 rbd. 

77 sk.; men at dette skulde være nogen Nødvendighed indseer jeg just ikke; dog der som Deres Vel-

ædelhed skal gjøre Indstilling derom for om mueligt at faae Gammelskatten skilt ad i Approbatio-

nen da er jeg villig dertil naar jeg modtager min Anskuelse af Sagen har jeg ikke ville tilbageholde 

Documenter for ikke uden Nødvendighed at forhale den endelige Afgjørelse. Med sand Agtelse og 

Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Fuldmægtig Schellerup. 

 

 

Nr. 2581 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 16
de

 f.M. meldes at eftersom De har 

været saa god at udsætte Taxationen i Anledning af det nye Hovedlandeveisanlæg mellem Hobroe 

og Vebbestrup til næste Foraar bryder jeg mig nu mindre om at vorde entlediget for det mig i den 

Henseende overdragne Hverv, da jeg haaber vel til den Tid at kunne indrette mig saaledes at jeg kan 

udføre det; men i Efteraaret vilde det rigtignok have faldet mig meget vanskeligere, saa at jeg 

virkelig er Dem Tak skyldig for at De vilde have befriet mig for det. Saasnart som jeg har Leilighed 

til at komme til Aalborg skal jeg sikkert være saa frie at komme til Dem i Deres Bopæl. 

Vadumtorp den 2
den

 December 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 
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Velbaarne Hr. Ingenieurcapitain Glahn. 

 

 

Nr. 2582 

 

NB. Den 2
den

 December er der skrevet og afsendt et Brev til Nielsen paa Nørre Knudsen og et til 

Justitsraad Hvass som begge feilagtig ere bleven indførte i Bogen for Ansøgninger. 

 

 

Nr. 2583 

 

Deres Velbhds. ærede Skrivelse af 1
st
 November modtog jeg netop som jeg stod færdig til at tiltræ-

de en Reise til Hals og Dronninglund Sogne, jeg tog da Brevet med mig i den Tanke at ville have 

besvaret det derfra; men da Leiligheden ikke faldt mig beqvem paa Touren til at skrive og jeg ikke 

kunde bestemme mig strax blev det opsat indtil jeg kom lidt i Ro. - Jeg har imidlertid siden den Tid 

været uafbrudt paa Reiser i Saltum, Hellum, Hellevad og Ørum Sogne og skal endnu til Tranum og 

Horsens Sogne norden for Liimfjorden og til Astrup og Rostrup Sogne sønden for Liimfjorden, 

hvilket alt skal skee endnu i denne Maaned; De vil saaledes let indsee, at hvor gjerne jeg end vilde 

opfylde Deres Forlangende er jeg dog ikke istand til at kunne komme til Kjersgaard i denne Maa-

ned. – Da jeg imidlertid holder mig forvisset om, at min Søn Landmaaler Birk i Hjørring ligesaa 

godt kunde udføre denne Forretning som jeg, der ikke mere godt kan taale disse lange Reiser, især 

paa denne Aarstid saa ønskede jeg helst at see Forretningen overdraget til ham; men dersom nogen 

af Parterne vedblive deres Ønske om helst at see Sagen afgjort ved mig, da er jeg paa nærmere 

Anmodning villig til at komme saasnart som Veirliget og andre Omstændigheder kan tillade det, 

naar jeg nemlig først faaer de nævnte Forretninger fra Haanden, som rimeligviis vil vare en 

Maanedstid eller lidt mere, eftersom Veiret vil falde sig. Deres nærmere Bestemmelse derom 

forventes. 

Vadumtorp den 4
de

 December 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Segelke - Lagt i Posttasken den 4
de

 Decbr. 1852. 

 

 

Nr. 2584 

 

Kjære Hr. Justitsraad 

Ihvorvel Amtsfuldmægtig Høyer var af en anden Mening end jeg i Hønsende  til Amtstuens For-

pligtelse til at meddele Hartkornsattester for Fæstegods, har han dog paa min indstændige Bøn 

derom ladet sig bevæge til at meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Matr. N
o
 22 

og 71e i Bælum og jeg er saaledes bleven istand til at fuldføre Forretningen uden at oppebie den 

Attest som jeg venter at Hr. Justitsraaden er saa god at sende mig med næste Post – Jeg tillader mig 

saaledes her at fremsende Forretningen fuld færdig fra min Haand til Indsendelse. Jeg tillader mig at 

bemærke at det var 17 rbd. der blev til Rest som efter den skeete Aftale og min Opdagelse derom 

paa Stedet skulde have været betalt af Parcellist Niels Olesen, der imidlertid gjorde Vrøvl og ikke 
vilde betale hvad han havde lovet og som egentlig var Aarsagen hvorfor Forretningen ikke blev 

fuldført strax. – Det var dog ret ilde om der ved denne Vrøvlers Uefterrettelighed med ikke at 

præstere den Betaling som han havde lovet, foraarsagede Forsinkelse i Forretningens Tilendebrin-

gelse og Approbation, men skulde give ham Vaaben i Hænde mod Anders Bundgaard. – Jeg tænker 

imidlertid, at naar Forretningen sendes ind af Hr, Justitsraaden som forandret Inddeling af Deres 

Fæstegods da vil deres endelige Approbation derved fremskyndes idet den da gaaer lige til Matri-

culscontoret uden først at passere Landvæsenscontoret, hvor den ellers let kunde lide noget Ophold. 



939 

 

– Jeg vil imidlertid strax skrive til min Søn om at fremskynde dens Revision saameget som det 

maatte staae i hans Magt. Med sand Høiagtelse og Hengivenhed, Ærbødigst P.L. Birk 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Herredsfoged Hvass  

NB Taxationsforretningen som mangler, er Hr. Justitsraaden vel saa god at faae hos Formanden og 

at lægge den ved de andre Documenter. 

 

 

Nr. 2585 

 

Kjære Peter 

Vil Du endelig gjøre mig den Tjeneste saa hastig som Udstykning af Justitsraad Hvass´s Gaard 

Matr. N
o
 22 og 71e i Bælum kommer ind til Ministeriet at gjøre hvad der kan staae i din Magt for at 

faae den revideret og approberet saa hastig som det paa nogen Maade er mueligt. – Jeg har nogen 

Skyld i at den er bleven forsinket. Derfor er det mig saameget desto vigtigere at vilde hvad jeg kan 

for at faae den hastig approberet. Jeg mindes at Du har sagt mig en Gang, at Forandret Inddeling af 

Fæstegods gaar lige til Matriculscontoret uden at passere Landvæsenscontoret, og er dette, som jeg 

troer, Tilfældet, da haaber jeg vel at det var Dig mueligt, at sørge for at den kan blive hastig 

expederet. Jeg stoler trygt paa at Du vil gjøre hvad Du kan i den Retning.  

Mange Tak de mig forærede smukke Zvibelglas og Zvibler, som jeg i Dag har modtaget saavelsom 

for de tidligere modtagne Sneebærtræerne – Hils Thine og lille Camilla mange Gange fra os alle! og 

vær selv Kjærligst hilset fra os alle ved Din hengivne Fader P.L. Birk. 

Vadumtorp den 4
de

 December 1852. 

 

 

Nr. 2586 

 

Gode Hr. Kronborg 

Jeg kommer til Dem i Morgen Aften for at udbede mig Ophold hos Dem i et Par Nætter medens jeg 

foretager et Par Gaardes Udstykning i Tranum Sogn – Jeg kan i Øieblikket ikke mindes Navnet paa 

den Mand jeg skal arbeide for – De veed vist nok hvem det er – det er saavidt jeg veed to Brødre 

som bor Nordvestlig i Tranum By – Jeg beder De vilde behage at faae Bud til ham eller dem om at 

faae Kortet hentet i Præstegaarden over Klitterne og at faae Taxationsprotocollen hos Jørgen 

Nielsen paa Nørgaard og aftale med ham om Taxationsmændene, nemlig om hvem der skal bruges, 

og da at faae disse til at møde i Tranum Tirsdag Morgen Kl. 8. 

Vadumtorp den 5
te
 December 1852. Med megen Agtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2587 

 

Deres Velædelhed anmodes herved om at ville forkynde indlagte Indkaldelse for Hr. Pastor Hansen, 

saavelsom for de udmeldte Taxationsmænd og faae dem til at tegne paa den, at den er lovligen 

forkyndt. – Hr. Brix og jeg kommer til Hals paa førstkommende Mands Aften. 
Vadumtorp den 10

de
 December 1852, Forbindlig(st) P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. Jens Pedersen Stade. 

 

 

Nr. 2588 
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Efter Deres Velbhds. yttrede Ønske agter jeg at reise til Hals førstkom(mende) Mandag, i Over-

morgen og venter at passere Sundbye Kl. 9 Formiddag, til hvilken Tid jeg ønsker De vilde behage 

at være hos Hr. Gjestgiver Schmidt for at følge med. Da tillad mig i den Anledning at bemærke: at 

min Vogn er yderst tarvelig forsynet med Reisetøi, ikkun til egen Nødtørftighed, saa at jeg beder 

Dem at medbringe en Fodpose og øvrige Fornødent Reisetøi til Deres egen Beqvemmelighed – Jeg 

har efter Aftale i Dag tidlig ved Expresse sendt en Indkaldelse til Jens Pedersen Stade, som jeg har 

bedet ham at forkynde for Præsten Hansen og begge Taxationsmænd hvori de ere varslede til at 

møde paa Præstegaardens Lod, sønden for Skoven, Tirsdagen den 14
de

 December om Formiddagen 

Kl. 11 

Vadumtorp den 11
te
 December 1852. Med Høiagtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kjøbmand Brix i Aalborg.  

 

 

Nr. 2589 

 

Herved har jeg den Fornøielse at fremsende det belovede Kort over Deres Tørveparceller svarende 

til den Beregning som Hald lovede Dem. 

Behag ved første Leilighed at lade mig vide om Eieren af Poul Neesgaards Gaard Matr. N
o
 10 i 

Svenstrup vedbliver sit yttrede Ønske om at faae Gaarden udstykket snarest mueligt. 

Vadumtorp den 12
te
 December 1852. Med Agtelse forbindtligst P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. Jørgen Nielsen. 

 

 

Nr. 2590 

 

Kjære Hr. Hvass. 

Saa gjerne som jeg vilde have opfyldt Deres Ønske om at laane Den gamle Bugge, saa er jeg ikke 

istand dertil, da Arndt fik den da han var hjemme i Sommer, og den seneste Udgave har Peter faaet i 

sin Tid, saa at jeg ikke mere er i Besiddelse af noget Exemplar selv. – Med Hensyn til det fremførte 

Spørgsmaal ”om det skulde være tilladt at taxere i Vintermaanederne?” da maa jeg svare Dem at jeg 

kjender ikke noget Forbud derimod. Jeg erkjender vel at det er ikke meget godt at taxere naar Jor-

den er saa opfyldt med Vand som den er fortiden; men at der skulde existere noget Forbud derimod 

kjender jeg ikke. – Dersom Capitain Myhre kjender et saadant Forbud, da holder han sig ikke saa-

dant efterretteligt; thi jeg kom til Hals i Mandags Aften og da var Myhre der endnu – vel talte jeg 

ikke med ham, men af Taxationsprotocollen som jeg modtog der om Aftenen den 13
de

 December 

saa jeg, at han samme Dag havde taxeret en Landeiendom i Hals By. – Mange Tak for Deres ven-

lige Skrivelse og for de deri indeholdte Ønsker og Hilsner, som jeg personlig har aflagt til enhver 

især. – Jeg forsikkrer Dem at vi alle nære de samme gode Ønsker for Dem og Deres Kjære, hvilket 

jeg herved beder Dem tilkjendegive at være Overbringer af.  

Vadumtorp den 16
de

 December 1852. Deres stedse hengivne P.L. Birk. 

 

Claus siger mig i dette Øieblik, at gl. Bugge endnu kan faaes paa Børsen i Schubathers Boghandel 

for 3 mk., i reen Materie, men uden Kobber. Vil De ikke gjøre mig den Tjeneste ogsaa at faa et 

Exemplar ogsaa til mig. Tavlerne kan man gjøre sig selv efter et laant Exemplar. 

 

 

Nr. 2591 

 

Høistærede 
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De vilde behageligen undskylde at det har varet noget længe inden jeg har sendt Deres Nivellerings 

og Taxationskorter, som De efterlod her ufuldførte; Aarsagen er den at jeg har været saa ivrig 

beskjæftiget med Forretninger paa Marken, at det er undgaaet min Opmærksomhed at Tiden er 

løbet saa langt hen; men jeg formoder at det vedholdende Tørveir ogsaa har holdt Dem i Aande, saa 

at De neppe endnu har havt Tid tilovers til at anvende paa Contorarbeide men end allerhøist nød-

vendigt for de løbende Forretninger. – Jeg mindes at De fortalte mig da jeg havde den Fornøielse at 

see Dem her, at De havde ved nogle af de af Dem udførte Forretninger skaffet Bevilling til Gaards 

Nedlæggelse uden at der er bleven betalt det sædvanlige Gebyhr af 14 rbd. for Bevillingen. – Jeg 

beder Dem ret meget at gjøre mig den Tjeneste saasnart som dette Brev kommer Dem til Hænde at 

opgive mig et eller flere saadanne Tilfælde saa bestemt at jeg kan anføre det som et Exempel paa, at 

saadan Bevilling er bleven meddelet uden Betaling andensteds, især er det mig af Vigtighed at faae 

at vide om det har været almindelig Selveiergods, eller det blot er Gaarde som er udgaaede fra 

Fæstegods, saa at det mueligen kunne ansees som en Begunstigelse der alene er bevilget til 

Selveiendoms Udbredelse eller om der har været noget særdeles Eiendommeligt at bemærke ved 

Størrelse, saa at det kunde ansees som en udvidet Anvendelse af Bestemmelsen i Fr. 3 Dec. 1817 § 

17 – Deres ærede Svar herpaa udbeder jeg mig det allerførste som det kan skee. De hilses 

venskabeligst fra os alle her ved Deres med sand Agtelse hengivne P.L. Birk. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 19
de

 December 1852, P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landmaaler Eriksen Præstbrohuus pr Nykjøbing. 

 

 

Nr. 2592 

 

Gode Hr. Cancelliraad. 

Tør jeg vel bede Dem godhedsfuld at ville være uleiliget med at oplyse mig om til hvilken Tid den 

Auction er bleven afholdt ved hvilken Jens Jensen, Jørgen Jørgensen, Jens Sørensen og Peder 

Pedersen have kjøbt Bedestederne ved Langbrokro og af hvem de faaer Skjøderne dem meddelt, 

samt om det er eller bliver Interessentsskabs Skjøde for dem alle fire i Forening, eller hvem der 

kommer til at staae som Eier af det kjøbte. Jeg formoder at de kommer til at staae som Eier alle fire; 

men om det dog er saaledes veed jeg alligevel ikke med nogen Vished, men ønske at vide det for 

Forretningens Skyld, som endnu ligger hos mig i Concept. Et Par Ord til Underretning herom 

ønsker jeg ret meget at faae det første som det kan falde Hr. Cancelliraaden beleiligt. 

Vadumtorp den 20
de

 Decbr. 1852. Med sand Høiagtelse og Hengivenhed, Ærbødigst P.L. Birk 

 

Velbaarne Hr. Cancelliraad Procurator Jensen. 

 

 

Nr. 2593 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville, det Første som Deres Leilighed kan tillade det 

meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme i Dronninglund 

Herred, Hellum Sogn, Allerup Bye. 

a. Matr. N
o
 6 Hans Christian Andersen Hartkorn 2 Td. 2 Skp. 3 Fk. ¾ alb. 

b. (Matr. N
o
) 7 Christen Mortensen eller nu hans Søn Morten Christensen (Hartkorn) 2-3-3-2 

c. (Matr. N
o
) 8 Niels Christian Andersen nu Lars Christian Andersen (Hartkorn) 2-2-1-¾  

d. (Matr. N
o
) 9 Svend Jensens Enke nu Ole Christensen (Hartkorn) 2-5-1-½ 

e. (Matr. N
o
) 1b Jens Jensen Lasgaard (Hartkorn) 1-3-0-1 

Østerhan Herred 

f. Svenstrup Sogn og By Matr. N
o
 8a 

g. Tranum Sogn Bratten By, Thøger Nielsen Matr. N
o
 10 og 82 i Sognets Klitter 
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h. Tranum Sogn og Bye, Jens Christian Thomsen Matr, N
o
 2 og 19c samt Matr. N

o
 46 i Sognets 

Klitter 

i. Hvetboe Herred, Saltum Sogn, Faarup Bye, Frederik Larsen, Matr. N
o
 14 i Faarup og 107 i 

Sønder Saltum 

k. Samme Sogn, Torpet Bye, Frederik Nielsen, Matr. N
o
 12c 

Vadumtorp den 26
de

 December 1852, Ærbødigst P.L. Birk. 

(Tekst i margenen:) Attesten er udfærdiget den 6
te
 Januar 1853 – Attesterne udstædt 17 Febr. og 

modtagne den 19 Febr. 1853. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. 

 

Henlagt i Posttasken den 26
de

 December 1852 

 

 

Nr. 2594 

 

Kjære Peter 

I sidst afvigte Efteraar, nemlig 4
de

 October har jeg lovet at foretage Udstykning over Jens Christen-

sens Gaard i Voerberg Bye Sundbye Sogn Matr. N
o
 4a, Hartkorn 2-7-1-¾ Glskat 21 rbd. 8 sk. – jeg 

veed ikke rettere end at jeg strax derpaa skrev Dig til om at forskaffe mig Kortet; men da jeg ikke 

endnu har erholdt det men det formodentlig var bleven forglemt. Jeg finder i ald Fald noteret, at jeg 

har skrevet igjen den 5
te
 December, men jeg finder ikke noget noteret om hvad jeg har skrevet, og 

beder derfor eftersom jeg endnu ikke har faaet Kortet, at Du vil gjøre mig den Tjeneste at forskaffe 

mig det allersnarest som det kan lade sig gjøre; thi da det er saa nær mit Hjem kan jeg gjøre det 

endnu om Veiret vil vedblive at være føieligt. – Søren Præst i Biersted har været her for kort siden 

og beklaget sig over at der endnu ikke er kommet Approbation paa hans Udstykning som blev 

indsendt 14
de

 Juli 1852, jeg lovede ham at skrive Dig til derom og fremskynde Sagens Afgjørelse 

saameget jeg kunde. 

Vil Du ikke ogsaa gjøre mig den Tjeneste det allerførste som Din Leilighed kan tillade det, at efter-

see Kortet over Sundbye Bye og Sogn og sige mig om det hermed følgende Kort over Matr. N
o
 82a 

i Sundby kan passere uden Vanskelighed; det er nemlig deelt i 3 Parceller saaledes som det her er 

betegnet med N
o
 1, 2 og 3 og construeret efter udmaaling paa Marken – der er nemlig ved nordre 

Ende af Gaarden et Huus som tilhører vor Jordemoder Madame Lassen, og som i ældre Tid skal 

have hørt sammen med Matr. N
o
 82a; men det er over 50 Aar siden det blev skilt derfra – om det 

mueligen kan være Matr. N
o
 82b eller ei veed jeg ikke – efter de Oplysninger jeg har faaet paa 

Stedet skal der ikke fortiden høre mere til Matr. N
o
 82a end Kortet viser. 

Endvidere beder jeg Dig at see Tranum Byes Kort efter om der ikke paa det Kort som jeg har faaet 

under 18
de

 October 1852 skulde være forglemt et Stykke Hede ved nordre Side af Hovedlodden – 

eftersom den blev mig forklaret da jeg var paa Stedet at taxere det Stykke som jeg paa medfølgende 

Afrids har mærket med et Blyants NB: tilhører Lodden; men det mangler paa det mig meddelte 

Kort. Jeg veed derfor ikke om det muelige skulde være en Feil i Copien. 

Du og Thine og lille Camille hilses kjærligst fra os alle ved Ønsket om et glædeligt Nytaar ved Din 

hengivne Fader. 

Vadumtorp den 8
de

 Januar 1853, P.L. Birk. - Afsendt den 5
te
 Januar men det kom for sildig og kom 

derfor først fra Aalborg den 6
te
 Januar 1853. 

 

 

Nr. 2595 

 

Deres Velædelhed ombedes godhedsfuld at ville snarest mueligt behage at sende mig Afskrift af 

Taxationsforretningen over Frederik Nielsens Parcel Matr. N
o
 12c i Torpet By, Saltum Sogn og 
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ligeledes den over Frederiks Larsens Gaards Jorder Matr. N
o
 14(?) i Faarup og 107 i Sønder Saltum 

By, Saltum Sogn. 

Vadumtorp den 15
de

 Januar 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Keller til Lundergaard. – afsendt den 18
de

 Januar 1853. 

 

 

Nr. 2596 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det første som Deres Leilighed kan tillade det 

meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme nemlig: 

I Børglum Herred, Jerslev Sogn, Østermellerup Bye, Selveier Lars Pedersen Smeds Gaard 

i Dronninglund Herred og Sogn, Strandfjerdingens nordlige Deel Matr. N
o
 28a Peder Christian 

Jørgensen. 

Vadumtorp den 2
den

 Februar 1853, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. - Afsendt d. 2
den

 

Febr. 1853. Attest udstædt den 17
de

 og modtagen d. 19 Febr. 1853. 

 

 

Nr. 2597 

 

Deres Velbaarenhed har ved ærede Skrivelse af 6
te
 denne Maaned anmodet mig om at besvare de i 

Deres ærede Skrivelse af 11
te
 August forige Aar fremsatte Spørgsmaal angaaende min under 11

te
 

Mai f.A. Dem tilstillede foreløbige Regning over min Tilgodekommende for at dele Skagen Sogns 

Jorder imellem Kjøbstaden og Landsognet, i alt til Beløb 880 rbd. 80 sk. 

Der spørges: 1. Efter hvilke Lovbestemmelser jeg troer at kunne tilkomme 9 sk. pr. Tønde Land for 

Udskiftningsarbeider og Kortets Berigtigelse og det foruden ¾ sk. pr. Tdl. – som det hedder i 

Regningen  - for at prøve Kortet i Henseende til Opmaalingen? 

Hertil svares: at hvad Kortets Prøve i Henseende til Opmaalingen angaar da har jeg rettet mig efter 

den Taxt som var bestemt for Kortprøver ved Matriculen; men jeg har siden bragt i Erfaring at de 

anførte ¾ sk. ikkun gjaldt for Korter indtil en vis Størrelse, og at Taxten for Prøver af større Korter 

ikkun var ½ sk. pr. Tdl. hvilket i den endelige Regning vil blive rettet. Hvad dernæst angaaer de 

anførte 9 sk. pr. Tdl. da er Betalingen for Udskiftning imellem Byer eller for Hovedskjellene at 

sætte (Fr. 23 April 1781 §27) naar Delingen skeer efter en andens Opmaaling Kort og Beregning 4 

sk. pr. Tdl.; men den Omstændighed at et Kort berigtiges ved stykviis Opmaaling fra Maalebordet 

kan ingenlunde medføre den Forpligtelse der efter § 33 paahvilede den egentlige Opmaaler nemlig 

at levere Kortet in duplo uden at faae særskilt Betaling for Copien; her manglede altsaa en Copie af 

Kortet som skal betales særskilt, ligesom her ogsaa manglede den Beregning som Opmaaleren skul-

de have leveret; disse forskjellige Dele af Arbeidet som Opmaaleren skulde have præsteret er det 

jeg i Forhold til den dertil som nødvendig medgaaede Tid har beregnet til 5 sk. pr. Tønde Land. Jeg 

maa derfor tillade mig at gjøre Opmærksom paa at der under samme Betaling tillige er indbefattet 

Hartkornsberegninger for hvilken det ikke er mig bekjendt at der nogetsteds findes fastsat nogen 

som helst Taxt og den kan ingenlunde siges at henhøre under nogen Deel af de Arbeider for hvilke 

bestemte Taxter er fastsatte. 

2. Der spørges: kan jeg ikke indrømme at hvad Communen særskilt har udredet for min og mine 

Assistenters Kost og Logie under de forskjellige Ophold paa Skagen i Anledning af Udskiftnings-

arbeidet bør afgaae i det af mig beregnede (?) 

Hertil svares aldeles bestemt og ubetinget Nei. Jeg har nu practiseret som Landmaaler i 43 Aar og 

jeg har i den Tid udført mangfoldige saavel Opmaalinger som Udskiftninger baade for det Offent-

lige og for Private og jeg har endnu aldrig været afkortet nogen Deel af min Regnings Beløb for mit 

eller mine Assistenters Kost eller Logie – Jeg har til forskjellige Tider udført meget betydelige For-



944 

 

retninger paa de Kongelige Gaarde især ved Bjørnsholm, Villestrup, Aagaard, Kokkedahl, Buderup-

holm m. fl. og jeg har stedse været anviist Logie for mig og mine Assistenter enten hos Forpagterne 

eller hos Forvalterne, som det Kongelige Rentekammer har ladet anvise de Vedkommende godt-

gjort af Jordbogskassen i Reglen med et Beløb af 2 rbd. daglig for mig og min Assistent, foruden 

for Underholdning for min Karl og mine Heste der ligeledes have været anviist paa Jordbogskassens 

Regning; naar ikke det Kongelige Rentekammer havde fundet denne sædvanlige Praxis grundet i en 

retfærdig og billig fortolkning af Loven vilde de sikkerlig ikke have anviist disse Udgifter paa 

Jordbogscassen. - Endelig tillader jeg mig at bemærke at ethvert Logie for mig eller min Assistent 

paa Skagen har jeg bogstavelig forlangt anviist for Communens regning; skulde det have været for 

min Regning da burde saadant at have været mig tilkjendegivet for at jeg kunde have havt Leilighed 

til at erkyndige mig om, om det ikke kunde have været at faae billigere anden steds.  

3. der spørges: om ikke i ethvert Tilfælde alt hvad Communen har maattet betale for Underhold og 

Staldrum til mine Heste maatte refunderes af mig eller afdrages i Honoraret, eftersom Communen 

selv har maattet afgive Befordring for mig in natura til de Forskjellige Reiser omkring i Markerne? 

Hertil maa jeg svare: at det er den ærede Communal Bestyrelse nok saa bekjendt at det var min Agt 

at ville have benyttet min egne Befordring ved kjørsel i Marken under mit Ophold ved Taxations-

forretningen, men at jeg var saa uheldig paa Reisen til Skagen at faae den ene af mine Heste saale-

des spoleret af Seletøiet at jeg ikke kunde bruge den; jeg maae derfor i Betragtning deraf erkjende at 

naar den ærede Communalbestyrelse finder at jeg bør betale det som Underhold og Staldrum for 

mine Heste har kostet i April og Mai 1852 – den tidligere Reise i Juni 1851 kan der fornuftsviis 

ikke være tale om eftersom jeg til den Tid ikke brugte anden Befordring end min egen. Da maae jeg 

jo finde mig deri; men jeg maa da tillade mig at bemærke, at det havde været ønskeligt at man vilde 

have tilkjendegivet mig det ligefrem strax, at jeg ikke kunde beholde Hestene der for Communens 

Regning; thi jeg havde da havt Valget, om jeg vilde have enten sendt dem hjem eller have faaet dem 

tinget ind paa et billigere Sted, ogsaa maa jeg bemærke, at naar man ikke vil give mig frit 

Underhold og Staldrum for hestene under dette mit Ophold paa Skagen, da maa jeg være berettiget 

til at forhøie Retourbefordringen til fuld Fragt iste(de)t for at jeg ikkun har regnet den til 2/3 af 

Tourfragten. 

Jeg troer saaledes at have fuldstændig besvaret de af Deres Velbaarenhed til mig stillede Spørgs-

maal og jeg vil til Slutning blot bemærke at det ikke skal vare ret længe førend jeg skal sende den 

endelige Delingsberegning tilligemed Kortet og øvrige Documenter Udskiftningen vedkommende 

saavelsom min Regning i sin endelige Form og dersom den ærede Communalbestyrelse efter de har 

meddelt yderligere Oplysning endnu skulde finde sig foranlediget til at indsende Regningen til 

Bedømmelse af Ministeriet da kan jeg naturligviis ikke have noget derimod at erindre. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 17
de

 Februar 1853, Ærbødigst P.L. Birk 

 

Velbaarne Herr. Byfoged Hoffmeyer. 

 

 

Nr. 2598 

 

Da jeg ikke har modtaget den Opgjørelse til afvigte Nytaar hvorefter Deres Velghd. i ærede Skri-

velse af Gaars Dato bemærker at jeg skulde være Dem skyldig 29 rbd. 1 mk. 4 sk. saa beder jeg at 

De ved første Leilighed vilde behage at sende mig samme enten ved Overbringeren om saadant 

maatte være beleiligt eller indlagt paa Postcontoret. 

Vadumtorp den 19
de

 Februar 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kjøbmand Pagh. 

 

 

Nr. 2599 
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 da Indenrigsministeriets Circulair af 30
de

 November forige Aar først er kommet mig tilhænde efter 

at jeg havde været hos Søren Hansen i Ørsøe for at taxere og indhente Oplysninger til Udstykningen 

af hans Huuslod saa er dette Aarsagen hvorfor jeg ikke I Ansøgningen, som jeg skrev paa Mandens 

Vegne har yttret noget om hvad enten det var et gammelt Huus eller en Parcel af den forhen udstyk-

ket Eiendom, hvilket jeg ansaa for at være aldeles overflødigt eftersom det synes mig som at der er 

mere end nok der taler for at Udskiftningen ubetinget bør efter Omstændighederne kunde ventes 

approberet. – jeg kan imidlertid ikke skjønne rettere. - men om Huset har været udstykket eller ei er 

jeg ikke istand til at kunne oplyse. 

Vadumtorp den 18
de

 Mai 1853, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2600 

 

Beløbet af mit Tilgodekommende for at have anviist Lieutenant Deichmann og S. Hald Terrain til 

Prøveopmaaling efter det høie Ministeriums Skrivelse af 13
de

 Juli og af 21
de

 August 1852 beder jeg 

at maatte høigunstigst vorde mig udbetalt af Aalborg Amtstue. 

Vadumtorp den 18
de

 Mai 1853, Underdanigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2601 

 

De ved det høie Indenrigsministeriums Skrivelse af 13
de

 Juli og 21
de

 August 1852 befalede Prøve-

opmaalingsforretninger tillader jeg mig herved underdanigst at fremsende tillige med dertil hørende 

Beregninger. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 18
de

 Mai 1853, Underdanigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2602 

 

Deres Velbaarenhed ombedes at ville være af den Godhed det allerførste som Deres Leilighed kan 

tillade det at meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme, 

nemlig: 

Østerhan Herred, Broust Sogn, Bratskou Herregaard m.v. 

Matr. N
o
 40 en Tørvelod som har været henlagt til Oxholm Herregaard men som nu ved 

Bøndergodsets Afhændelse er delt imellem Hovedgaarden og Godset. 

Vadumtorp den 19
de

 Mai 1853, Ærbødigst P.L. Birk 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 2603 

 

Til Indenrigsministeriet 

Hjørring Amt, Børglum Herred, Jerslev Sogn og By den 20
de

 Mai 1853 

Ole Hansen Selveier Gaardmand ansøger underdanigst om Approbation paa sin Gaards Udstykning 

i Henhold til Forordningen af 3
die

 December 1819 § 17. 

Til min Gaard Matr. N
o
 14a i Jerslev By og Sogn som er Hovedparcellen af Gaarden forhen med 

Approbation af 26
de

 Junii 1847 udstykkede Jorder hører en Gaarden meget langt fraliggende 

Hedelod som er fortrinlig skikket til Opdyrkning men som formedelst den store Afstand, omtrent 

5600 Alen nordøstlig for Gaarden ikke med Fordeel kan benyttes dertil under Gaarden; denne Lod, 

Parcellen N
o
 2, som ved den forige Udstykningsberegning af 20

de
 Februar 1847 var beregnet i en 
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særskilt Parcel under N
o
 1c har jeg nu solgt til Jens Christian Larsen til Bebyggelse hvortil den er 

særdeles vel egnet da den har et Areal af over 18 Tønder Land som alt er skikket til Dyrkning, og da 

der ved den forige Udstykningstilladelse er givet mig et Slags Haab om at faae Tilladelse til dens 

Afhændelse naaer der blev indsendt Underretning om til samme bemeldte Parcel agtedes afhændet 

samt om Afstanden imellem denne og Kjøberens egne Jorder, og det er allerhøieste Bestemmelse af 

21
de

 April 1847 er fastsat at ethvert raat Jordstykke, ikke under 10 Tønder Land der ikke er ansat til 

mindre Gjennemsnitstaxt end ¼ maa anvendes til særskilt Bebyggelse, saa haaber jeg at der ikke 

kan være noget til Hinder for at denne Lod, der indeholder ½ Gang saa meget til som det anførte 

Minimum, anvendes til særskilt Bebyggelse og da jeg nu i dette Haab paa Ny har ladet Lodden 

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 Udstykning i Henhold til Forordning af 3
die

 

december 1819 § 17, Underdanigst Ole Hansen. - Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk 

NB Denne Concept er feilagtig bleven indført i denne Bog. 

 

 

Nr. 2604 

 

Da jeg ønsker at faae en Copi af Kortet over Matr. N
o
 12 – 19, 17 og 41 af Grindsted Byes Jorder i 

Hammer Sogn Kjær Herred, Aalborg Amt, tilhørende Selveier Hans Christian Christensen, saa 

tillader jeg mig underdanigst at bede om at saadant maatte urdfærdiges og sendes til Aalborg 

Amtstue. 

Vadumtorp den 23
de

 Mai 1853, Underdanigst P.L. Birk 

 

Til Det høie Indenrigsministerium.  

(Tekst i margenen:)  

Hartkorn  Glskat.  

Matr. N
o
 12, 1-3-0-1¼  

(Matr. N
o
)19, 1-1-2-¼         17 rbd. 83 sk. 

(Matr. N
o
) 41, 0-1-1-1½ 

(Matr. N
o
)17, 0-0-3-2¾  

 

 

Nr. 2605 

 

Jeg skal gandske vist komme til Oxholm inden denne Uges Udgang, om ikke før saa det senest paa 

Torsdag – Jeg har i nogen Tid forgjæves ventet paa en Attest fra Amtstuen om Hartkornet; thi ellers 

havde jeg allerede været der, men nu sender jeg atter Bud til Hjørring i Morgen og jeg haaber da 

sikkert at faae Attesten – Den egentlige deling har længe været færdig. Med Høiagtelse, ærbødigst 

P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Proprietair Sonnicksen og en Deel flere Beboere i Øland Sogn. 

 

 

Nr. 2606 

 

I skyldigst Svar paa Hr. Lieutenantens ærede Skrivelse af 30
de

 f.M. meldes at jeg har under 18 

samme Maaned indsendt til Indenrigsministeriet Deres Prøvekort med tilhørende Beregning og jeg 

har anbefalet det saa godt som jeg efter Omstændighederne har seet mig istand til. – Det er ingen-

lunde casseret; men det er heller ikke anbefalet saa godt som jeg havde ønsket mig istand til  - Det 

hele bærer ret meget Vidnesbyrd om Mangel paa Praxis, som jeg imidlertid antager at De vil kunde 
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erhverve ved flittig Øvelse og Grundig Eftertanke – Saavidt jeg veed kommer Sagen til 

Bedømmelse i Commissionen i Morgen. 

Vadumtorp den 3
die

 Juni 1853. Med Agtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Lieutenant og Dannebrogsmand Deichmann – adresse Ribe 

 

 

Nr. 2607 

 

Da Niels Christian Thomsen i Skarvadhuus har anmodet mig om at give ham et Afrids af hans 

Parcel af Sindholt Eiendom, saa tager jeg mig den Frihed at anmode DVhed. om at udlaane mig 

Kortet over Sindholts Eiendom hvorpaa jeg formoder Parcellen er beliggende, hvilket Kort jeg 

ønsker tilsendt snarest mueligt ved Overbringeren heraf. 

Vadumtorp den 9
de

 Juni 1853 

 

S:T: Herr. Proprietair Marieboe  

 

 

Nr. 2608 

 

S:T: Hr. Forvalter Mørup 

I Henhold til deres Velædelheds ærede Skrivelse af 30
te
 f.M. som jeg først modtog i Gaar ved min 

Hjemkomst fra Hjørring meldes at jeg nu er villig til at foretage Skejudviisningen i Vildmosen saa 

hastig som det efter Sagens Natur kan lade sig gjøre paa lovlig Maade, det vil sige efter fornøden 

lovlig Varsel. – For ikke at forhale Tiden mere end allerhøist nødvendigt sender jeg Dem disse 

Linier ved Expresse eftersom Posten gaaer saa usikkert og langsomt – Jeg tør vel neppe bestemme 

Dagen til Afsætningen tidligere end til den 20
de

; dog har jeg intet imod om De hellere vil bestemme 

det til den 18
de

 eller meget hellere til en af de følgende Dage, nemlig til den 21
de

 eller 22, naar jeg 

blot faaer Bestemmelsen at vide med Budet – Korterne har jeg allerede færdig. 

Ret meget beder jeg Dem være af den Godhed at meddele mig Attest om Hartkornet og Gammel-

skatten for hver af de 10 Gaarde som jeg har under Udstykning nemlig for a, Christen Hansen, b, 

Lars Jørgen Olesen, c, Christen Jensens Enke, d, Peder Sørensen, e, Christen Pedersen, f,  Erik 

Pedersen, g, Mads Pedersen, h, Christen Jensen Vibe og i, Jacob Clausen samt k. Thomas Jacobsens 

Enke – Disse 10 Attester beder jeg ret meget om, om mueligt, at erholde meddelet ved Overbrin-

geren heraf eller i manglende Fald at faa dem sendt til Aalborg Postcontor med første Post. Dernæst 

beder jeg Dem godhedsfuld at ville tilkjende Kjøberen af de nævnte Gaarde at jeg til den Tid jeg 

kommer til Hjermitslevgaard for at sætte Skjel i Vildmosen, vil have Udstykningsforretningen 

færdig og at de da ville være belovede paa til den Tid at præstere Resten af mit Tilgodehavende for 

Forretningerne. 

Vadumtorp den 9
de

 Juni 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2609 
 

Forinden jeg er istand til at indløse de i ærede Skrivelse af 6
te
 d.M. anmeldt 14 Korter maae jeg 

ærbødigst bede mig opgivet hvad hvert enkelt Kort koster da jeg skal have Beløbet 27 rbd. 16 sk. 

hos 14 forskjellige Personer og jeg ikke kan opkræve det førend jeg faaer at vide hvor meget jeg 

skal affordre enhver især. 

Vadumtorp den 10
de

 Juni 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Amtstuefuldmægtig Høyer.  
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Nr. 2610 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det meddele mig Attester om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme, nemlig:  

a, Hvetbo Herred, Saltum Sogn, Faarup By, Matr. N
o
 17 og 29 samt 113 i Sønder Saltum. 

b, Samme Sogn Østrup By, Matr, N
o
 24 og Matr. N

o
 38 i Sønder Saltum. 

c, Østerhan Herred, Broust Sogn og By, Matr. N
o
 26 

d, (Østerhan Herred) Tranum Sogn, Sønder Bratbjerg By Matr. N
o
 18 og Matr. N

o
 78 i Nørre 

Bratbjerg. 

e, (Østerhan Herred, Tranum Sogn) Nørre Bratbjerg, Matr. N
o
 114. 

Vadumtorp den 10
de

 Juni 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 2611 

 

De tvende Udstykninger i Broust over Deres og Deres Naboes Gaard er nu saa nær færdig at de kan 

fuldføres paa en Time saa snart som jeg faae Taxationsforretningerne fra Jørgen Nielsen paa Nees-

gaard, hvilket jeg herved iiler med at tilkjendegive Dem om De vilde behage at lade Documenterne 

hente tillige med Skattebøgerne; dog kan jeg ikke udlevere Documenterne førend jeg faaer en 

Hartkornsattest som jeg har skrevet til Amtstuen om. 

Vadumtorp den 10
de

 Juni 1853, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

Til Hr. Gaardeier Laurids Stistrup Andersen 

 

 

Nr. 2612 

 

Til Indenrigsministeriet 

Til Brug ved Udstykningen ønsker jeg mig meddelt Copie af Matriculskortet over efterskrevne 

Eiendomme i Hjørring Amt nemlig: 

a, Østerhan Herred Tranum Sogn Nørre Bratbjerg m.m. Matr. N
o
 114 

b, Samme Sogn Sønder Bratbjerg Matr. N
o
 18 

NB Matr. N
o
 78 i Nørre Bratbjerg som hører under Gl. skatten ønskes ikke med. 

Korterne ønskes sendte til Aalborg Amtstue hvor de af mig strax skulle vorde indløste, 

Underdanigst P.L. Birk. – (blev sendt til Peter den 11
te
 Juni 1853) 

 

 

Nr. 2613 

 

Vadumtorp den 11
te
 Juni 1853 

Kjære Peter 

Paa et under 1
ste

 Februar dette Aar meddeelt Kort over Matr. N
o
 9, 31 og 88 i den mellemste Deel  

af Jetsmark Sogn med en Deel flere Lodder mangler der en Lod til Matr. N
o
 31 i Kjæret østen for 

Sønderby; denne Lod har tidligere i Matriculen været anført under Matr. N
o
 17. Men da jeg i Aaret 

1846 foretog Udstykning af bemeldte Gaard Matr. N
o
 17 var denne Lod ved et besønderligt Tilfæl-

de bleven glemt paa det mig til Udstykningen fra Matriculscontoret meddeelte Kort og da jeg ikke 

havde savnet den var jeg ikke bleven vaer at den manglede; men under 17
de

 Februar 1847 skrev 
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Contorchefen Justitsraad Balslev mig til at det var bleven opdaget ved Revisionen at denne Lod 

manglede i min Forretning jeg foretog da yderligere Undersøgelse paa Stedet, og ved Hjelp af det 

gamle originale udskiftnings Kort hvorpaa den ældre Udstykning fandtes tydelig udmærket fik jeg 

fuldkommen Sikkerhed for at den nævnte Kjærlod Matr. N
o
 17, virkelig hørte til de Jorder som i 

Matriculen fandtes anførte under Matr. N
o
 31. Dette blev da efter Forlangende indberettet til 

Contorchefen under 8
de

 Marts 1847 og jeg vil tro at det derefter er bleven berigtiget i Matriculen; 

men maaskee kan denne Forandring paa en saa liden Lod have foranlediget noget utydelighed, der 

nu kan have bevirket at den er bleven forglemt ved udfærdigelsen af Kortet over Matr. N
o
 31. Jeg 

beder Dig derfor være saa god at meddele mig et Afrids af denne ubetydelige Lod der neppe er over 

1-2 Tønder Land at jeg da selv kan supplere Kortet i den Henseende. 

Paa det hermed følgende Kort som er meddeelt under 17
de

 Januar dette Aar har jeg savnet Lodder 

som jeg har opmaalt og som jeg herved lader følge i Copie tillige med Kortet, i det jeg beder dig at 

meddele mig Matriculsnummeret paa samme hvilket jeg imidlertid antager at være Matr. N
o
 30. – 

Endvidere sender jeg herved et Afrids af en fælleds Lod under Ultvedgaarde i Aistrup Sogn, Kjær 

Herred, Aalborg Amt som jeg beder forsynet med Matriculs N
o
 samt med Afrids af Gaardspladsen 

og Haven for Matr. N
o
 12. – Om dette Afrids er Matr. N

o
 54, 55 eller 56a veed jeg ikke, men jeg 

formoder at det er en af dem. Om den liden femkantede Plads er tæt østen for, hører med til Fælled-

skabet eller hvortil veed jeg ikke men ønsker at vide det. – De under Fælleds Lodder Matr. N
o
 54, 

55 eller 56a ønsker jeg ogsaa at faae et lidet Afrids af for dermed at kunne supplere mit Kort over 

Matr. N
o
 12. – Det allerførste som Din Leilighed kan tillade det ønsker jeg ret meget at erholde 

disse Oplysninger. – Jeg beder dig derfor at meddele mig Oplysning om hvorledes det er gaaet 

Claus og Hald i Henseende til deres Examiner som jeg nu antager at være endelig bedømte. 

Du hilses Kjærligst fra os alle ved Din hengivne Fader, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2614 

 

Til Indenrigsministeriet 

Med min Udstykningsberegning af 10
de

 Marts 1851 som blev indsendt med Ansøgning fra Eieren 

Niels Christen Larsen under 3
die

 April samme Aar fulgte som Beregningen udviser befalede to 

Exemplarer af Kortet hvoraf det ene var affattet paa 4 Blade saa at der foruden Kortet over den 

anden Eiendom var et særskilt over hver Parcel for sig, Med Indenrigsministeriets Skrivelse til 

Amtet af 15
de

 November 1851 hvorved Udstykningen blev approberet og hvoraf jeg herved tillader 

mig at lade følge en Gjenpart vil det kunne erfares at der ikkun er fulgt 3 Korter tilbage med 

Approbationen. Det savnede Kort skal være Parcellen N
o
 2 af Matr. N

o
 25 (Matr. N

o
 25b) som er 

solgt til Christen Kronborg i Tranum, som hos mig har besværet sig over at han ikke har kunnet 

faae sit Skjøde thinglæst fordi det Kort mangler, som skal følge Skjødet; og da han desuden ønsker 

sin Parcel videre udstykket i hele Lodder, og i den Henseende trænger til Kortet saa har han anmo-

det mig om at gjøre Andragende derom til Ministeriet, hvilken Begjæring jeg herved opfylder i det 

jeg underdanigst beder om at faae Kortet over Parcellen Matr. N
o
 25b i Tranum Sogns Klitter sendt 

om det mueligen skulde være bleven forglemt ved Ministeriet hvilket jeg formoder eftersom der, 

som Brevet til Amtet viser ikkun er bleven sendt 3 Korter skjønt der er fire Parceller nemlig 5a og 

5b samt 25a og 25b. Skulde Kortet imod Formodning ikke findes i Ministeriet men paa en eller 

anden Maade være bleven enten forlagt eller paa hvilken som helst anden Maade forkommet da 

tillader jeg mig underdanigst at udbede mig en fuldstændig Copie af mit Udstykningskort over 

Parcellen Matr. N
o
 25b med paategnede Udstykningstaxter meddeelt, hvilket jeg er villig til at 

betale. 

Vadumtorp den 11
te
 Juni 1853, underdanigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2615 
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Deres Høivelbaarenhed har ved ærede Skrivelse af 27
de

 f.M. gjort en Begjæring til mig som det paa 

ingen Maade staaer i min Magt at opfylde. Saa hastig som jeg kan faae saa mange Penge ind fra 

Læsøe, at jeg kan faae mit Udlæg erstattet og en billig Betaling for min anvendte Tid og Flid i den 

Retning, da skal jeg uopholdelig sende Dem en forholdsmæssig Deel af Beløbet. Hvad de private 

smaa Udskiftninger angaaer da forsikkrer jeg Dem helligt at jeg ikke har oppebaaret en eneste 

Skilling for nogen af disse; men det som er indkommet har Lund beholdt til nærmere Afregning og 

jeg har døiet nok for at skaffe det allernødvendigste til veie til hans allermeste paatrængende Udgif-

ters Bestridelse. Det var derfor særdeles meget at ønske om Hr. Obersten ved Deres Nærværelse 

kunde indvirke paa Revisionen, og om mueligt bevirke at Regningen snart kunde blive endelig 

bedømt og approberet til Inddrivelse ved Udpantning, da jeg ikke tør gjøre mig noget Haab om at 

faae Penge fra Læsøe førend Sagen har været forhalet til det alleryderste. Lund er villig til at reise 

til Hals ved det allerførste. 

Vadumtorp den 19
de

 Juni 1853. Med Høiagtelse og Forbindtlighed Ærbødigst B. 

 

Høivelbaarne Herr. Obriste Lorentzen Fiolstræde N
o
 216 2

den
 Sal i Kjøbenhavn. 

 

 

Nr. 2616 

 

I Anledning af Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 15
de

 d.M. bemærkes, at der er en Feilt-

agelse at jeg har forlangt Hartkornet for Matr. N
o
 29 i Faarup opgivet i Forbindelse med Matr. N

o
 

17. Feiltagelsen hidrør(er) der fra at udskiftnings Nummer 29 er bleven anført i stedet for Matriculs 

Nummeret. Det er egentlig Matr. N
o
 63 som jeg beder om at faae opgivet i Forbindelse med Matr. 

N
o
 17 i Faarup og 113 i Sønder Saltum Enge, da disse to Matriculsnummere hører under samlet 

Gammelskat ifølge Udskiftningsberegningen over Matr. N
o
 40 i Faarup. 

Vadumtorp den 19
de

 Juni 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 2617 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af Dags Dato meldes at jeg er villig til at 

udføre Udskiftningen af Nørhalne Byes Andeel i Vildmosen saavelsom af den Nørhalne Byes 

saakaldte Gade, paa de Betingelser som jeg yttrede ved sidste ærede Samtale her. 

Vadumtorp den 20
de

 Juni 1853. Med Agtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Gleerup. 

 

 

Nr. 2618 

 

For at reparere Korterne over Vildmosen saaledes at de med Sikkerhed kunde Copieres samt for at 
afsætte Skjellet mellem Hjermitslevgaard paa den ene Side og Vraa samt Tylstrups Eierlaugs 

paastande paa den anden Side efter Kortet og den afsagte Høiesteretsdom af 15
de

 Juni 1843 er mit 

Tilgodekommende efter Overenskomst   60 rbd. 

For at copiere Korterne ligeledes   60 rbd. 

              Er      120 rbd. 

p.t. Hjermitslevgaard den 22
de

 Juni 1853. Betalt herfor qvitteres P.L. Birk.  

 

 



951 

 

Nr. 2619 

 

For Udstykning af Thomas Jacobsens Enkes Gaards Jorder i Østerhjermitslev have S.T. Hr. 

Forvalter Mørup betalt mig det sædvanlige Gebyhr 33 rbd. for hvilket Beløb herved qvitteres. 

p.t. Hjermitslevgaard den 22
de

 Juni 1853, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2620 

 

Høistærede  

Da jeg forgjæves har ventet Dem her i Gaar efter det Løfte som De forleden har gjort min Avlskarl, 

og da jeg nødvendig skal reise ud i Dag ved Middagstid og bliver borte i flere Dage saa er det 

aldeles nødvendigt at jeg kommer til at tale med Dem forinden, og da her desuden er flere Arbeider 

af forskjelligt Slags, som venter paa det Muurarbeide som De har skulle udføre, og da jeg ikke kan 

faae fat paa Tækleen igjen naar jeg ikke kan bruge den strax, saa er det mig af særdels stor Vigtig-

hed at De kommer til mig i denne Formiddag for i det Mindste at faae Besked om det som her 

nødvendig skal gjøres medens jeg har og kan beholde Tækkerne, til at tække de Kroge og som jeg 

har fortalt Dem at der skal lægges Tagsteen i for at gjøre dem tæt. – Jeg maa meget bede Dem om 

endelig at komme inden Klokken 10 i denne Formiddag for at der kan blive fornøden Tid til at tale 

med Dem om det der er at gjøre her. 

Vadumtorp den 21
de

 Juni 1853, P.L. Birk. 

 

Til Hr. Murer Jens Christensen hos S.T. Madame Høyer i Sundbye. 

 

 

Nr. 2621 

 

For Udstykning af Jorderne Matr. 16 i Sundbye bliver mit Tilgodekmd. at beregne saaledes:  

For Udskiftning af en Huuslod i 3 Parceller efter den  

sædvanlige Taxt   18 rbd. 

For et Kort fra Ministeriet over Matr. N
o
 19a og  

125 har jeg betalt                 4 mk. 

For Befordring til og fra Sundbye 2 Gange Tour  

á 1 rbd.       2 rbd. 

2 Gange Retour      1 rbd.  2 mk. 

Stemplet Papir til Ansøgninger                2 mk. 10 sk. 

    Tilsammen 22 rbd.  2 mk.  10 sk. 

Til Hald i Biersted for Taxationens Beskrivelse               1 mk.    8 sk. 

   Er 22 rbd.   4 mk.   2 sk. 

 

 

Nr. 2622 

 
Deres Høivelbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan 

tillade det, meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme i 

Kjær Herred, nemlig: 

a. Sundbye Sogn, Lindholm By, Matr. N
o
 4b Bertel Nielsen 

b. Samme Sogn og By Matr. N
o
 7b Rasmus Christian Larsen 

Vadumtorp den 28
de

 Juni 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Amtsforvalter Kragh. 
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Nr. 2623 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det meddele mig en Attest om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme i 

Dronninglund Herred, nemlig: 

Hellevad Sogn, Trøderup By Matr. N
o
 3a, Sundkjer Enge (Matr. N

o
) 12d, Matr. N

o
 24c i Ørum 

Sogns Overdrev, Eier Peder Larsen 

Vadumtorp den 28
de

 Juni 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 2624 

 

Gode Herr. Kjerulff. 

Vil De da ikke være af den Godhed at lade mig faae en Plads i Damekahytten paa Iris til først-

kommende Løverdag til min Svigerdatter og hendes lille 1½ aar gamle Datter helst ind i et af 

Huggerne paa Køierummet hvor der er mindst Træk og mindst Støi. Hun ønsker helst at faa en 

Underkøie eller en Under og Overkøie, men frem for alt en Plads hvor de ikke er for megen Støi 

eller Uro for Barnet. 

Vadumtorp den 23
de

 Juni 1853. Med sand Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Casserer Kjerulff. 

 

 

Nr. 2625 

 

Herved sendes Deres saavelsom Anders Christian Olesens Forretninger, som er indpakkede særskil-

te, og ikke bør åbnes før de kommer Sogneforstanderskabet, indlagt følger tillige Fortegnelser over 

Hartkorn og Gammelskatten til Deres egen Efterretning. – Det er ubehageligt, at De ikke sørgede 

for at faae mig i Tale det sidste De var her om Morgenen, da Forretningerne allerede dengang vare 

færdige, og denne Expresse som overbringer Forretningerne kunne have været sparet, og selve 

Forretningerne maaskee allerede have været expederet i Sogneforstanderskabet. – Expressen har jeg 

endelig efter megen besvær faaet fat paa, og formene at De vil behage at betale Budet. 

Sogneforstanderskabet maa De anmode om at anbefale Sagen. 

Vadumtorp den 29
de

 Juni 1853, Forb. P.L. Birk. 

 

Velædle Gaardeier Laurits Stistrup Andersen – PS. De udlaante Skattebøger følger hermed. 

 

 

Nr. 2626 

 

Hoslagt følger den af Deres Velædelhed forlangte Attest over Huuspladsen paa Hjermitslev Byes 

Skole Have, samt en Erklæring om Skjelafsætningen som De vel er saa god ved første Leilighed at 

levere til Forvalteren og beder jeg derhos at De vilde behage at tilkjendegive ham at Hjermitslev 

Byes Kort er leveret til hans Broder Hr. Kjøbmand Hans Mørup ved Vestergaard som har lovet at 

besørge ham det tilsendt ved første Leilighed. 

Vadumtorp den 30
de

 Juni 1853. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 
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S:T: Hr. Forpagter Mortensen (De omtalte 2
de

 Erklæring findes hermed anfør(t)) 

 

 

Nr. 2627 

 

Deres Høivelbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan til-

lade det, meddele mig Attest paa Hartkornet og Gammelskatten for Hans Hansens Gaard Matr. N
o
 

12 i Ultved, Ajstrup Sogn, Kjær Herred med Andeel i Fælledslodderne Matr. N
o
 54, 55 og 56a 

ibdm. 

Vadumtorp den 29
de

 Juni 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Herr. Kammerjunker Amtsforvalter Kragh. 

 

 

Nr. 2628 

 

Deres Velædelhed ombedes godhedsfuld at ville det første eller som Deres Leilighed kan tillade det, 

meddele mig Attester om Hartkornet og Gammelskatten for efternævnte Eiendomme. 

a. Matr. N
o
 15 Christen Andersen Aaen i Nørhalne 

b. (Matr. N
o
) 16 do. do. 

c. (Matr. N
o
)1d Vildmosen til do Nørhalne 

d. (Matr. N
o
) 56 Nørhalne Gade 

Vadumtorp den 1
ste

 Juli 1853, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Proprietair Lund. 

 

 

Nr. 2629 

 

Efter Begjæring af Herr. Forvalter Mørup, har jeg, efter forudgaaet lovlig Varsel til alle Vedkom-

mende, efter det Kort over Vildmosen som har været fremlagt og afbenyttet i Sagen om 

Eiendomsretten i Vildmosen, samt efter den i den Anledning afsagte Høiesteretsdom af 15
de

 Juni 

1843, udviist det Skjel paa Marken som er betegnet saavel paa Kortet som i Dommen med 

Bogstaverne H, K, S, N, A, D, C, G, F og B, nemlig forsaavidt som det er betegnet med 

Bogstaverne E, F, G, C, D, A, den øvrige Deel af Skjellet H, M, S, N, A er betegnet ved en gammel 

Grøvt der endnu er kjendelig paa Marken. 

p.t. Hjermitslevgaard den 22
de

 Juni 1853, P.L. Birk Stiftslandinspecteur.  

 

 

Nr. 2630 

 

Efter Begjæring af Sogneforstanderskabet i Tolstrup Sogn, har jeg efterseet det originale Udskift-

ningskort over Østerhjermitslev  med Hensyn til et Huus som er opført paa Skolens Hovedlod og 

jeg har da befunden at den Plads som det nævnte Huus staar paa, er den Deel af den gamle Skole-

have, som ikke ved Udskiftningen er tillagt nogen af de tilgrændsende Gaard; men forsaavidt som 

den gl. Have med Skolen er af Herskabet tillagt Skolelærer Embedet, maa denne Have i sin Helhed 

endnu tilhøre dette, da den ikke ved udskiftningen er bleven tillagt nogen anden. 

Vadumtorp den 28
de

 Juni 1853, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 
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Nr. 2631 

 

(Teksten på hæftets forside:) 

NB I denne Bog er Concepten til min Regning til Th. Chr. Trane og Christen Pedersen Krogh stor 6 

rbd. 42 sk. som de har leveret til Hr. Byfogden og som denne senere har tilmeldt mig at have 

modtaget  - Er nu i 1853 betalt til Rasmus da han i Juni sidst var i Skagen. 

 

 

Nr. 2632 

 

Korslund den 23
de

 August 1853 

Deres Velædelhed ombedes at ville være af den Godhed at modtage indlagte Brev til min Kone og 

at aflevere det til det Bud der mueligen maatte komme ud til Dem fra Vadumtorp – ogsaa beder jeg 

Dem være af den Godhed at modtage til mig hvad der mueligen maatte blive sendt til Dem enten fra 

Vadumtorp eller fra Aalborg Postcontor, adresseret til mig her til Korslund og at sende mig det 

hertil med Hellevad Sogns Postbud som jeg til den Ende vil anmode om at faa ind til Dem. – Jeg 

beder Dem at De ikke fortryder paa at jeg herved gjør Dem Uleilighed. 

Da jeg ikke var tilstæde da Hellevad Postbud sidst gik til Sundby saa fik jeg ikke Leilighed til 

modtage mine Breve og bringe dem hertil, er De vel saa god at faae ham til at tage dem med – om 

han muelig kommer ind til Dem forinden jeg faaer Leilighed til at tale med ham. 

Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Gjestgiver Schmidt. 

 

 

Nr. 2633 

 

S:T. Hr. Boghandler Arntzen. 
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Deres Velbhd. ombedes godhedsfuld at ville sende mig et Exemplar af Phauses Skrift ”Et Værn 

mod Cholera” og at lade det aflevere hos Gjestgiver Schmidt i Sundbye med Adresse til mig til 

Korslund i Hellevad Sogn til at sendes hertil med Hellevad Sogns Postbud. 

p.t. Korslund i Hellevad Sogn den 23
de

 August 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2634 

 

Da Gaardmand Jens Jensen af Lasgaard i Allerup har anmodet mig om at dele et Stykke fælleds 

Græsningsjord kaldet Lyrkjær hvori Gaarden Lasgaard og et Par Fæstehuse af Dybvad Gods Matr. 

N
o
 20 og 21 Huulskov kaldet have Deel tilligemed et Huus af Knudseie Gods Lyrhøi kalde, og da 

en Overenskomst i den Henseende er nødvendig forinden saadan Deling kan foretages saa ønsker 

jeg ret meget om det maatte convenere Deres Velbaarenhed i den Anledning ville behage at møde 

eller lade møde i Lasgaard paa førstkommende Mandag d. 29
de

 August Formiddag Kl. 9 for der at 

træffe fornøden Aftale om Delingen. Jeg ønsker ret meget om De vilde være af den Godhed at 

medbringe eller lade medbringe Korterne over de tilgrænsende Eiendomme Matr. N
o
 20, 21 og 22 

samt en Fortegnelse over Hartkornet og Gammelskatten for de i Lyrkjær lodtagende Huse Mtr. N
o
 

20 og 21 Fæster Lars Christian Jensen og Jens Nielsen. – Det er især for at finde det rette Skjel 

imellem Lyrkjær og Fæster Christen Villadsens Enkes Gaards Jorder Matr. N
o
 21 at jeg ønsker 

Kortet over denne Gaards Jorder udlaant til Eftersyn. 

p.t. Korslund den 27
de

 August 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Proprietair Winkel (Herre til Dybvad) 

 

 

Nr. 2635 

 

Det med deres Velbhd. omtalte Møde for at aftale det Fornød(n)e i Henseende til Ejendomsret- 

ten og Maalestokken for Delingen af det saakaldte Lyrkjær er berammet til førstkommende Man-

dag Formiddag Kl. 9 til hvilken Tid De herved anmodes om behageligen at møde eller lade møde  

i Lasgaard. Kortet over Lyrkær Huset ønsker jeg mig udlaant ved Overdrageren heraf. 

p.t. Korslund den 27
de

 August 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Glerup til Knudseie. 

 

 

Nr. 2636 

 

Kjøberen af Sønder Ravnstrup Gaardene anmodes herved om at ville være tilstede førstkommende 

Tirsdag den 30
te
 denne Maaned Formiddag Kl. 9 og at faa Gaardmand Christen Jørgensen af Lille 

Kroghede som Taxeringsmand til at møde til samme Tid. Sognefogden herfra bringer jeg med. 

p.t. Korslund den 28
de

 August 1853, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2637 

 

Vi underskrevne Gaardmænd i Allerup By Hellevad Sogn som have kjendt Byens Jorder i mere end 

50 Aar erklære herved at der maae være indløbet et Feil i Matriculs Opmaalingen for Mikkel Abra-

hamsens Gaard Matr. N
o
 4 i Allerup By, i det at der paa Kortet over denne Gaards Jorder mangler 

en Lod sydvestlig for Byen, sydøstlig for de smalle Englodder som kaldes Himmerig, hvilken Lod 

sædvanlig bliver kaldt ”Mikkels Hul” der udgjør efter Korterne en Deel af de Jorder der er anført 
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som tilhørende Matr. N
o
 1 Skolen og Matr. N

o
 10 Peder Christensen og er af os bleven paaviist for 

Justitsraad og Stiftslandinspecteur Birk, at det er os fuldkommen vel bekjendt at dette Grundstykke 

stedse har saalænge som nogen nulevende kan mindes vær(e)t brugt som Eiendom under Mikkel 

Abrahamsens Gaard Matr. N
o
 40. Det erklære vi herved med vore Hænders Under-skrift og ere 

villige til om eller naar forlanges at bekræfte dette vort Vidnesbyrd med Lovens Eed. 

Allerup den 3
die

 September 1853. 

 

 

Nr. 2638 

 

Vi underskrevne Gaardmænd i Allerup By, Hellevad Sogn som have kjendt Byens Jorder i mere 

end 50 Aar erklære herved at vi i de til os anskaffede Matriculskorter have opdaget den Feil at en 

Englod med lidt Agerland i vestre Side som er beliggende tæt vesten for de smalle Engskifter vesten 

for Byen saa kaldet Himmerig, nemlig imellem den vestre Englod Matr. N
o
 9 og Agerlodden Matr. 

N
o
 6 der vesten for denne Lod; Denne Lod som er en Englod med en liden Deel Agerland i vestre 

Side, er urigtig bleven anført paa Kortet Matr. N
o
 5 hvor den ikke hører til medens den savnes paa 

Kortet over Gaarden Matr. N
o
 10 hvortil den rettelig henhører og stedse har været brugt siden 

Udskiftningen i circa 50 Aar. Dette erklære vi herved med vore Hænders Underskrift og ere villige 

til om Forlanges at bekræfte vort Vidnesbyrd med Lovens Eed. 

Allerup den 3
die

 September 1853, Christen Villadsen. 

Som Kjøber af vor Fødegaard Matr. N
o
 5 erklære vi herved at det er os vel bevidst af den ovenfor 

omskrevne Lod stedse har været brugt under Gaarden Matr. N
o
 10. – Datum ut supra. 

 

 

Nr. 2639 

 

(Et brev der er indlagt i hæftet) 

Kjære Hr. Justitsraad. 

Jeg takker Dem for Deres venskabelige Brev og for den mig deri meddeelte Underretning om, at  

De paa Deres reise vil see ind til mig. Men dersom De ikke kommer inden Onsdag Aften, træffer 

De mig desværre ikke hjemme. Paa Torsdag Morgen skal jeg tiltræde en forud bestemt Reise, der 

medtager 4 Dage. Men har jeg ikke den Fornøielse at see Dem her inden Overmorgen Aften, haaber 

jeg at kunne træffe Dem paa Thygeslund paa min Hjemreise næste Søndag Eftermiddag. 

Med Høiagtelse og Venskab Deres hengivne Hvass. 

Nørgaard den 19 August 1850. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Birk til Vadumtorp. 

 

 

Nr. 2640 

 

Da jeg nu er færdig med at bruge Taxationsprotocollen for denne gang saa tilbagesendes den her-

ved. For de under min Bestyrelse foretagne 11 Taxationsforretninger følger Betalingen for Afskrif-
terne 2 rbd. 4 mk. 8 sk. indlagt i Protocollen og da jeg først kom hjem i Mandags og følgelig ikke 

kunde faae Protocollen afsendt med Posten førend i Dag saa har jeg, for at gjøre Dem det mueligt at 

meddele mig Afskrifterne samt ladet Forretningerne afskrive saaledes at De blot behøver at bekræf-

te dem og derefter godhedsfuld at sende mig dem med Posten det allersnareste som Deres Leilighed 

maatte tillade det, da jeg ønsker ret meget at faae dem saa snart som mueligt.   

Afskrifterne ligger i Protocollen og Pengene ved samme. 

Vadumtorp den 7
de

 September 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 
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S:T: Hr. Gaardeier Nielsen. 

 

 

Nr. 2641 

 

Da jeg under 26
de

 f.M. have leiet Befordring for min Søn Landmaaler Rasmus Frederik Birk og min 

Assistent Andreas Lund og bestemt dem til at tiltræde Reisen til Skagens Landsogn for at afsætte de 

uddeelte Klitlodder fik jeg tilfældigviis at see en Beretning fra Frederikshavn af 25
de

 f.M. hvori det 

hedder at man i Henseende til Sundheds Tilstanden havde tvivlsomme Efterretninger fra Skagen saa 

bestemte jeg mig til at opsætte Reisen noget for at erfare noget nærmere derom forinden jeg vilde 

sende min Medhjelper derhen. Senere har jeg læst en Bekjendtgjørelse for Distrikslægen S.A. 

Steenberg i Skagen af 29
de

 f.M. der vel beretter at den i Skagen fortiden herskende Sygdom vel har 

yttrede sig ved Diarehen og hos enkelte ogsaa ved Brækning uden at der dog hos nogen af de 

Angrebne har yttret sig Symptomer som kunde berettige ham til at kalde Sygdommen Epidemisk 

Cholera. Disse Efterretninger er imidlertid saalangt fra at være tilfredsstillende at jeg finder mig 

høiligen opfordret til at oppebie nærmere men bestemt Efterretning om Sundheds Tilstanden paa 

Skagen forinden jeg kan tænke paa at afsætte Lodderne i Klitten; især maa jeg udbede mig bestemt 

Underretning om hvorledes Sundheds Tilstanden er i Landsognet; thi er Sygdommen kommet dertil 

da vil det være nødvendig at jeg opsætter Skjelafsætningen indtil Sygdommen virkelig ophører. 

Forsaavidt som nogen ønsker at see Delingen som er udført paa Kortet da haaber jeg sikket at 

Byfogden vist ikke nægte at lade de Vedkommende see denne, som findes afsat paa det Kort som 

jeg har sendt til Byfogden. 

Vadumtorp den 7
de

 September 1853, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Sognefoged Jens Madsen i Skagens Landsogn. 

 

 

Nr. 2642 

 

Paa førstkommende Mandag den 19
de

 d.M. er det min Agt at komme til Helledegaarden Matr. N
o
 10 

i Vesterbrønderslev for at foretage den sammesteds forlangte Udstykning og det er derfor mit Ønske 

om Deres Velædelhed til den Tid vilde behage at møde eller lade møde ved Gaarden hvor jeg agter 

at indtræffe om Formiddagen Kl. 11, og at have et Par Mænd til Assistance ved Maalingen. - Jeg 

har ved nærværende Bud skrevet til Sognefogden Formanden Jacob Jensen Neist og bedt ham om at 

møde mig der til samme Tid og at faae den anden Taxationsmand til ogsaa at møde der - De 9 

Gaardes Udstykningsforretninger i Østerhjermitslev blev indsendte for 4 Uger siden og Forretnin-

gen over Matr. N
o
 18 Thomas Jacobsens Enkes Gaard var færdig til samme Tid; men den henligger 

her fordi Betalingen for samme ikke blev erlagt. 

Vadumtorp den 17
de

 September 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Mørup. 

 

 
Nr. 2643 

 

Deres Velædelhed ombedes at ville være af den Godhed at møde ved Helledegaarden Matr. N
o
 10 i 

Vesterbrønderslev paa førstkommende Mandag Formiddag Kl. 11, og beder jeg at De vilde være af 

den Godhed at leie et Bud for min Regning til at gaa hen til den anden Taxationsmand og faae ham 

til ogsaa at møde til samme Tid. Fremdeles er det min Agt at foretage næste Dag en Taxationsfor-

retning over Lars Pedersens Gaards Jorder i Øster Mellerup, til den Ende beder jeg Dem ogsaa at 

ville for min Regning sende Bud til bemeldte Lars Pedersen saavelsom til Sognefoged Niels Thom-
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sen, eller en anden Taxationsmand om denne imod Formodning skulde have Forfald og om De da 

vilde behage at møde der ligeledes om Formiddagen K. 11. 

Vadumtorp den 17
de

 September 1853, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

Velædle Sognefoged Jacob Jensen Neist.  

 

 

Nr. 2644 

 

Vi undertegnede Gaardbrugere af Hvorup By erklære herved at det er en noksom bekjendt Sag at 

der fra umindelige Tider har hvilet den Forpligtelse paa alle Fæstegaardene i Hvorup By at de skulle 

græsse hver 4 Stude aarlig for Godseieren, hvorom ethvert af de tinglæste Fæstebrevene har en Post 

der lyder saaledes: 

”Paa Gaardens tilliggende Eiendomme forbeholder nuværende og efterkommende 

Rødsleths Eiere sig aarlig Græsningsret til 4 er fire Stude i Hvorup Mose og Fælled, 

samt paa Engene naar Høet er bjerget; alt uden Betaling og uden Indskrænkning i 

Græsningsomfanget” 

Denne Græsningsret er imidlertid under Udskiftningen bleven hævet ved en aldeles frivillig min- 

delig Overenskomst imellem Godseieren og Fæsterne i det at Fæsteren have til Vederlag for denne 

Græsningsret afstaaet fra sig og Efterkommere til fuldkommen frie Raadighed for Godseieren og 

hans Efterkommere. Det Stykke af Byens fælleds Græsningsjorder Hvorup Kjær kaldet nordvestlig 

paa Byens Grund som i Indenrigsministeriets Approbation af 1
st
 December 1849 er betegnet med 

Matr. N
o
 30 anført for Hartkorn 2 Td. 3 Skp. 1 Fr. 2 alb. og Gammelskat 23 rbd. 83 sk. – At denne 

særskilte Eiendom, der ikke findes omtalt i de ældre Jordbøger er bleven til paa den Maade som her 

er anført det erklære vi herved med vore Hænders Underskrift, og da en Deel af os endnu ere de 

samme som oprindelig have indgaaet Foreningen med Godseieren saa kunne vi om forlanges 

endyderligere stadfæste det Vidnesbyrd som vi her afgive ved være Hænders Underskrift. 

Hvorup den. 

 

 

Nr. 2645 

 

Deres Velbaarenhed har i ærede Skrivelse af 25
de

 f.M. yttret Deres Misfornøielse over at der ikke er 

skeet behørig Indberetning til Indenrigsministeriet angaaende den af mig foretagne Udskiftning af 

Aldrup Gaardes Jorder i Kollerup Sogn. – Til min store Forundring seer jeg at De har antaget at jeg 

skulde have gjort saadan Indberetning; men jeg maae ærbødigst tillade mig at gjøre Dem opmærk-

som paa at det aldeles ikke hører til min Embedspligt at gjøre saadanne Indberetninger for Godseie-

ren; Jeg har efterseet deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 20
de

 November 1847 som jeg endnu 

har liggende hos mig og hvorved Forretningen blev mig overdraget; men i den yttres der ikke et Ord 

om at jeg skulde gjøre Indberetning til Ministeriet om Sagen, men alene at jeg imod at faae den 

akkorderede Betaling skulde præstere Udskiftningsberegningen med tilhørende Korter in duplo - og 

dette har jeg gjort; Da Forretningen var færdig sendte jeg Beregningen med tilhørende Kort in duplo 

til Forvalter Schrøder, idet jeg tydelig kan huske at jeg gjorde ham opmærksom paa at det nærmede 

sig den Tid inden hvilken det ved Forordningen af 25
de

 Juni 1810 § 11 er paalagt Godseieren at 

gjøre Indberetning om de Forandringer som i det forløbne Aar er foretaget i Deres Fæstegaardes 

Inddeling. Skulde imidlertid enten Forvalter Schrøder eller hvem anden der efter ham har havt det 

Hverv at staae i Eierens Sted have forsømt at indsende Beregningen med Korterne og denne 

mueligen ikke nu var tilstede da kan jeg vel paa nærmere Forlangende præstere en nye Beregning 

efter min Concept; men er Korterne med Delingen paa ikke tilstæde da er jeg ikke istand til at 

tilveiebringe Delingen uden ved at opmaale Eiendommen paa Marken paa nye. Jeg maa saaledes 

oppebie Deres Velbaarenheds nærmere Bestemmelse forinden jeg foretager mig videre i den 
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Retning. – Ønskes det at jeg skal affatte en ny Beregning og indberette Sagen da er jeg villig dertil; 

men jeg maa da bede mig Korterne tilsendte og det skal da skee strax. 

Vadumtorp den 2
den

 October 1853. Med megen Agtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Agent Nyholm. 

 

 

Nr. 2646 

 

Efter Deres Velærværdigheds Forlangende i ærede Skrivelse af 17
de

 d.M. følger herved tvende 

Ruller med Korter over Saltum Sogn, i den ene er a, Kortet over Faarup, b, Kortet over Østrup og 

Nørre Saltum, c, Kortet over Faarup hede i den anden er a, Sønder Saltum m.v., b, Torpet By. 

Vadumtorp den 21
de

 October 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velærværdige Hr. Pastor Boesen i Saltum 

 

 

Nr. 2647 

 

Efter Deres Velbheds. yttrede Ønske skal jeg gandske sikkert komme til Dem i Aalborg paa 

førstkommende Mands Eftermiddag, 

Vadumtorp den 5
te
 November 1853, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Godseier Winkel til Dybvad. 

 

 

Nr. 2648 

 

Vadumtorp den 6
te
 December 1853 

Deres Velædelhed har ved ærede Skrivelse af Gaars Dato opfordret mig til at meddele Dem 

Oplysning om hvorvidt det er Fremrykket med Udstykningen af Nørøxe Søe og Moukjær og hvor 

snart det kan ventes Approbation fra Ministeriet. Det sidste Spørgsmaal kan jeg ikke besvare, men 

jeg har til den Ende lade Afskrive en Gjenpart af en Erklæring som jeg paa Jørgen Nielsens Vegne 

har afgivet i den Anledning og hvorefter jeg vil haabe at Sagen snart skal vorde berigtiget. 

Afskriften følger, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Sønnicksen. 

 

 

Nr. 2649 

 

Vadumtorp den 12
te
 December 1853 

I Anledning af Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 3
die

 d.M. tillader jeg mig at melde at 

saafremt De vil behage at faa Amtmanden til at beramme et Landvæsenscommissionsmøde det al-

lerførste som det kan lade sig gjøre for derved at faae aftalt og fastsat de nødvendige foreløbige 

bestemmelser for Delingen af Allerup Bakker; at faae vedtaget og fastsat efter hvilke Forhold 

Delingen skal udføres og saavidt mueligt lagt en foreløbig Plan for delingen, da er jeg villig til at 

møde til hvilken Tid det maatte behage Amtmanden at bestemme efter Udløbet af indeværende 

Uge; dog maa jeg nødvendig udbede mig underrettet om Mødetiden saa tidlig, at jeg kan blive 

istand til at møde nogle Dage forud for at jeg kan tage Eiendommen i nøiere Eftersyn for saa vidt 
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mueligt at kunne gjøre mig et foreløbig Begreb om sammes Omfang og Beskaffenhed. Med 

Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Proprietair Winkel. 

 

 

Nr. 2650 

 

Under 3
die

 December 1853 har jeg skrevet til Justitsraad Amtsforvalter Juel om Hartkorns og 

Gammelskatsattest for Matr. N
o
 36ar af Bratskou Hovedgaard i Broust Sogn og Matr. N

o
 6ab i 

Svenstrup Bye og Sogn, Birk. 

 

 

Nr. 2651 

 

Mange Tak for den under 7
de

 d.M. mig tilstillede Attest angaaende Hartkornet og Gammelskatten 

for Hals Mosegaards Jorder – Med Hensyn til at det tidligere har været noget tvivlsom i Henseende 

til (?)af disse Jorder, maae jeg dog endnu tillade mig at bede Dem være saa god at sende mig det fra 

Ministeriet modtagne Kort for at jeg kan conferere de Korter som jeg har affattet, og saaledes end 

yderligere sikkre mig Rigtigheden af det Hele førend det indsendes. 

Vadumtorp den 20
de

 December 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Godsforvalter Vogelsang. 

 

 

Nr. 2652 

 

S:T: Hr. Boghandler Arntzen. Deres Velbhed. ombedes behageligen at ville ved Overbringeren 

heraf sende mig: 

¼ Riis godt beskaaret bedste Patent propatria N
o
 1 

½ Riis Patent propatria N
o
 2 

En Skriv og Reisekalender og en simpel Almanak 

Vadumtorp den 26
de

 December 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2653 

 

(Følgende er overstreget i hæftet) 

Ved revisionen af Udstykningsforretningen over Matr. N
o
 25 i Broust Bye og Sogn, Østerhan 

Herred  er der opdaget en Uoverensstemmelse i de i Forretningen anførte Taxter for den fjerneste 

Udlod, idet at der paa Kortet og i Beregningen er anført Taxten 16, medens der i Taxationsforret-

ningen ikkun er anført Taxten 11  

I Anledning heraf have vi paa ny taget denne Sag for. 

(Resten er ikke overstreget)NB Denne Erklæring er conciperet særskilt og Concepten er henlagt ved 

Forretningen. 

 

 

Nr. 2654 

 

Vadumtorp den 24
de

 Juni 1854 

Kjære Hr. Hvass (See private Breve) 
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Nr. 2655 

 

Af Amtstuens Attest, som jeg nu har faaet seer jeg at der skal være et fælled Matr. N
o
 29 under 

Svenstrup By hvad dette er for noget veed jeg ikke men jeg formoder at det er noget fælleds 

Gadejord eller lignende det er omsat til 2¾ Alb. Hartkorn dersom De kan da skaf mig at vide hvad 

det er – ogsaa beder jeg Dem at sende mig det gl. Kort over Svenstrup By til eftersyn om nogle 

Afstande som skal anføres i Beregningen. Jeg sender Dem herved en Fortegnelse over Parcellernes 

Hartkorn og Gammelskat – Dersom De vil lade Kortet bringe hertil paa Søndag d. 29
de

 og sørge for 

at Budet kan komme om Morgenen saa tidlig at det kan vente i et Par Timer medens Forretningerne 

skrives af efter at jeg har faaet de fornødne Oplysninger af Kortet da skal Budet faae Forretningerne 

med færdig til at forelægge Sogneforstanderskabet til Erklæring og Indsendelse. 

Vadumtorp den 25
de

 Januar 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier og Forpagter Jørgen Nielsen - (Afsendt samme dag) 

 

 

Nr. 2656 

 

Vadumtorp den 2
den

 Februar 1854 

Velbaarne Hr. Justitsraad 

Under 13
de

 December sidst tillod jeg mig ærbødigst at tilstille Deres Velbaarenhed for at forhøre om 

det ikke skulde være mueligt at min Tjenestekarl Albret Pedersen kunde tilveiebringe saadanne 

Beviisligheder at han kunde faa den ham tilkommende Arv efter hans Fader Peder Albrectsen som 

er død i Hollensted i Hallund Sogn udbetalt, uden at han nødvendig skulde reise til Sæbye for at 

hente den; da jeg imidlertid ikke har modtaget noget Svar saa har jeg antaget at Deres Velbaarenhed 

har syntes ikke at kunne indrømmes mit Forlangende jeg har derfor bestemt mig at lade Karlen selv 

reise for at han kan fremstille sig personlig for Deres Velbaarenhed for at have den ham 

tilkommende Arv. Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad By- og Herredsfoged Gad. 

 

 

Nr. 2657 

 

I Continuation af min ærbødige Skrivelse til Deres Velbaarenhed af 4
de

 August forige Aar tillader 

jeg mig nu da Delingen af Skagens Landsogns Andeel i Fælledsjorderne nu er fuldstændig udført  

og Skjellene afsat paa Eiendommen herved at tilstille Dem ogsaa det ved Skrivelse tilbageholdt 

Kort tillige med den speciele Udskiftningsberegning af 24
de

 Juli forige Aar over Landsognets 

Andeel i de fælledsjorder Matr. N
o
 14 med hvilken Beregning dette Kort, saavelsom Kortet over 

hele Sognet følger som Bilage. 

Kortet over hele Sognet saavelsom det særskilte Kort over Kjøbstadens Jorder der bleve udlaant for 
at blive paategnet den nu paa Marken afsatte Grændselinie for den fælleds Martørvgravning sendes 

nu herved tilbage forsynet med den manglende Paategning om bemeldte Martørvgravning. 

Den hermed følgende Udskiftnings Beregning af 24
de

 Juli 1853 over Landsognets Andeel i Fælleds-

jorderne Matr. N
o
 14 med de paa samme noterede Bilage ligesom ogsaa min Udskiftnings og Hart-

korns Beregning af 10
de

 Mai 1853 og de samme tilhørende Bilage som blev Deres Velbhed. tilstillet 

under 4 August f.A. saavelsom 2
de

 Udskiftningsberegninger over Matr. N
o
 1 og 2 og 11, med tilhø-

rende speciele Korter, samt en Magelægsberegning over Matr. N
o
 5a og 6 ligeledes med tilhørende 

Korter og øvrige Bilage, bedes gunstbehageligen indsendt igjennem Amtet til Indenrigsministeriet 
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med den nødvendigst Indberetning om samme som jeg herved tillader mig ærbødigst at lade med-

følge; hvorfor jeg ærbødigst beder Deres Velbaarenhed vilde behage at ledsage Indsendelsen med 

de Bemærkninger som Deres Embedsstilling mueligen maatte give Dem Anledning til. Særdeles 

gjælder denne sidste Begjæring de under Udskiftningen af Landsognets Jorder foretagne Udstyknin-

ger, on hvilke Amtmanden sædvanlig forlanger Sogneforstanderskabets Betænkning eller Erklæ-

ring, nemlig, de hermed følgende 2
de

 Udstykningsberegninger med tilhørende Korter og øvrige 

befalede Udstyknings Documenter, over Niels Hansens Steds Jorder Matr. N
o
 2 og Peder Jensens 

Steds Jorder Matr. N
o
 9 

Endelig tillader jeg mig at bemærke, at da Ministeriet nu som Svar paa Landsognets Andragende 

har desideret det Spørgsmaal: at den Omstændighed at den til Udskiftningen benyttede Copie af 

Matriculskortet er med Hensyn til at den forandrede Situation er berigtiget ved Maaling, ingenlunde 

er tilstrækkelig til at ansee Kortet som fremkommet ved ”egen Opmaaling” ligesom det derhos af 

Ministeriet bestemt er udtalt at Fr. af 23
de

 April 1781 ingen Taxt har ansat for Hartkorns Fordeling, 

og at man derfor er berettiget til at beregne sig særskilt Betaling for denne; saa tør jeg sikkert haabe 

at naar man tænker sig rigtig ind i Forholdene da vil det vist befindes at min Regning ikke er ansat 

for høit. – Jeg beder derfor ret meget at faae det mig tilgodekommende Restbeløb, for Delingen 

mellem Kjøbstaden og Landsognet, udbetalt snarest mueligt. 

Den herved følgende allerunderdanigste Ansøgning fra Thomas Christensen Trane og Christian 

Pedersen Krögh med hoslagte Bilage, nemlig en allerunderdanigste Indstilling for mig at dermed 

følgende Kort over de af Sandflugten udlagte Jorder bedes allerærbødigst at Deres Velbaarenhed 

gunstigst vilde anbefale og indsende med de øvrige Udskiftningssager vedkommende Documenter – 

hvorfor jeg endnu ærbødigst bedes at Deres Velbaarenhed godhedsfuld vilde vise mig den Tjeneste 

at modtage og sende mig mit Tilgodekommende for de nævnte Mænd efter den vedlagte Regning 6 

rbd. 42 sk. 

Vadumtorp den 30
te
 Januar 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Byefoged Hoffmeyer 

 

 

Nr. 2658 

 

Regning over mit Tilgodekommende hos Thomas Christensen Trane og Christian Pedersen Krögh 

for at have affattet en allerunderdanigst Indstilling med et dertil hørende Kort over deres ved 

Sandflugten udlagte Jorder. 

For det i denne Anledning forrettede extra Arbeide der ikke vedkommer udskiftningen bliver mit 

Tilgodekommende at beregne til  6 rbd. 

Til stemplet Papir              42 sk. 

   Er 6 rbd.  42 sk. 

Vadumtorp den 30
de

 Januar 1854, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2659 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det, meddele mig Attester om Hartkornet og Gammelskatten for efternævnte Eiendomme: 

Dronninglund Herred - Hellum Sogn og Bye 

a. Matr. N
o
 4a i Hellum Bye og Matr. N

o
 35a Hellum Sogns nordlige Deel – Eier Frederik Pedersen 

Gjerrild 

Hvetboe Herred – Hune Sogn 

b. forhenværende Morten Jensens nu Christen Clausen Gaards Jorder i Hunetorp 

c. Matr. N
o
 93 Clemen Sørensen ibdm. 

d. Matr. N
o
 113 Christen Nielsen i Rødehuus 
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Vadumtorp den 2
den

 April 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Herr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 2660 

 

Deres Velbyrdighed bedes undskylde at De ikke for længe siden har faaet Kortet over Skjørping 

Bye tilsendt efter Aftale; det blev i sidstafvigte Sommer pakket hen og forseglet, som det nu er, for 

at sendes Dem, noget førend Kolera udbrød i Aalborg; men under den derved indtraadte standsning 

i saamange Ting blev denne Forsendelse ogsaa standset og er senere bleven forglemt jeg iiler derfor 

nu ifølge Deres meget ærede Skrivelse af 3
die

 d.M. at sende det og lader det saaledes følge hermed. 

De og Deres gode Kone hilses venskabeligst fra Deres med sand Agtelse forbundne, P.L. Birk. 

Vadumtorp den 4
de

 April 1854, P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Proprietair Dahl til Buderupholm. 

 

 

Nr. 2661 

 

Vadumtorp den 4
de

 April 1854 

I skyldigst Svar paa Deres Velbhds. ærede Skrivelse af 31
de

 f.M. som jeg har modtaget for neppe en 

Time siden meldes, at det maa være en aabenbar Feiltagelse eller Misforstaaelse naar De antager at 

der skulde være Feil i min Hartkornsberegning over Vestergangengen og Nørreøxe Søe som de 

skulde have skreven mig til fra Kjøbenhavn om at rette. – Det er aldeles ikke Tilfældet at der – som 

De nu troer skulde være fundet Feil i min Hartkornsberegning over de to Parceller N
o
 647 Vester-

gangen og Nørreøxe Søe. – Heller ikke har De skrevet mig til om at rette nogen saadan Feil; men af 

Hoff og Statsamtsprocurator Nyholm i Kjøbenhavn blev det Dem tilkjendegivet at der var funden 

Overensstemmelse imellem Matriculskortet og det Kort hvorefter jeg havde udført Udstykningen og 

at denne Uoverensstemmelse i Kortern vilde gjøre en Erklæring fra de paagjeldende Lodseiere nød-

vendig. De underrettede mig da derom og meddeelte mig en Fuldmagt om at meddele den fornødne 

Erklæring paa Deres Vegne, og bad mig derhos om at see til saa hastig som muelig hos Amtmanden 

eller Herredsfogden at faae fat i de hjemsendte Documenter og at faae den forlangte Erklæring af-

fattet og indsendt saa uopholdelig som mueligt. – Saasnart som jeg havde modtaget Deres Brev 

hjem(m)e, leiede jeg strax en Expresse til Hjørring for at faae fat i de fremsendte Documenter; men 

i et Brev fra Amtmanden blev jeg underrettet om at Sagen allerede var sendt til Herreds Contoret; 

jeg sendte da strax et Bud til Jørgen Nielsen og bad ham opsøge Documenterne, som da beroede hos 

Sognefoged Peder Faldborg. Saa snart som jeg fik fat i Documenterne skrev jeg strax en Erklæring, 

som jeg herved sender Dem en Gjenpart, og jeg paalagde da Jørgen Nielsen saa uopholdelig som 

mueligt at faae den forsynet med de øvrige fornødne underskrifter og da at faae Sagens samtlige 

Documenter uopholdelig tilbagesendte – Jeg bad ham derhos om at lade mig det vide strax saafremt 

som Sagen atter var indsendt, at jeg kunde have ladet Dem det vide strax medens De var i Kjøben-

havn; men dette har han ikke gjort; jeg veed derfor endnu ikke noget om til hvilken Tid han har 

faaet den atter indsendt og vil derfor bede Dem, derom at henvende Dem til Jørgen Nielsen paa 

Neesgaard eller til Herredsfogden. – Jeg haaber saaledes at have overtydet Dem om at der ikke er 

fordømt noget fra min Side men at jeg derimod har gjort alt hvad der har staaet i min Magt for at 

give Sagen den hurtigst muelige Fremme. 

Med Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Sonnichsen. - Afsendt den 5
te
 April 
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Nr. 2662 

 

For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift, som for April Maaned 1854 er bleven mig 

udbetalt af den Kongelige Amtstue i Aalborg med 23 rbd. 32 sk. qvitteres herved. 

Vadumtorp den 8
de

 April 1854, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2663 

 

Ifølge Hr. Forvalterens Forlangende i ærede Skrivelse af 1
st
 d.M. følger herved Qvitteringer for det 

mig tilstillede Pengebeløb 78 rbd. samt Kortet over Thisted Byes Jorder; do over de 10 Steders 

Jorder, do over Thisted Nørskov og Horsmosegaarde m.m. item det nye Kort over Horsmosegaarde, 

der formeentlig vil blive overflødigt, og endelig Kortet over Jens Laursens Gaard i Astrup. 

Vadumtorp den 9
de

 April 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Forvalter Vogelsang. 

 

 

Nr. 2664 

 

Deres Velbaarenhed har havt den Godhed at love at ville overlade noget mere Smør til mine Børn i 

Kjøbenhavn om de ønskede det; i Anledning heraf tillader jeg mig ærbødigst at bede Dem være af 

den Godhed at overlade mig endnu to Ottinger, nemlig en til Peter og en til mine to yngste Sønner 

Rasmus og Claus, og beder jeg Dem være af den Godhed ved Overbringeren heraf at lade mig vide 

til hvilken Tid jeg helst maa sende to Ottinger til Rødsleth for at faae det. 

Med venligst Hilsen fra os alle her. Deres med sand Høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Jægermester Vedel. 

 

 

Nr. 2665 

 

I Anledning af Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 5
te
 d.M. tillader jeg mig ærbødigst at 

tilkjendegive De, at siden jeg havde den ære at tale med Dem i Aalborg i a(f)vigte December Maa-

ned er der skeet en meget betydelig Forandring her med Hensyn til det Personale som jeg den Tid 

havde til min Raadighed; nemlig 3 unge Landmaalere som var her paa den Tid ere alle i Kjøben-

havn for at forberede sig til Landinspecteurexamen hvorfra de først kan ventes at komme tilbage i 

Løbet af Mai Maaned og maaske ikke før i Begyndelsen af Juni Maaned; det er af den Grund ikke 

muelig for mig at faae Forretningen over Allerup Bakker paabegyndt saa tidlig som jeg havde øns-

ket og haabet; imidlertid tilsiger og forsikkrer jeg Dem herved at jeg vil lade det være mig særdeles 

magtpaaliggende at fremme og fuldfør4e den saa hastig som det paa nogen Maade kan staae i min 

Magt. Til Sagens Fremme beder jeg Dem ret meget at være af den Godhed at sende mig en Gjenpart 
af de udstædte Kjøbecontracter ved allerførste Leilighed med Posten, for at jeg derved kan blive 

istand til at sætte mig rigtig ind i hvorledes det ved disse Contracter opstaaede nye Retsforhold 

stiller sig. 

Vadumtorp den 11
te
 April 1854. Med Høiagtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Proprietair Winkel – Afsendt den 12
te
 April 1854. 
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Nr. 2666 

 

Deres Velædelhed anmodes herved om at ville efter Aftale drage Omsorg for at en Vogn møder ved 

Lundsgaard i Biersted i Morgen tidlig Kl. 6 for at hente Lund over til Nørhalne i Anledning af noget 

der skal maales til Gadens Udskiftning, ligesom jeg og beder Dem at besørge at den fornødne Assi-

stance af 2 á 3 Mænd er parat til at hielpe til med Maalingen naar han kommer; ogsaa beder jeg at 

De vilde behage at drage Omsorg for at faae Taxationsmændene nemlig Sognefogden i Biersted og 

Peder Svendsen af Byrholt da Hald ikke vil være Taxeringsmand ved denne Leilighed, til at møde i 

Nørhalne By paa førstkommende Løverdag den 15
de

 April Formiddag Kl. 10, og ville De derhos 

behageligen besørge alle de vedkommende Lodseiere behørigen varslede til at overvære 

Taxationen. 

Vadumtorp den 11
te
 April 1854, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. Gaardeier Anders Aaen. 

 

 

Nr. 2667 

 

Førstkommende Løverdag den 15
de

 Formiddag Kl. 10, ere de øvrige Lodseiere og Jordbrugere af 

Nørhalne Gade indvarslede til at møde i bemeldte Gade for at overvære Taxationen af samme. For 

det muelige Tilfælde Dvbhd. ønsker at overvære denne Forretning, skulle jeg paa Hr. Justitsraad 

Birks Vegne hermed tilmelde Dem, at Taxationen paabegyndes benævnte Tid ved Nørkjer. 

p.t. Vadumtorp den 13
de

 April 1854. Med sand Agtelse, Forbindtligst Lund 

 

Her. Proprietair Benthin 

 

 

Nr. 2668 

 

Overensstemmende med sidste ærede Samtale med Deres Velbhd. i Aalborg om at komme til Dem 

det allerseneste mueligt, har jeg nu bestemt at komme paa førstkommende Tirsdag Formiddag Kl. 

10 saafremt De vil være af den Godhed at lade en Vogn hente mig her paa Torsdag Formiddag Kl. 8 

– De er vel saa god at varsle Taxationsmændene til at møde paa Tirsdag Formiddag Kl. 10 – Jeg har 

aftalt det med dem at de holde sig parat til den Tid, saasnart som De faae nærmere Bud. 

Vadumtorp den 14
de

 April 1854. Med Høiagtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Vb. Hr. Godseier Bruun 

 

 

Nr. 2669 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville, det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det, meddele mig Attester om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme, nemlig: 
Børglum Herred 

a, Jerslev Sogn, Klæstrup By, Matr. N
o
 7d Eieren Niels Larsen. 

Dronninglund Herred 

b, Dronninglund Sogn, Dronninglund Hovedgaard, Parceller Matr. N
o
 28a, 3 (Htk. 7 Skp. 2 ab. 

Glskt. 12 rbd. 75 sk.) 

Vadumtorp den 3
die

 Mai 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Herr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. - afsendt d. 5
te
 Mai 1854 
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Nr. 2670 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 26
de

 d.M. meldes at jeg er villig 

til at foretage den forlangte Udstykning af Svenstrup Kro, og da jeg efter Omstændighederne maa 

ansee det for yderst vigtigt ikke at spilde nogen eneste Dag saa er det min Agt at komme til Nees-

gaard endnu i denne Dags Eftermiddag for at kunne begynde paa Taxationen i Morgen tidlig. 

Skulde det imidlertid ikke blive mig mueligt at komme til Neesgaard i Aften men jeg derimod dog 

skulde være istand til at naae til Langeslund, da ønsker jeg at De vilde vente mig ved Svenstrup Kro 

i Morgen ved Middagstid eller noget før, og da have Taxationsmændene og Parcellisterne tilstæde, 

og naturligviis da tillige Kortet og Taxationsprotocollen. 

Vadumtorp den 28
de

 December 1853, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forpagter Jørgen Nielsen. 

 

 

Nr. 2671 

 

For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift som for Februar Maaned 1854 er bleven mig 

udbetalt af den Kongelige Amtstue i Aalborg med 23 rbd. 32 sk. qvitteres herved. 

Vadumtorp den 2
den

 Februar 1854, P.L Birk. 

 

 

Nr. 2672 

 

Foreviseren af disse Linier er min Tjenestekarl Albret Pedersen; han er i fast Tjeneste hos mig her 

paa Gaarden Vadumtorp siden sidstafvigte 1
st
 November 1853. 

Vadumtorp den 2
den

 Februar 1854, P.L. Birk. Justitsraad og Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 2673 

 

Beregningen over Skagen Landsogns Jorder har allerede i længere Tid ligget aldeles færdig og vilde 

for længst været afsendt efter Bestemmelsen men det beror paa et Par Hartkornsattester som skal 

følge med og som for længe siden har været skreven til Amtstuen om; jeg har for mere end 8 Dage 

siden gjentaget min Begjæring om at faae dem sendt og tilføiet at de ventedes med Længsel – Jeg 

har i den sidste halve Snes Dage sendt Bud til Aalborg hver eneste Dag i Haab om at faa Attesterne. 

– Atter i Dag sender jeg Bud i samme Anledning; og saa snart som jeg faaer dem skal Korter og 

Beregning med alt Tilbehør uopholdelig blive sendt til Byefogden – En allerunderdanigst Ansøg-

ning for Chr. Krogh og Thomas Trane tilligemed et allerunderdanigst Andragende bilagt med et 

Kort  følger med i Pakken til Byfogden, samt regning for sammes til Beløb 6 rbd. 42 sk. 

Vadumtorp den 3
die

 Februar 1853, Ærb. P.L. Birk. 

 

Sil Sognefoged Jens Madsen. - afsendt samme Dag 

 

 

Nr. 2674 

 

Deres Velbaarenhed ombedes at ville være af den Godhed det første som Deres Leilighed kan til-

lade det at meddele mig en Attest om Hartkornet og Gammelskat for Morten Jensens Gaard Matr. 
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N
o
 10 og 45 i Hvorup med Andeel i Matr. N

o
 73 Hvorup Mose; jeg skal bruge en saadan Attest til 

den i Anledning af Magelæg underhændehavende Udstykning af bemeldte Vestergaard, og da den 

ikke endnu er solgt og udmeldt i Amtstuen saa kan jeg ikke faae Attesten der men skulde have den 

af Godseieren, og da man har sagt mig at Hr. Cancelliraaden har overtaget Godsbestyrelsen saa er 

De vel saa god at meddele mig den paa Godseierens Vegne som en Attest efter Jordebogen. 

Vadumtorp den 11
te
 Februar 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Cancelliraad Procurator Jessen. 

 

 

Nr. 2675 

 

Vi undertegnede Vedkommende erklære herved at det er vort fælleds Ønske at Taxation over 

Christen Zachariassens Gaards Jorder Matr. N
o
 6 i Østerbrønderslev By og Sogn Børglum Hrd. 

Hjørring Amt, som i Anledning af Udstykning blev afholdt den 17 og afhjemlet den 30
de

 October 

1845 skal lægges til Grund for den attraaede vider Deling af Parcel Matr. N
o
 6h det erklære vi 

herved med vore Hænders Underskrift. 

Østerbrønderslev den 27
de

 Februar 1854. 

 

 

Nr. 2676 

 

Kjære Hr. Kancelliraad. 

Det gjør mig virkelig ond(t) at jeg saa gjerne jeg end vilde dog ikke ligefrem er i stand til at opfylde 

Deres Begjæring i ærede Skrivelse af 22 d.M. men dersom De kan og vil skaffe mig Afskrift af 

Udstykningsbevillingen eller Approbationen; thi den har jeg ingen Kundskab om, da skal jeg strax 

skrive til Ministeriet om at faae de dertil fornødne Korter copieret ved Ministeriet efter de indsendte 

Udstykningskorter; thi selv at forfatte dem her er jeg ikke istand til; men jeg vil skaffe dem saa 

hastig som mueligt fra Ministeriet saasnart jeg blot kan faa en Afskrift af Udstykningsapproba-

tionen, for at kunne see med Bestemthed hvilke Korter det er jeg skal reqvirere. 

Vadumtorp den 27
de

 Februar 1854. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Cancelliraad Procurator Jessen 

 

 

Nr. 2677 

 

For at sætte mig istand til at opfylde det ærede Forlangende, at repartere Hartkornet for alle de 

Lodtagende i Matr. N
o
 27, 28 og 32 i Møldrup som blev deelt i Aaret 1841 men som ikke endnu er 

bleven indført i Matriculen og ikke kan blive det førend der forfattes en fuldstændig Hartkorns 

Beregning, der ikke kunde forfattes paa den Tid Udskiftningen foretoges fordi Hartkornet dengang 

ikke var bekjendt; maa jeg bede Dem være af den Godhed at meddele mig en Attest om Hartkornet 

for Matr. N
o
 27, 28 og 32 hver for sig og en Navneliste over alle de i disse fælleds Matriculs-

nummere Lodtagende Brugere som paa den Tid blev opgivet at være Matr. N
o
 11, 12, 13, 14, 15, 

17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 25 og 25. Denne Navneliste og Attest beder jeg mig meddelt det 

allersnareste mueligt. 

Vadumtorp den 27
de

 Februar 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Godsforvalter Vogelsang. 
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Nr. 2678 

 

Deres Velædelhed ombedes, at ville behage endvidere at anføre Matr. N
o
 29 med dets Hartkorn paa 

den i Skrivelse af 27
de

 begjærte Hartkornsattest over Matr. N
o
 27, 28 og 32 i Møldrup, først kunne 

berigtige Hartkornet paa bemeldte Matr. N
o
 29 hvis Grændser paa Marken er uoverensstemmende 

med Matriculs Kortet. 

Vadumtorp den 1
st
 Novb. 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2679 

 

I Anledning af D. Vbhds. ærede Skrivelse af 8 dennes, tilmeldes at jeg under 21
de

 October f.A. 

afsendte Kortet over Faarup Hede, tilligemed de øvrige Korter over Saltum Sogn til Herr Pastor 

Boesen som ved Skrivelse af 17
de

 samme Maaned forlangte Sognets Kort sig tilsendt. 

Vadumtorp den 14 Marts 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Proprietair Hasselbalch 

 

 

Nr. 2680 

 

I Anledning af Deres Velbaarenheds meget ærede Forlangende om at undersøge hvorvidt Matr. N
o
 

4 Hoedal Mølle ved Hobroe mueligen maatte tilkomme Afgang i Hartkornet for afgiven Jord til 

Hovedlandeveien. DA troer jeg ikke at saadant kan blive Tilfældet; thi efter den sidste foretagne 

Undersøgelse fik vi ud at Hoedal Mølle afgiver 3341 kvadrat al. bon. Jord; men Matr. N
o
 4 har efter 

Amtstuens Liste 4 Skp. Hartkorn hvortil svarer 36000 kvadrat al. b.j. hvoraf 1/10 er 3600 kvadrat al. 

b.j.; men det afgivne Areal var kun 3341 kvadrat al. altsaa ikke saa lidet under 1/10; og da Matr. N
o
 

4 er den som nærmest kan antages at ville tilkomme Afgang i Hartkornet saa der formentlig neppe 

noget af de andre Matriculsnummere for hvilke saadan Afgang kan finde Sted. 

Jeg haaber at denne Meddelelse skulde være tilstrækkelig. 

Vadumtorp den 25
de

 Marts 1854. Med Høiagtelse og Hengivenhed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Ingenieur Cptn. Glahn. 

 

 

Nr. 2681 

 

I Anledning af Dvheds. ærede Skrivelse af 22
de

 dennes tilsendes hermed Kortet over Ørum Mose og 

et Kort over Nørre Raunstrup. 

Vadumtorp den 25
de

 Marts 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Proprietair Lundbye. 

 

 

Nr. 2682 

 

Nogle senere Breve er conciperet paa et indsadt Blad, et par Blade tilbage i Bogen, 
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Nr. 2683 

 

Vadumtorp den 1
ste

 Juli 1853 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 22
de

 f.M meldes at jeg er villig til at fo-

retage den forlangte Forretning i Møldrup og at jeg i den Anledning vil komme til Villestrup i løbet 

af denne Maaned. Dagen kan jeg ikke endnu bestemme, men jeg kan vistnok neppe komme førend i 

den sidste Halvdeel af Maaneden og jeg skal da tillade mig derom at meddele Underretning 

saalænge førend som jeg kan, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Godsforvalter Vogelsang - afsendt 2
den

 Juli 

 

 

Nr. 2684 

 

Vadumtorp den 1
ste

 Juli 1853 

Deres Velædelhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade det 

meddele mig Afskrift af tvende Taxationsforretninger paa Villestrup Gods af 3
die

 og 7
de

 September 

1852; Forvalter Hertz blev anmodet om at begjære Afskrifterne da han tilbagesendte Taxations 

Protocollen; men han har formodentlig forglemt at forlange dem og nu trænger til at faae dem saa 

hastig som det kan lade sig gjøre; jeg beder derhos ret meget om at faae dem sendt med Posten det 

allerførste som Deres Leilighed kan tillade det. Med sand Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst 

P.L. Birk. 

 

S:T. Hr. Proprietair Jermin til Haslegaards Mølle pr. Hobroe - afsendt 2
den

 Juli 

 

 

Nr. 2685 
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Blandt den sidste Sending af Taxationsforretningen over en Deel Gaardes Jorder i Jetzmark og 

Saltum Sogne manglede Taxationsforretningen over Jens Nielsen Skomagers Huuslod i Østrup, 

som blev afholdt den 4
de

 Mai og da det er af Vigtighed at erholde denne Forretning snarest mueligt 

for at komme til at følge med de øvrige, og ikke blive forsinket, tager jeg mig den Friehed at 

anmode Dvæhed. saasnart Deres Leilighed kan tilladet det, at tilstille mig samme. 

Vadumtorp den 1
ste

 Juli 1853, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Keller - afsendt den 2
den

 Juli 

 

 

Nr. 2686 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 4
de

 d.M. meldes: at i hvor meget jeg end 

har fremskyndet Udfærdigelsen af de forlangte Korter til de bestilte Udstykninger saa er det for 

nogle faa Dage siden lykkedes mig at faae dem tilveiebragt og det er nu min Agt at komme til Kors-

lund paa førstkommende Søndag for at begynde Taxationen om Mandagen først paa de Forretninger 

hvortil Anders Larsen kan bruges til Taxationsmand. De bedes derfor være saa god at besørge alle 

vedk. Mænd Taxeringsmændene incl. til at møde om Morgenen Kl. 8 paa det Sted hvor De mener vi 

helst skulde begynde. – Jeg tænker vel at vi kunde tage flere Gaarde i Arbeide paa een Gang for at 

vinde Tid. DA det er mig af særdeles Vigtighed at faae Forretningerne fremmet med Kraft – Behag 

at drage Omsorg for at Udskiftningskortet over Allerup Bye kunde være tilstæde – Det er formo-

dentlig hos Godseieren. – Jeg ønsker en Vogn eller et Par Forspandsheste til at møde ved Horslund 

Mandag Morgen Kl. 7 – og forinden ønskes Hr. Holst underrettet om min komme. 

Vadumtorp den 6
te
 Juli 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velædle Dannebrogsmand Sognefoged Hr. A. Larsen. 

 

 

Nr. 2687 

 

Ifølge Deres Velædelheds Begjæring i ærede Skrivelse uden Datum, som jeg for nogen Tid siden 

har modtaget har jeg nu affattet speciele Korter over Parcellerne af Christen Jensen Dalsgaards 

Enkes Gaards Jorder i Nørre Saltum som jeg tillader mig herved at fremsende idet jeg derhos vil 

bemærke, at jeg ikke uden at komme paa Stedet kan bemærke Bygningernes Beliggenhed paa 

Kortet; men i Betragtning af Loddens ubetydelige Størrelse kan det vistnok være ligegyldigt for 

Approbationen hvor Bygningerne maatte være beliggende; men det vil være nødvendigt at det siges 

i Ansøgningen at den fornødne Bygning er opført paa Lodden. – I øvrigt er det gandske morsomt 

for ikke at sige noget værre om den Grund paa hvilken Bevilling til Gaardens Deling er bleven 

nægtet nemlig: ”fordi Gaarden ikke kan beholde en Hovedparcel af anordnet Størrelse tilbage og 

dens samlede Hovedlod vilde blive omskreven” – Det er nu vistnok meget vanskeligt at beholde en 

Hovedparcel tilbage af anordnet Størrelse der hvor den hele Eiendom ikke har en saadan Størrelse 

og at nægte Bevilling til Deling af Gaarden fordi dens samlede Hovedlod vilde blive overskaaren 

synes ligesom intetsigende; thi ved denne Overskjæring fremkommer jo rigtignok nødvendigviis to 

Figurer; men disse ere hver for sig mere veldannede end den samlede Hovedlod. – De Grunde der er 

anførte som Motiv for at Bevilling til Delingen er bleven nægtet synes mig saaledes nærmest at lede 

Tanken hen paa Despoti. – For disse Korter vi(l) Betalingen være efter den sædvanlige Taxt 1 rbd, 

pr. Stykke eller for dem begge 2 rbd. 

Med Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Fuldmægtig Herskind. 
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Nr. 2688 

 

Deres Velbaarenhed har ved ærede Skrivelse af 29
de

 f.M. forlangt opgivet en Hartkornsfordeling for 

Høyen eller Gammelskagen; men da en saadan ikke endnu existerer saa er jeg ikke istand til at op-

fylde Deres ærede Forlangende hvor gjerne jeg end ellers vilde, særdeles fordi der er noget  som jeg 

endnu behøver yderligere at eftersee paa Marken forinden jeg kan fuldføre Hartkornsfordelingen 

over Matr. N
o
 12 som efter Matriculen er samlet 2 Td. 2 Skp. 1¾ alb. efter den hos mig værende 

Udskrivt af Matriculen, der imidlertid ikke er underskrevet skjønt den flere Gange har været 

indsendt til Rentekammeret. 

Vadumtorp den 9
de

 Juli 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Pastor Berg 

 

 

Nr. 2689 

 

Af de til Matriculeringen brugte Korter over efterskrevne Eiendomme i Hjørring og Aalborg Amter 

ønsker jeg mig Copier sendt til Aalborg Amtstue, nemlig: 

i Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Hellevad Sogn, Dybvad Gods. 

a. Allerup By Matr N
o
 2 Christen Villadsen 2-5-2-2½ 

b. (Allerup By Matr N
o
) 3 Christen Christensen nu hans Søn Peder Christensen 2-7-0-2¼  

c. (Allerup By Matr N
o
)4 Mikkel Abrahamsen nu Sønnerne Christian og Christen Mikkelsen 2-3-1-

¼  

d. (Allerup By Matr N
o
) 5 Anders Hansen nu Sønnerne Hans Christian og Christen Andersen 2-3-2-

2½ 

e. (Allerup By Matr N
o
) 10 Peder Christensen 2-5-1-½ 

Aalborg Amt, Kjer Herred 

f. Vadum Sogn Rødsleth Hovedgaards samtlige Jorder med Afbyggere, alene med Undtagelse af 

Hvorup Mose Matr. N
o
 29. 

Korterne ønskes sendte til Aalborg Amtstue det allerførste mueligt. 

Vadumtorp den 10
de

 Juli 1853, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det høie Indenrigsministerium.  

 

 

Nr. 2690 

 

Under 12 eller 13
de

 Juli skreven til Peter fra Korslund om at faae de Afrids af de to savnede fælleds 

Lodder Matr. N
o
 53 og 54 i Allerup - og derhos bedet ham om at faae de under 10

de
 d.M. bestilte 

Korter med Blyantstaxter eller i andet Fald at faa dem med virkelige Taxter imod at betale dem for 

dyrere. 

 

 

Nr. 2691 

 

Da Hr. Forstkandidat Asmussen under 12
te
 d.M. svarede mit Bud at Taxationsprotocollen ikke 

kunde faaes men at jeg kunde lade den hente paa Nørre Knudsen om 14 Dage og jeg nødig vilde 

sende forgjeves Bud efter den efter saa beder jeg ærbødigst at Deres Velædelhed vilde være af den 

Godhed at sende mig den med Pakkeposten til Aalborg Postcontor saa snart som den kommer 

tilstæde, da jeg derefter skal sende den tilbage igjen saa hastig som jeg kan faae den afbenyttet. 
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Vadumtorp den 20
de

 Juli 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Nielsen. 

 

 

Nr. 2692 

 

Kjære Hr. Justitsraad. 

Mange Tak for Deres meget ærede Skrivelse af 24
de

 f.M. og for Uleiligheden med de 17 rbd. fra 

Anders Bundgaard. Hvad den Omstændighed angaaer at Andelen i Fælledskabet (?) Matr. N
o
 58 i 

Bælum er bleven solgt med Parcellen N
o
 3 i stedet for at den ved min Udstykningsberegning er 

beregnet til Gammelskat under Parcellen N
o
 2, da kjender jeg ingen anden Vei at gaae naar Ministe-

riet ikke vil forandre det, end at foretage en ny Udstykning over Parcellen N
o
 2 for at faae Gammel-

skatten paa Andeelen i Matr. N
o
 68 beregnet særskilt. – men dertil maae jeg bede mig udlaant Kor-

tet over Parcellen N
o
 2 og an Attest om det for samme beregnede Hartkorn 7 Skp. 3 Fk. 2½ Alb. og 

2 Fk. 1¾ Alb. med Gammelskatten 8 rbd. 86 sk. ligesom jeg derhos maatte udbede mig opgivet 

Approbationens Datum. 

Med de bedste Ønsker for Dem og ærede Familie henlever jeg Kjære Hr. Justitsraad. 

Vadumtorp den 20
de

 Juli 1853. Deres med sand Høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

 

Velbaarne Herr. Justitsraad Herredsfoged Hvass. 

 

 

Nr. 2693 

 

S:T: Hr. Forvalter Borup 

Deres Velædelhed har ved ærede Skrivelse af 18
de

 d.M. forlangt Oplysning om hvorvidt Beboerne 

af Manna By maatte have Ret til Afgrøden paa de Grundstykker ved Slusen østen for Møllen som er 

udlagte til Fyldejord ved Slusen nemlig en Lod paa hvis Side af denne. Jeg maa dertil svare at jeg 

har efterseet Udskiftningsberegning over Byens Jorder og befundet at disse Grundstykker er udlagte 

forlods ved Udskiftningen saaledes at enhver Lodtagende have fuld Vederlag for sin Græsningsjord 

i Fælledsfanget i de for enhver især udlagte Lodder og at følgelig Godseieren som har bekostet 

Udskiftningen uden nogen Deeltagelse fra Fæsternes Side formeentlig maa være fuld berettiget til at 

disponere over disse Stykker paa en hvor som helst gavnlig Maade til Hensigtens Opnaaelse, som er 

at conservere Slusen til Gavn for Møllen saavelsom til at vaage over at Slusen aabnes i rette Tid. 

Der kan saaledes formeentlig ikke existere nogen Ret for Beboerne af Byen til at disponere over 

Græsningen paa disse Stykker; men den maae formeentlig tilhøre Eieren eller hvem han overdrager 

den til. Forsaavidt som de tidligere er udlagte til Veifyld da er det en Selvfølge at der ikke kan 

formenes den der skal holde de Veie vedlige hvorom der efter Localets Beskaffenhed kan være 

Tale, at tage den fornødne Veifyld; men dertil kan der fornuftigvis ikke være Tale om Afgrøden i 

Almindelighed. 

Jeg har skrevet til Ministeriet om et Kort over Helledegaarden i Vesterbrønderslev og saasnart som 

jeg faaer det er jeg villig til at foretage den attraaede Forretning, hvorom jeg nærmere skal melde 

mig. – Forretningen for Thomas Jacobsens Enkes Gaards Jorder i Østerhjermitslev ligger færdig til 

Indsendelse og vil blive indsendt saa snart som Betalingen for samme som er 33 rbd. vorder mig 

tilstillet. 

Vadumtorp den 22
de

 Juli 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2694 
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Deres Høivelbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan 

tillade det, meddele mig 3
de

 Attest(er) over Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne 

Eiendomme i Kjær Herred, nemlig: 

a. Biersted Sogn og By, Matr. N
o
 14a Andreas Hansen Lund 

b. Samme Sogn og Bye Matr. N
o
 15a samme Eier 

c. Samme Sogn og Bye Matr. N
o
 45b samme Eier 

Vadumtorp den 27 Juli 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Herr Kammerjunker Amtsforvalter Kragh. 

 

 

Nr. 2695 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 24
de

 d.M. som jeg modtog i Gaar 

Aftes tillader jeg mig at melde at Delingen af Skagen Landsogn imellem Mand og Mand, som har 

været vidtløftigere end jeg havde været istand til rigtig at forudsee og som er den egentlige Grund 

der har bevæget mig til imod min Villie at holde Kortet tilbage over den Tid som jeg havde lovet at 

sende det, er nu færdig saaledes at jeg nu kan sende Kortet og de mig udleverede Udskiftnings-

papirer om nogle gandske faa Dage. Det var min Agt selv at have afleveret Documenterne person-

lig; men da jeg nu seer at man ønsker at overdrage Forretningens Fuldførelse til en anden saa agter 

jeg ikke nu selv at reise til Skagen; men jeg vil om gandske Kort Tid sende min Søn Landmaaler 

R.F. Birk og Landmaalerassistent Lund for paa mine Vegne at afsætte den speciele Deling af Land-

sogne(t)s Jorder der nu er gandske færdig til Afsætning. – Kortet med tilhørende Beregning skal 

gandske sikkert blive sendt med Posten i næste Uge. 

Vadumtorp den 28
de

 Juli 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Herr Byefoged Hoffmeyer i Skagen. 

 

 

Nr. 2696 

 

Deres Velædelhed har ved ærede Skrivelse af 24
de

 f.M. anmodet mig om at udlaane Dem det af mig 

forfattede Forslag til en Engvand(r)ing i det Store, hvilket Forslag jeg skal have meddelt Dem til 

Gjennemlæsning i Anledning af Canalens Gravning sønder for Ryeaaen fra Nipstrup Eng til Manna 

Byes Enge. Dette nævnte Landvæsenscommissionsmøde blev saavidt jeg mindes afholdt paa Kor-

numgaard i Slutningen af April 1842; men jeg er ikke istand til at erindre at mit Udkast til en Plan 

eller Forslag til et omfattende Vandingsanlæg som indeholdes i Slutningen af min Plan til Ryeaaes 

paatænkte Oprensning som blev fremlagt i det tidligere Møde paa Hjermitslevgaard i Foraaret 1828 

ogsaa skal have været tilstæde paa Kornumgaard i 1842. Jeg kan ikke mindes at jeg saa det til den 

Tud, men Kortet havde vi udleveret fra Amtet. Planen kan jeg ikke mindes at have seet siden det 

store Møde for begge Amter var paa Hjermitslevgaard i Foraaret 1828, og jeg formoder næsten at 

den maa henligge som Bilag til Landvæsenscommissionsprotocollen fra 1828; i det mindste kan jeg 

ikke erindre klart at have seet den siden – Hos mig er den ikke – men jeg har jo rigtignok Concepten 

til den, som jeg just egentlig ikke saa vel kan laane ud, men naar jeg kan faae den sikkert tilbage 

igjen om en kort Tid, kan De dog nok alligevel faae den udlaant om De ønsker det, og De i saa Fald 

bilde behage at lade den afhente her ved Expressen. 

Vadumtorp den 3
die

 August 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Mørup. 
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Nr. 2697 

 

I Overensstemmelse med min Skrivelse til Deres Velbaarenhed af 28
de

 f.M. undlader jeg ikke 

herved at tilmelde Dem at jeg i Dag har indleveret paa Aalborg Postcontor til afgang med første 

Pakkepost. Min Udskiftnings og Hartkornsberegning over Skagen Sogns fælleds Jorder Matr. N
o
  

14 – tilligemed Kortet over hele Sognet og en Copi af samme forsaavidt som Kjøbstadens Andeel 

angaaer. Det speciele Kort over Landsognets Andeel har jeg imidlertid tilbageholdt for at bruge det 

ved Afsætningen af Lodderne paa Landsognets Andeel. 

Fremdeles følger tillige med Korterne 

b. Taxationsforretningen fra Retten med Udmeldelsen. 

c. Amtstuens Attest om Hartkornet for Matr. N
o
 14 som skal indsendes med Hartkornsberegningen. 

d. Forslag til Udskiftning af Skagens Kjøbstads Fælledsjorder dat. 19
de

 April 1851. 

e. Gjenpart af en Skrivelse dat. Kjøbenhavn den 3
die

 August 1847 betræffende Udskiftning af 

Mariager Kjøbstads Fælledsjorder. 

f. Skrivelse fra Amtet til Communalbestyrelsen i Skagen dat. 31
de

 Januar 1848. 

g. Afskrift af en Skrivelse fra Skagens Communalbestyrelse til Amtet dat. 13
de

 October 1847. 

h. Afskrift af en Skrivelse fra Pastor Berg til Communalbestyrelsen i Skagen fat. 16
de

 October 1850. 

i. Afskrift af en Skrivelse fra Pastor Berg til Committeen for Udskiftningen af Fælledsjorderne i 

Skagen dat. 26
de

 April 1851. 

k. Udskrift af Landvæsenscommissionsacten af 3
die

 Juni 1846 samme Maaned dat. 11
te
  

l. Udskrift af Matriculen for Skagen Landsogn og Kjøbstad, Horns Herred, Hjørring Amt. 

Endvidere tillader jeg mig at lade følge en Regning over den speciele Deling af Landsognets Jor- 

der som jeg ærbødigst beder sendt til Sognefoged Jens Madsen med Tilkjendegivelse af at min Søn 

Landmaaler Rasmus Frederik Birk saavelsom min ældre Assistent Lund om en 14 dages Td vil 

komme til Skagens Landsogn for at afsætte Lodderne i Klitten imellem Mand og Mand, til hvilken 

Tid de følgelig maatte være belavet paa at udbetale mig min Regnings Restbeløb 208 rbd. 80 sk. 

Endelig kan jeg ikke undlade endnu at tilføie den Bemærkning at det vilde have fremskyndet 

Tilendebringelsen af det af mig udførte naar man strax havde tilkjendegivet mig at der under 5
te
 

Juni dette Aar er faldt allerhøieste Resolution om at den speciele Deling af Kjøbstadens Fælleds-

jorder nu er tilladt; men dette har man før(s)t behaget at tilkjendegivet mig fulde 7 Uger derefter, 

nemlig under 24
de

 forige Maaned. 

Vadumtorp den 4
de

 August 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Byefoged Hoffmeyer i Skagen. - Sendt den 6
te
 August 1853 

 

 

Nr. 2698 

 

 (Løst brev indlagt i kladdebogen) 

(Attest paa Larsens Skjøde til Glerup paa Lodden Matr. N
o
 30 i Hvorup Kjær) 

I Anledning af foranstaaende Tinglæsnings Bemærkning tillader jeg mig, som den der har udført 

den i Skjøde ommeldte Udstykning eller Udskiftning af Hvorup Byes Kjær hvorved Lodden Matr. 

N
o
 30 er bleven til efter forlangende, har at fremføre følgende oplysende Bemærkninger: 

I mere end 50 Aar, have samtlige Gaardfæstere i Hvorup By havt en Forpligtelse paa sig efter deres 

Fæstebreve at de paa de dem fæstede Græsningsjorder skulde græsse aarlig hver 4 Stude for 

Rødsleths Eier, hvorom en staaende Post i alle Fæstebrevene, som ere tinglæste, lyder saaledes: 

”Paa Gaardens tilliggende Eiendomme forbeholder nuværende og tilkommende Eiere 

sig aarlig Græsningsret til 4 er Fire Stude i Hvorup Mose og Fælled, samt paa Engen 

naar Høet er bjerget; alt uden Betaling og uden Indskrænkning i Græsnings 

omfanget.” 
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I stedet for denne contractmæssige betingede Græsningsret, der egentlig grunder sig paa en gammel 

Græsningsret fra umindelige Tider, har Godseierens Proprietair Lassen forenet sig med Fæsterne 

om at modtage i Vederlag et bestemt Stykke nordligst i Fælleden. 

Ved Fælledens Deling i Aaret 1839 og paafølgende Aar blev efter Overenskomst med Gaard 

Fæsterne i Hvorup det her omhandlede Stykke Kjærjord udlagt til Godseieren, og det er den samme 

Eiendom der er Gjenstand for dette Skjøde og som ved Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtet af 

1
st
 December 1849 er anført under Matr. N

o
 30 med nyt Hartkorn 2 Td. 3 Skp. 1 Fk. 2 Alb. og 

Gammelskat 23 rbd. 83 sk., og da denne Eiendom saaledes beviislig er en Deel af Rødsleths 

Bøndergods i Hvorup saa er det klart at der ikke kan existere nogen speciel Adkomst paa det herved 

bortsolgte, anden end den samme der haves paa Rødsleths Hovedgaard og Gods. 

Vadumtorp den 13
de

 August 1853, P.L. Birk. Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 2699 

 

I Anledning af Indenrigsministeriets Skrivelse til Deres Høivelbaarenhed af 26
de

 forige Maaned 

som meddelt mig under 5
te
 dennes tillader jeg mig herved allerærbødigst at fremsende den forlangte 

Betaling 1 rbd. for det til mig udfærdigede Kort over Parcellen Matr. N
o
 25b af Niels Christian 

Laursens med Ministeriets Approbation af 5
te
 November 1851 udstykkede Gaards Jorder i Jarmsted 

By Tranum Sogn, Hjørring Amt. Imidlertid var det mig tilladt her at gjøre den Bemærkning at de 

vedkommende Udstykningsdocumenter blev af mig ved Skrivelse af 5
te
 April 1851 sendt under 

Forsegling til Amtmanden i Hjørring og at der da fulgte med Beregningen to Exemplarer af Kortet 

hvoraf det ene nemlig Hoved Kortet bestod af Blade og det andet Exemplar bestod af 4 Blade, 

nemlig et særskilt Kort over hver Parcel for sig, saa at der var i Alt 6 Korter. – Dersom Amtmanden 

havde fundet at der manglede et af de 4 Parcelkorter som skulde sendes tilbage naar Forretningen 

blev approberet, saa er dog intet rimeligere at antage end at han maatte have sendt mig Forretningen 

tilbage igjen for at supplere det manglende; men da saadant ikke skeete maa jeg antage som 

rimeligst at han har fundet at alt var i behørig Orden, og at jeg derfor maae antage at det manglende 

Parcelkort maa være forlagt etsteds ved Contoristerne. 

Vadumtorp den 7
de

 August 1853, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Her. Kammerherre Stiftamtmand v. Stemann Commandeur af Dannebroge og 

Dannebrogsmand.  Afsendt den 8
de

 August med den ommeldte 1 rbd. 

 

 

Nr. 2700 

 

Da jeg formoder at Hr. Capitain Landinspecteur Myhre nu vil være færdig med Brugen af Møldrup 

Kort og jeg dog ikke er istand til at fuldføre den forlangte Forretning angaaende Magelægget med 

de upriviligerede Jorder i Møldrup, og de priviligerede Jorder under Thisted og de 10 Steder 

forinden jeg atter kan faae Møldrup Kort udlaant saa beder jeg ret meget om at faae det sendt med 

Posten det første mueligt. 

Vadumtorp den 8
de

 August 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Godsforvalter Vogelsang. - afsendt den 8
de

 August 1853 

 

 

Nr. 2701 
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Af de til Matriculeringen brugte Korter over Matr. N
o
 15a Christen Jensens Gaards Jorder i Nørøxe 

By, Broust Sogn, Østerhan Herred, Hjørring Amt udbeder jeg mig en Copie sendt til Aalborg Amt-

stue. 

Vadumtorp den 8
de

 August 1853, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Indenrigsministeriet. 

 

 

Nr. 2702 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det, meddele mig Attester over Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme: 

Østerhan Herred, Broust Sogn. 

a. Matr. N
o
 5 i Broust By, Mølleeier Kehler og Interessenter 

b. Matr. N
o
 15a, Nørreøxe Bye, Christen Jensen Janum 

Hvetboe Herred 

c. Jetzmark Sogn, Matr. N
o
 26 i Sognets nordlige Deel, og N

o
 121 i den sydlige Deel – Simon 

Krogh Christensen. 

d. Ingstrup Sogn, Matr. N
o
 15 og 32n, Lars Christensens Enke 

Dronninglund Herred, Hellevad Sogn. 

e. Matr. N
o
 50, 51 og 52 i Allerup Bye. 

Vadumtorp den 16 August 1853, Ærbødigst P.L. Birk 

 

Høiædle og Velbaarne Herr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebrog. - Afsendt den 16
de

 

August 1853 

 

 

Nr. 2703 

 

Af de til Matriculeringen brugte Korter ønsker jeg mig meddeelt en Copie af Kortet over Hjørring 

Amt, Hvetboe Herred, Ingstrup Sogn og By, Selveier Lars Christensens Enke Matr. N
o
 15 – 

Hartkorn 7 Td. 1 Skp. 2 Fr. 1 alb. gl. Skat 60 rbd. 21 sk., 32n 1 Fr. 2¼ alb. – Kortet ønskes sendt til 

Aalborg Amtstue hvor det af mig strax skal vorde indløst. 

Vadumtorp den 16
de

 August 1853, Underdanigst P.L. Birk 

 

Til Indenrigsministeriet. - Skreven og sendt til Peter den 13
de

 August. 

 

 

Nr. 2704 

 

Gode Hr. Kjerulff 

Hoslagt tillader jeg mig at tilstille Dem Anmeldelse over de Gjenstande som jeg og min Assistent 

Lund ønsker forsikkrede i den indbyrdes Brandassuranceforening i Hjørring og Aalborg Amter. – 
Til Indskudspræmie 1/8 pct. af 8400 og 2710 som er 13 rbd. 5 mk. 6 sk. sendes herved 15 rbd. Men 

skulder der mueligen betales mere hvilket jeg ikke veed, saa beder jeg Dem godhedsfuld at lægge 

det Manglende til og sende mig en liden Note derom, og da skal De uopholdelig vorde dem tilstillet. 

Vadumtorp den 16
de

 August 1853. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kasserer Kjerulff. 
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Nr. 2705 

 

Deres Velbhd. modtage herved min forbindtligste Tak for Expeditionen af mine Policer og for de 

tilbagesendte 5 rd. 67 sk. – Det var langt over min Forventning at der nu ikkun fordres 1/12 pCt 

Indskud. 

Vadumtorp den 20
de

 August 1853. Med særdeles Høiagtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kasserer Kjerulff. 

 

 

Nr. 2706 

 

Velbaarne Herr. Cancelliraad Procurator Jensen 

Deres Velbaarenhed har forlangt min Erklæring om hvorledes det forholder sig med den foretagen 

Deling af Vadskjer Gaardes fælleds Græsningsjorder samt hvad der maatte være mig bekjendt 

angaaende de Forhold under hvilke det Stykke af det saakaldte Vadskjer Gaardes Fælled der nu er 

opstaaet Tvist om mellem Godseier Lassens Boe og Arvefæster Jørgen Christian Nielsen. 

Udskiftningen af Vadskjergaardes fælleds Græsningsjorder har jeg udført i Aaret 1843, eller efter 

Godseierens Forlangende men efter Fæsterens Forlangende med Godseierens Tilladelse, og paa 

Fæsterens Bekostning. 

Fæsteren har selv paaviist eller ladet paavise Grændsen for den Deel af Fælleder som de ønskede 

deelt, og det til Skoven indhegnede Stykke hvorom der nu er opstaaet Tvist blev dengang forbigaaet 

som indtaget til Skoven til hvilken det allerede tidligere var indhegnet i Overensstemmelse med 

Forordningen af 8
de

 Juni 1787 § 1b – og da Fæsterne selv have paaviist ved Opmaalingen den Deel 

af Eiendommen som de havde i Brug og som de ønskede at faa deelt foregivende at det som var 

indhegnet til Skove behøvedes ikke at medtages ved Opmaalingen eftersom det var erhvervet 

Eieren til Skovs Opelskning og ikke vedkom Delingen og at de ikke vilde have nogen Bekostning i 

den Henseende men det har aldrig været yttret til mig at Fæsterne tiltroede sig nogen Ret til dette 

ubetydelige Stykke eller til Vederlag for samme. – Havde Reqvirenten besørget Kortet og Beregnin-

gen indsendt til Rentekammeret strax da Udskiftningen var tilendebragt da vilde Delingen sikkert 

være bleven indført i Matriculen uden Bekostning for dem, og Eieren vilde da have faaet en for-

holdsmæssig Deel af det nye Hartkorn paalignet den Deel af Fælleden som var indtaget til Skoven 

og den nærmeste Følge deraf vilde da rimeligviis have været at den nærværende Proces aldrig hav-

de opstaaet; thi paa den Tid son jeg foretog Delingen af Fælleden uden for Skoven var der ikke 

opstaaet nogen Tanke eller yttring om at gjøre Eieren det til Skoven indtagne Stykke stridig. – men 

hverken Fæsterne paa hvis Bekostning jeg foretog Delingen eller Eieren som havde tilladt dem at 

lade Eiendommen dele, har nogensinde anmodet mig om at gjøre noget Skridt i den Retning; Følgen 

har rimeligviis været at der ikke er bleven gjort nogen Indberetning til Rentekammeret eller nu 

Indenrigsministeriet og at Delingen derfor ikke er bleven indført i Matriculen; men denne Omstæn-

dighed kan virkelig ikke berettige nogen til at kaste Delingens Lovlighed i Tvivl; thi den er udført 

paa aldeles lovlig Maade efter Taxation af uvillige mænd, som Retten havde udmeldt  under 24
de

 

Marts 1843 og som senere til Thinge have afhjemlet Deres Forretning. som de afholdt under 6
te
 Mai 

samme Aar. – Min Udskiftningsberegning er af Datum 26
de

 Juni 1843. 

Det er saaledes aldeles vist at Delingen af Jorderne er udført paa lovlig Maade efter Reqvisition af 

Fæsterne med Godseierens Samtykke, og det maa vistnok ansees som en Forsømmelse fra Reqvi-

renternes Side at Delingen ikke er bleven indberettet til Indsendelse i Matriculen og til Berigtigelse 

af Hartkornet – men denne Berigtigelse af Hartkornet kunde vel bringes i Stand endnu saavelsom en 

Bestemmelse af den Godtgjørelse som Eieren mueligen kunde have været pligtig til at præstere til 

Fæsterne for det ubetydelige Tab af Græsningen som Fæsterne havde lidt ved at liden Deel af Fæl-

leds Grunden var bleven indtaget Skovs Opelskning. – Dog veed jeg ikke hvorvidt nogen Godtgjø-

relse i den Henseende kunde tilkomme dem da saadant maatte komme an paa de Vilkaar under 

hvilke Eiendommen var dem overdraget i Fæste. 
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De mig tilstillede 3 Indlæg i Sagen følge hoslagt tilbage. 

Vadumtorp den 7
de

 September 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2707 

 

De jeg venter paa Mandag eller Tirsdag at komme tilbage fra Broust Sogn og paa min Tour hjem, 

agter at foretage Taxation over de 2
de

 Huus Eiendomme i Aabye Sogn, vesten Aaen, saa Anmodes 

De om at ville behage forinden at faae Taxationsprotocollen hos Keller, og anmode 

Taxationsmændene Jacobsen og Nielsen, om at De ville være af den godhed at være tilstæde naar 

jeg kommer, saaledes at de kunne strax ved min Adkomst komme Bud hen til Dem. Korterne har de 

vel hos Dem, nemlig den lille forseglede Pakke, som Deres Karl fik med herfra. 

Vadumtorp den 9
de

 September 1853 

 

S:T: Hr. Gaardeier Jungersen pr. Skal 

 

 

Nr. 2708 

 

Udstykningsforretningen med tilhørende Bilage over Jens Christensens Gaards Jorder Matr. N
o
 4 i 

Axelterp i Astrup Sogn blev indsendt igjennem Amtet den 31
de

 Juli sidst den laae i laae i lang Tid 

endelig færdig til Indsendelse ventende paa en Afskrift af Taxationsforretningen som Forvalter 

Hertz lovede at sende mig men som siden blev tilveiebragt ved Forvalter Vogelsang og Forretnin-

gen derefter indsendt den 3
die

 August med Skrivelse til Amtet af 31
de

 Juli og Ansøgning til Ministe-

riet af 9
de

 Juli dette Aar siden den Tid har jeg ikke seet noget til den. – Hvad det angaaer at der skal 

opføres Huus paa Eiendommen da skal dette sees som nødvendigt opføres inden 2 Aar efter at Ud-

stykningen vorde approberet. – at bestemme hvor lang Tid det kan medtage inden det Hele kan 

komme i endelig Stand staaer sandelig ikke i min Magt. – Har jeg ytteret at jeg troede at det kunde 

vorde istand i en Tid af 10 Uger, saa kan dette blot have være en Formening af mig grundet paa 

Erfaring om andre lignende Forretningers Expidition men med nogen Sikkerhed kan jeg aldrig have 

yttret det, da det begribeligt jo er aldeles umuelig for mig at sige bestemt hvad Ministeriet vil 

bevilge eller ikke eller hvor snart. Hvad angaaer den omspurgte eller ommindede Forretning for 

Herredsfoged da beroer dennes Tilendebringelse paa en Attest som jeg ikke endnu har faaet. – 

Amtstuen vil nemlig ikke meddele mig den fornødne Attes fordi det som Fæstegods ikke endnu er 

bleven udmeldt i Amtstuen og Godseieren kan ikke meddele mig den med paalidelig Fuldstæn-

dighed for inden et Kort kan erholdes som for længe siden er reqvireret til at følge med Skjødet. – 

det er saaledes ikke min Skyld at denne Sag er gaaet i Staae og ikke kan fremmes fra min Side 

forinden jeg faaer den endnu manglende Attest, det vil derfor vist nok være mest hensígtsmæssigt 

om Morten Christensen vil henvende sig til Forvalter Vogelsang med Anmodning om at sende mig 

Attesten det snarest mueligt, og dersom Kortet endnu ikke er kommet fra Ministeriet da vil det være 

nødvendigt at skrive om det igjen; thi jeg kan ikke fremme Udstykningen videre forinden jeg faaer 

Attesten.  

Vadumtorp den 10
de

 September 1853, Forbindtlig P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. Gaardfæster Niels Rasmussen. 

 

 

Nr. 2709 
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Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme i Hjørring 

Amt, nemlig: 

Dronninglund Herred, Hellevad Sogn 

a. Allerup By, Matr. N
o
 4 Mikkel Abrahamsens Gaard der nu er solgt til Sønnerne Christian og 

Christen Mikkelsen. 

b. Allerup By, Matr. N
o
 5, Anders Hansens Gaard som nu er solgt til Sønnerne Hans Christian 

Andersen og Christian Andersen. 

c. Allerup By, Matr. N
o
 53, en Fælledslod som skal udskiftes. 

d. Allerup By, Matr. N
o
 54 Lyskjær ligesaa. 

e. Røgelhede By, Matr. N
o
 3, Anders Larsen med Andeel i fælleds Lodden Matr. N

o
 13 som 

Vedkommende selve have deelt 

f. Ørum Sogn, Sønder Raunstrup Matr. N
o
 1 

Ørum Sogn, Sønderkjærs Eng, Matr. N
o
 8a 

samt Andeel i Fælledslodderne Sønder Raunstrup Matr. N
o
 3 

Ørum Overdrev Matr. N
o
 26 samt 

Ørum Mose Matr. N
o
 31. 

g. Ørum Sogn, Sønder Raunstrup Matr. N
o
 2 og Sønderkjær Enge Matr. N

o
 8b, samt 

Fælledslodderne Sønder Raunstrup Matr. N
o
 3 

Ørum Overdrev Matr. N
o
 26 samt Ørum Mose Matr. N

o
 31 

Vadumtorp den 11
te
 September 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 2710 

 

Deres Velbhd. anmodes om at ville behage med Overbringeren heraf at meddele mig Bilet til Plads 

paa Iris til Kjøbenhavn for min Søn min Svigerdatter og min Datter nemlig en første Cahyts plads 

med Overkøie for min Søn og for Damerne helst en Over og Underkøie over hinanden. 

Vadumtorp den 21
de

 September 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kasserer Kjerulf. 

 

 

Nr. 2711 

 

I Anledning af Deres Velærværdigheds ærede Skrivelse af 22
de

 d.M. meldes at jeg ønsker nu først-

kommende Mandag den 3
die

 October at foretage Taxation over Fælledsjorden Matr. N
o
 142 paa Gjøl 

om De vil behage at drage Omsorg for at faae aftalt med Formanden Proprietair Keller til Lunder-

gaard om hvilke 7
de

 udvalgte Taxations Mænd der skal bruges ved Taxationen og at faae disse til at 

møde ved Birkumgaard Mandag Formiddag Kl. 11 og at faa Taxationsprotocollen tilstæde der til 

den Tid, at De endvidere vil drage Omsorg for at Godseierne saavelsom alle de andre Vedkommen-

de varsles til at møde eller lade Møde til fornævnte Tid og endelig at De vilde behage at drage 

Omsorg for at en Vogn til Befordring for mig og min Assistent møder her paa Vadumtorp Mandag 

Morgen Kl. 8. 

Vadumtorp den 29
de

 September 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velærværdige Hr. Pastor Frandsen. 
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Nr. 2712 

 

At det er min Agt at foretage Taxation over Fælledsjorderne Matr. N
o
 142 paa Gjøl paa førstkom-

mende Mandag den 3
die

 October og at jeg har foranstaltet at alle Vedkommende anmodes om at 

møde eller lade møde ved Birkumgaard Mandag Formiddag Kl. 11; dette tillader jeg mig allerær-

bødigst herved foreløbig at tilmelde Deres Velbaarenhed som jeg ønsker at det maatte convenere at 

møde eller lade møde til nævnte Tid og Sted. 

Vadumtorp den 29
de

 September 1853, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Proprietair Bruun.  

 

 

Nr. 2713 

 

Vi undertegnede Gaardbrugere af Hvorup Bye erklære herved at det er os vel bekjendt at der fra 

umindelige Tider har hvilet den Forpligtelse paa alle Fæstegaardene i Hvorup Bye at de skulde 

græsse hver 4 Stude aarlig for Godseieren, hvorom ethvert af Fæstebrevene har en saadan 

Paategning: ”Paa Gaardens tilliggende Eiendomme forbeholder nuværende og efterkommende 

Rødsleths Eiere sig aarlig Græsningsret til 4 er Fire Stude i Hvorup Mose og Fælled samt paa 

Engene naar Høst er bjerget; alt uden Betaling og uden Indskrænkning i Græsningsomfanget”. 

Denne Græsningsret er imidlertid som os alle vel bekjendt bleven hævet ved en mindelig 

Overenskomst imellem Godseieren og Fæsterne. paa den Maade at Fæsterne aldeles frivillig have 

afstaaet til Godseierens frie Raadighed det Stykke Kjærjord som nu er betegnet med Matr. N
o
 30 

ansat til nyt Hartkorn 2 Td. 3 Skp. 1 Fk. 2 alb. og Gammelskat 23 rbd. 83 sk. – At den 

Overenskomst imellem Godseieren og de daværende Fæstere var aldeles frivillig er os alle vel 

bekjendt og da en Deel af os endnu er de samme som have indgaaet Foreningen saa kan vi om 

forlanges end yderligere stadfæste det Vidnesbyrd vi har bekræfte med vore Hænders underskrift. 

Hvorup den. (ikke nævnt) 

 

 

Nr. 2714 

 

Vadumtorp den 7
de

 October 1853 

Kjære Peter 

Ved de under Hænde havende Udstykningsforretninger i Allerup By Hellevad Sogn, Dronninglund 

Herred, Hjørring Amt er jeg stødt paa flere Uoverensstemmelser i Matriculen, især en der griber ind 

i flere Matriculs Nummere idet nemlig at en heel Lod til Matr. N
o
 4, Mikkel Abrahamsens Gaard, 

gandske er udeladt. Den manglende Lod kaldes Mikkels Hul, og findes indbefattet i de omkring den 

grændsende Lodder Lodden Matr. N
o
 1 og 10. Jeg har udmaalt den manglende Lod fuldstændig: 

men da de mig meddelte speciele Matriculskorter ikke have tilstrækkelig Nøiagtighed saa er det mig 

ikke mueligt at fremstille det maalte saa fuldstændig at Matriculskortet derefter kan berigtiges, 

alene ved Hjelp af de speciele Korter som jeg har faaet. Jeg beder Dig derfor ret meget om, at du 

ville foranledige at der det allerførste mueligt meddeles mig et gandske nøiagtigt Afrids af Skolens 

Lod Matr. N
o
 1 sydvestlig ved Byen og de østen og vesten for denne beliggende Lodder Matr. N

o
 

10, samt over alle de med disse to Lodder umiddelbart sammengrændsende Lodder sydvestlig ved 

Allerup Bye, nemlig Englodderne Matr. N
o
 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10, af hvilke Englodden Matr. N

o
 

5 ogsaa er anført urigtig til en Gaard som den aldrig har tilhørt, hvilket tilstrækkeligen skal blive 

oplyst ved Attest som jeg har erhvervet derom. – Det er mig særdeles meget om at gjøre at faa det 

her omskrevne Afrids det allersnarest mueligt eftersom det haster med de underhændehavende 

Udstykninger, og jeg ikke vel kan fuldføre disse førinden jeg kan faa de dertil hørende Korter 

berigtigede. Din hengivne Fader, P.L. Birk. 
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Nr. 2715 

 

S:T: Hr. Kjøbmand Pagh, 

Med Overbringeren heraf tillader jeg mig at fremsende 6½ Tønde Raps og 4½ Tønde 2-radet Byg. 

Dersom deres Velbhd. har gode Tørre 6 Alens Fuurbord, af de saa kaldte Maale Borde á 1¼ eller 

(?) 1 Tomme (?) da ønskede jeg ret gjerne at faa 5 Tylter ogsaa ønskede jeg til nærmere Afregning 

at faa contant 60 rbd., som jeg har paatrængende Brug for i disse Dage. 

Vadumtorp den 7
de

 October 1853. Med Høiagtelse og Hengivenhed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2716 

 

Vadumtorp den 8
de

 October 1853. 

Kjære Peter 

Vil du ikke gjøre mig den Tjeneste det allerførste som din Leilighed kan tillade det at sammenligne 

indlagte Afrids af en fælleds Lod Matr. N
o
 140 paa Gjøl med Matriculskortet og bemærke det paa 

Afridset om der skulde være nogen væsentlig Afvigelse, ligesom jeg derfor beder mig oplyst om til 

hvilket Matriculsnummer den vestre Deel af Lodden henhører; den har bestandig været brugt under 

Birkumgaard; men om den hører med under Husenes Fælledslod Matr. N
o
 140 eller ei veed jeg ikke 

og kan ikke see det paa Udskiftningskortet – Endvidere ønsker jeg at faa tegnet Matriculsnummere 

paa alle de tilgrændsende Lodder. 

Du og Thine samt lille Camilla hilses Kjærligst fra os alle ved Din hengivne Fader, P.L. Birk. 

 

Behag ogsaa at hilse Dine Sødskende naar du seer dem. 

 

 

Nr. 2717 

 

Over hoslagte Andragende fra Beboerne i Skagens Landsogn hvori de have forlangt Indenrigsmini-

steriets Resolution for hvor megen Betaling jeg kan tilkomme for den af mig foretagne Udskiftning 

mellem Mand og Mand af Landsognets Andeel i Skagens Kjøbstads Jorder idet de formener at 

Betalingen kun bør sættes til 6 sk. og ikke som forlangt, til 8 sk. pr. Tønde Land har det høie 

Ministerium forlangt mine yttringer ved Tilbagesendelsen af Andragenet med Bilag samt den af 

Byfoged Hoffmeyer derover afgivne Erklæring. 

I Anledning heraf tillader jeg mig underdanigst at yttre mig saaledes:  

Det forholder sig gandske rigtig saaledes som af Hr. Byfoged Hoffmeyer er bemærket at Delingen 

er udført efter en Copi af Matriculskortet, som jeg har, som jeg har igjen sendt til Situations Bordets 

berigtiget ved Eftermaaling paa Marken, men derved har Kortet ikke ophørt at være en Copi af 

Matriculskortet og kan ingenlunde betragtes som opmaalt af mig. Jeg troer saaledes at være i min 

gode Ret naar jeg antager at jeg maa være berettiget til at faa Delingen betalt efter den Bestemmel-

se, Forordningen af 23
de

 April 1781 § 27 sidste Membrum, hvor Forordningen bestemmer Betalin-
gen  for det Tilfælde, som her har fundet Sted, at en anden Landinspecteur eller Landmaaler end 

den der har opmaalt Jorderne er bleven forlangt til at forrette Delingen. Jeg maa derhos underda-

nigst tillade mig at gjøre opmærksom paa at min Delingsberegning tillige indeholder en fuldstændig 

speciel Areal og Reductions samt Hartkornsberegning for hver Mand især over hele Byen med 

tilhørende Kort in duplo uden at nogen særskilt Betaling er anført for dette Arbeide, der ikke kan 

siges at henhøre under den ved Forordningen bestemte Betaling, for hvilken Betaling der ikke er 

bestemt anden Beregning ende den geometriske Størrelse af hver enkelt Lod samt Nummer og 

enhver Lodseiers og enkelte Jordbrugers Navn – Fr. § 33 - og om saadan Beregning faaes under 
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selve Delingen ved langt mindre Arbeide end den fuldstændige speciele Beregning over den 

geometriske og boniterede Størrelse af hvert enkelt Taxationsstykke, der alene er befalet for 

Hartkorns Fordelingen. – Jeg haaber saaledes at det Høie Ministerium vil finde at min Regning over 

den speciel Deling af Skagens Landsogns Andeel i Fælledsjorderne Matr. N
o
 14 imellem Mand og 

Mand og Hartkornets Deling ligeledes mellem Mand og Mand vil befindes ikke at være for høit 

ansat i det jeg har antaget at kunne tilkomme som anført 8 sk. pr. Tønde Land. 

Vadumtorp den 12
te
 October 1853, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det høie Indenrigsministerium 

 

 

Nr. 2718 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af (?)d.M. meldes at det er min Agt at 

komme til Nørre Raunstrup førstkommende Søndag den 23
de

 d.M. for næste Dag at sætte Skjel af 

ved Sønder Raunstrup; jeg ønsker derfor at De vilde behage at komme der til den Tid. 

Vadumtorp den 16
de

 October 1853. Med Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Møldrup paa Høgholt. 

 

 

Nr. 2719 

 

Paa førstkommende Søndag den 23
de

 d.M. agter jeg at komme til Nørre Raunstrup og da Udstyk-

ningen over alle de Gaarde i Hellevad Sogn for hvilke den halve Deel af Betalingen er erlagt nu er 

færdige til Indsendelse saa vilde Sognefogden anmode alle de Vedkommende om at møde paa 

Nørre Raunstrup den 23
de

 Eftermiddag Kl. 3 for at erlægge den sidste Halvdeel af Betalingen og at 

faa Hartkornet opgiven for Parcellerne. Mads Thomsen Vestergaard i Røgehede anmodes ogsaa om 

at møde til samme Tid og Sted. 

Vadumtorp den 16
de

 October 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velædle Sognefoged Dannebrogsmand Anders Larsen i Røgelhede. 

 

 

Nr. 2720 

 

Vadumtorp den 31
de

 October 1853 

I skyldigst Svar paa Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 24
de

 d.M. som jeg modtog i 

Aftes efter længere Tids Fraværelse paa en Forretningsreise tillader jeg mig at melde at jeg er villig 

til at foretage den forlangte Udskiftning af Allerup Bakker samt at jeg vil komme til Dem i Aalborg 

til hvilken Tid og Sted De behager at bestemme i Løbet af denne og de to første Dage i næste Uge, 

nemlig indtil den 7
de

 November incl. Jeg ønsker at De vilde behage at medbringe Kortet og de 

Documenter De maatte være i Besiddelse af til Oplysning om Brugsretten, Ærbødigst P.L. Birk. 
 

S:T: Hr. Proprietair Winkel til Dybvad. - Afsendt 1
st
 Nov. 1853 

 

 

Nr. 2721 

 

Deres Velbhd. har ved ærede Skrivelse af 29
de

 d.M. affordret mig de Nivelleringskorter som jeg 

optog for 23 Aar siden og som dernæst var i mit Værge til Afbenyttelse ved det Tilsyn der var mig 
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overdraget ved Nedsættelsen af de egentlige Flodmaalspæle; men disse Korter bleve strax tilbage-

leverede da Flodmaalspælenes Nedsættelse var udført og siden den Tid har jeg slet ikke seet dem og 

kan følgelig ikke meddele nogen som helst Oplysning om hvor de nu maae forefindes. 

Vadumtorp den 31
de

 October 1853, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Kæmner Wulff i Aalborg - Afsendt 1
st
 Nov. 1853 

 

 

Nr. 2722 

 

Deres Velbaarenhed ombedes at ville  være af den Godhed det første som Deres Leilighed kan 

tillade det at meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme i 

Hjørring Amt, nemlig: 

a. Ørum Sogn, Gaarden Nørre Raunstrup som bestaaer af Matr. N
o
 1a af Nørre Raunstrup. 1a af 

Sønderkjær Enge, N
o
 2 i Sognets Overdrev og N

o
 2 i Ørum Mose 

b. Øland Sogn, Knudegaardene Matr. N
o
 3 og c, Matr. N

o
 4 – som skal magelægges og udstykkes. 

c. Broust Sogn, Nørøxe By  

d. over Matr. N
o
 15a 

e. over Matr. N
o
 15b 

f. over Matr. N
o
 35 

Tranum Sogn: 

g. over Matr. N
o
 25b i Sognets Klitter som er en Parcel af Niels Christian Larsens Gaards Jorder i 

Jarmsted, Parcellen er nu tilhørende Handelsmand C. Kronborg i Tranum. 

h. Østerhan Herred, Torslev Sogn og Bye Matr. N
o
 19 tilhørende Lars Olesen og Jørgen Sørensen. 

Vadumtorp den 3
die

 November 1853, Ærbødigst P.L. Birk 

 

Høiædle og velbaarne Her. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 2723 

 

Hoslagte Supplement til Taxationsforretningen beder jeg Deres Velædelhed om behageligen at ville 

indføre i Taxations Protocollen med Henviisning  til Taxationsforretningen over Gaarden Matr. N
o
 

4 i Allerup hvor denne Lod er bleven forglemt at indføre; derhos beder jeg Dem ved første Leilig-

hed at være af den Godhed at sende mig en Udskrift af supplementet som jeg kan lægge ved den 

Udskrift som jeg har faaet af Hovedforretningen over bemeldte Gaard Matr. N
o
 4. – Da det er 

Uagtsomhed eller Forglemmelse fra min Side der har gjort det Supplement fornøden saa er jeg 

villig til ved første Leilighed at sende Dem Gebyhr for den extra Uleilighed som jeg derved har 

foranlediget. 

Vadumtorp den 3
die

 November 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Gaardeier Nielsen til Nørre Knuden. 

 

 

Nr. 2724 

 

Vadumtorp den 5
te
 November 1853 

Høistærede. 

Ved en Omflytning i mit Contor i Anledning af Reparation og Forandring ved Bygningen, har jeg 

været saa uheldig at faa min Optegnelse forlagt angaaende Knudegaards Udstykning saa at jeg al 

Umage uagtet ikke har været istand til at finde dette, og da jeg ikke kan huske nøiagtig hvad der 
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blev aftalt i Henseende til Delingen saa er jeg nu ikke istand til at faa Forretningen gandske fuldført 

og indsendt førend de er saa god ved et Par Ord lidt omstændelig at fortælle mig hvorledes Parcel-

lerne er solgte og hvad det i det hele taget er at der skal skee. Efter hvad jeg kan mindes har Chris-

ten Jensen Møller kjøbt Hovedlodden til at sammenlægge med sin Gaard som han beboer; men om 

han tillige har kjøbt den Lod som indtager den østre Deel af Bjerget eller om denne Lod er bestemt 

til at være en særskilt Eiendom det kan jeg ikke rigtig huske. – heller ikke kan jeg huske hvad der 

skal gjøres ved de andre fraliggende Lodder om de skal beregnes i Parceller og da hvorledes. 

Det forekommer mig at de to lange smalle Agerlodder som gaar til Fjorden med Enden, blev 

sammenlagt og deelt i to eller tre Parceller paa tvers som min Søn var henne at maale ud medens jeg 

var i Moukjær at sætte Tørveparceller ud men dog kan jeg ikke huske det gandske bestemt. – 

Dersom De kunde faa Lailighed til at komme her hen da ønskede jeg det rigtig nok ret meget. – Jeg 

kunde da tillige faae yderligere Besked om Delingen af Parcellen N
o
 43 af Matr. N

o
 3b(36?) som De 

har solgt i 8 Parceller. Det forekommer mig som der var Tale om at Magelæg imellem Dem og 

Christen Jensen Møller saaledes at De skulde have begge de lange smalle fraliggende Agerlodder; 

men om De skulde have Græsningslodderne tillige eller hvem der skulde have dem, det kan jeg 

forresten ikke huske. – Det var saaledes meget ønskeligt om De kunde faa Leilighed til at komme 

her hen en af de allerførste Dage; men dog ikke paa Mandag da jeg netop den Dag skal til Aalborg. 

Kan og vil De komme i Morgen det er Søndag da saa jeg det ret gjerne; men kan De ikke  komme 

da beder jeg Dem at skrive med Budet saa fuldstændigt derom som mueligt, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. Gaardeier og Forpagter Jørgen Nielsen. 

 

 

Nr. 2725 

 

Vi undertegnede Vedkommende erklærer herved at det er vort fælleds Ønske at den Taxation over 

Knudegaardens Jorder paa Øeland som blev afholdt den 30
de

 September og 1
st
 October samt 

afhjemlet den 3
die

 October 1846 skal lægges til Grund for den nu attraaede videre Deling. 

Det erklære vi herved med vore Hænders Underskrift. 

Knudegaard den 1
st
 Juni 1853. 

 

 

Nr. 2726 

 

Deres Velædelhed har ved ærede Skrivelse af 30
de

 f.M. anmodet mig om at sende Dem Udstyk-

ningsapprobation for Tørveparcellerne i Moukjær og Vestergangen; jeg maa dertil svare Dem at de 

Udstykningsforretninger som angaaer disse Eiendomme er bleven indsendt under 1
st
 Juli dette Aar 

igjennem Amtet til Indenrigsministeriet og siden den Tid har jeg ikke erfaret noget om dem; de 

komme i Øvrigt i Reglen heller ikke til mig med til Vedkommende Eier igjennem Amtet, Herreds-

contoret og Sognefogden og det er ikkun tilfældigviis at jeg hører noget derom, især naar der er 

noget hvorom der ønskes yderligere Oplysning. – Jeg har, som sagt ikke erfaret noget om denne Sag 

siden 1
st
 Juli da Forretningerne bleve indsendte fra mit Contor; men saasnart som jeg erfarer noget 

derom skal jeg gandske vist meddele Dem det. Hvad angaar Knudegaards Udstykning da beroer 

denne endnu paa nogle Oplysninger som jeg har skrevet til Jørgen Nielsen om, og det skal ikke vare 

ret længe førend jeg skal meddele Dem det videre fornødne om denne Sag. Udstykningskortet over 

Matr. N
o
 13 i Broust som De havde udlaant til Rigsdagsmand Lars Nielsen fremsendes herved efter 

Forlangende. 

Vadumtorp den 5
te
 November 1853, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Kirkesanger og Skolelærer Larsen paa Øeland. 
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Nr. 2727 

 

Da min Søn Landmaaler Rasmus Frederik Birk som er født i Juli 1831, er bleven tilsagt at møde for 

Sessionen i Aalborg Tirsdagen den 15
de

 denne Maaned, og han fortiden er paa Embedsforretninger i 

Skagen hvor fra han ikke kan komme tilbage til den Tid for at fremstille sig personligen, saa har 

han i Henhold til Loven af 12
te
 Februar 1849 § 18 anmodet mig om paa sine Vegne for den høie 

Session at fremsætte Begjæring om at erholde Udsættelse med at behandles til Udskrivning indtil 

hans 25
de

 Aar, for at han kan faae Tid til at fuldende sine Studeringer ved den polytechniske 

Læreanstalt hvor han er antaget som Examinant, samt til at tage Landinspecteur Examen, hvortil 

han er i Færd med at forberede sig, hvilket jeg herved allerærbødigst beder den høie Session om 

høigunstigen at ville indrømme ham. 

Vadumtorp den 9
de

 November 1853, Allerærbødigst P.L. Birk, Stiftslandinspecteur 

 

Til Den respective Session i Aalborg. 

 

 

Nr. 2728 

 

Efter Aftale tillader jeg mig herved ærbødigst at tilstille Deres Velbaarenhed en Begjæring til 

Sessionen om at forunde min Søn Landmaaler Rasmus Frederik Birk Udsættelse med at behandle til 

Udskrivning indtil hans 25
de

 Aar, hvilken Begjæring Deres Velbaarenhed efter Deres gode Løfte er 

saa god at ville anbefale til Sessionen. 

Vadumtorp den 9
de

 November 1853, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Herredsfoged Meinig. 

 

 

Nr. 2729 

 

Da Udstykningsforretningen over Thomas Jacobsens Enkes Gaards Jorder i Østerhjermitslev ligger 

færdig til Indsendelse og har henligget siden 22
de

 Juni da de andre Forretninger bleve indsendt, og i 

Reglen bliver henliggende indtil Betalingen for samme bliver erlagt, saa beder jeg ærbødigst at 

Deres Velædelhed vilde behage at sende Beløbet efter indlagt Regning f. Ex. til Deres Hr. Broder 

Kjøbmand H. Mørup i Aalborg hvor det imod Qvittering kunde udbetales mig, og Forretningen skal 

da uopholdelig blive indsendt til Amtet, med mindre De ønsker at jeg skal sende den til Dem, 

hvilket da ogsaa skal skee. 

Vadumtorp den 9
de

 Nov. 1853, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Godsforvalter Mørup. 

 

 

Nr. 2730 
 

(Et brev der er indlagt i protokollen) 

Concept. 

For under 7
de

 September dette Aar at affatte og meddele nogle Oplysninger i Sagen mellem Pro-

prietair Larsens Bo og Arvefæster Jørgen Christian Nielsen angaaende Udskiftningen af Wadskjær-

gaardes fælleds græsningsjorder troer jeg at kunne tilkomme et Salair af 6 rbd. 

Vadumtorp den 16
de

 October 1853, P.L. Birk. 
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Nr. 2731 

 

(Et brev der er indlagt i protokollen) 

Concept. 

For at meddele en oplysende Attest paa det fra Proprietair Larsen til Hr. Proprietair Glerup udstædte 

Skjøde paa Lodden Matr. N
o
 30 i Hvorup Kjær, og endvidere for i samme Anledning at 

sammenkalde Hvorup Byes Gaardbrugere og affordre dem en Erklæring angaaende Hjemmels og 

Eiendomsretten til samme Matriculsnummer troer jeg at kunne tilkomme  10 rbd. 

For Befordring til og fra Stedet 1 Miil Tour og Retour á 1 rbd. 8 sk. Tour   1 rbd.   8 sk. 

Retour = 2/3 Tour                  70 sk.  

En Expresse til Hvorup for at sammenkalde Beboerne                24 sk. 

               Er 12 rbd.    6 sk. 

Vadumtorp den 16
de

 October 1853, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2732 

 

Jens Snedker, Parcellist af Anders Larsens Gaard i Nørhalne opfordres herved til inden 8 Dage at 

betale mig de 30 rbd. som skal udredes af Udstykningsomkostningerne, da Forretningen ellers 

bliver henlagt uden at der bliver gjort videre ved den end der allerede er gjort, indtil Betalingen 

bliver erlagt. 

Vadumtorp den 17
de

 November 1853, P.L. Birk 

 

 

Nr. 2733 

 

Vadumtorp den 18
de

 November 1853 

Høistærede. 

Hoslagt sender jeg Taxationsforretningen over Nørre Raunstrups Jorder, der af Uagtsomhed er blev-

en henliggende paa mit Arbeidsbord mere end en heel Uge eller rettere i hele 2 Uger tildækket af 

andre Papirer. Jeg beder nu at De vil behage at underskrive den tillige med Her. Casper og at De 

derfor vil behage at faae begge Taxationsmændene til at underskrive den ogsaa beder jeg at De vil-

de behage at faae Taxationsmændenes Underskrivt paa det Supplement til Taxationsforretningen 

over Mikkel Abrahamsens Gaard i Allerup som ogsaa følger hermed, og naar alt er behørig under-

skrevet beder jeg Dem at sende begge Dele tillige med mit Brev til Nielsen, med Posten. – De vilde 

da derhos behage at lægge 24 sk. indeni til Nielsen for en Afskrift af Taxationsforretningen over 

Nørre Raunstrup; - og for at han ikke skal bag efter sende mig Regning paa Postpengene for Brevet 

beder jeg De vilde behage at franqvere det hvortil formodentlig vil udfordres i det høieste 3 

Frimærker eller maaske to kan gjøre det. Med sand Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2734 
 

Vadumtorp den 18
de

 November 1853 

Den i Deres Velbhds. ærede Skrivelse af 11
te
 d.M. forlangte Beregning over Klovenhøis Jorder paa 

Fiilholm Mark følger hoslagt. Deres ærede Brev af 11
te
 d.M. modtog jeg først her i Dag ved 

Middagstid med en Expresse fra Sundbye, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Mørup i Nye Hammelmose. 
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Nr. 2735 

 

Velbaarne Hr. Capitain. 

Om en 8 Dages Tid eller saa omtrent, venter jeg at komme tilbage fra en Forretningsreise som jeg i 

dette Øieblik staaer i Begreb med at tiltræde og da det er lidt som jeg gjerne vilde tale med dem om 

førend jeg kan gjøre Korterne gandske færdige. saa ønsker jeg mig opgivet til hvilken Tid det der 

efter kunde være Her. Capitainen beleiligt at forunde mig et Øjebliks Samtale, da jeg saa vil komme 

ud til Dem, naar jeg veed at jeg kan træffe Dem hjemme. – Den mig udlaante Taxationsforretning 

følger herved. 

Vadumtorp den 20
de

 November 1853. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Ingenieurcapitain Glahn. 

 

 

Nr. 2736 

 

Velbaarne Hr. Capitain 

Da jeg ikke har seet mig istand til at faae Matriculskorterne over Hobro Landevei færdig til den Tid 

som jeg havde ønsket og haabet tillader jeg mig herved at bede at De godhedsfuld vilde være 

uleiliget med at opgive mig hvilke Dage De troer at jeg mueligen kan træffe Dem hjemme efter 

forløbet af 8 Dage fra i Dag. 

Vadumtorp den 5
te
 December 1853. Med Høiagtelse og Forbindtlighed , ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Ingenieurcapitain Glahn. 

 

 

Nr. 2737 

 

Til Indenrigsministeriet 

Hjørring Amt, Østerhan Herred, Svenstrup Sogn og By den 9
de

 December 1853. 

 

Jacob Nielsen Selveiergaardmand ansøger underdanigst om at faa sin Parcel Matr. N
o
 6ab beregnet i 

Gammelskat efter Matriculstaxationen for derved at rette en usandhed i Matriculen. 

 

For over 35 Aar siden, nemlig ved Skjøde af 11
te
 Mai 1818 tinglæst 25

de
 Juli samme Aar, har min 

Formand Søren Andersen med hvis Enke jeg har giftet mig og er derved bleven Eier, tilkjøbt sig en 

forhen ubeboet Hedelod som i Matriculen er bleven anført under Matr. N
o
 6ab med Hartkorn ½ alb. 

Omendskjønt Skjødet som jeg tillader mig herved underdanigst at lade medfølge – er lovlig tinglæst 

og protocolleret uden nogen som helst Retsbemærkning, og følgelig maa være fuldstændig Hjem-

mel for mig til at beholde Eiendommen fri for Vanhjemmel, saa er det dog vistnok en Mangel at Ei-

endommen ikke er bleven sat i Hartkorn da den blev skilt fra Lars Nielsens Gaard i Svenstrup, som 

den forhen skal have hørt under. – hvilken Gaards Hovedparcel Matr. N
o
 6aa nu tilhører Sognefo-

ged Gregers Sørensen; denne har derfor runder 28
de

 Juni 1850 havt mig indkaldt for Forligelses-

commissionen fordi han svarer Skatter af den Eiendom som jeg beboer, og har tinglæst Skjøde paa 

udstædt til min Formand Søren Andersen. 

Ved Forliget som jeg underdanigst tillader mig ogsaa at lade medfølge i Afskrift har jeg forbundet 

mig til at betale aarlig 1 rbd. til Gaardens Eier som Vederlag for Skatter og Afgifter. Endvidere 

tillader jeg mig at lade følge et af Justitsraad Stiftslandinspecteur Birk forfattet Kort over 

Eiendommen. 

Da det var en øde Hedelod som min Formand tilkjøbte sig og opførte det Huus paa, som jeg nu eier 

og beboer saa maa jeg ansee det for en Mangel i de oplysninger som var bleven meddelte til den 
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nye Matricul at Lodden er bleven anført som henhørende under Gaardens Gammelskat; thi da Lod-

den er anført under Matr. N
o
 6ab med særskilt nyt Hartkorn ½ alb.; saa er det klart at dersom Par-

cellen N
o
 6ab jo ogsaa maa have været beregnet til særskilt Gammelt Hartkorn hvorefter Gammel-

skatten burde have været beregnet; men da Udstykningsdocumenterne for længst er bleven borte, er 

det mig ikke mueligt at tilveiebringe nogen Oplysning om Udstykningen, og da Skjødet ikke for-

pligter Husets Eier til at overtage nogen Hartkornsbyrde saa er dette formentlig Aarsagen hvorfor 

Huset ikke er bleven indført i Matriculen, som mig eller min Formand Søren Andersen tilhørende. 

Jeg har nu ved Justitsraad Stiftslandinspecteur Birk ladet det undersøge paa Stedet og faaet det bragt 

til Vished at den Hedelod som min Formand Søren Andersen har kjøbt af Søren Ovesen paa Sønder 

Skousgaard ved det hermed følgende Skjøde er den samme Eiendom som i Matriculen er anført 

under Matr. N
o
 6ab og betegnet som tilhørende Sognefoged Gregers Sørensen, hvilket saaledes er 

en Feil i Matriculen der burde have været rettet. Imidlertid er jeg villig til at overtage det for min 

Parcel Matr. N
o
 6ab beregnede Hartkorn ½ album og en derefter forholdsmæssig Deel af Gammel-

skatten for Matr. N
o
 6aa; men jeg har ikke Evne til at bekoste en formelig Udstykning for den ube-

tydelige Deel som min Parcel med Rette kan komme til at tage i Gammelskatten der formentlig ikke 

kan skee billigviis efter anden Maalestok end efter Matriculstaxten eftersom det var en aldeles raa 

Hedelod da min Formand kjøbte den; men da jeg antager at den Størrelse 1 rbd. som jeg indtil 

videre har forbundet mig til at betale er mere end der med Rette kan paalægges mig, saa ansøger jeg 

herved underdanigst om at det høie Indenrigsministerium naadigst vilde vise mig den Bevaagenhed 

at lade Gammelskatten for en min Parcel udregne i Matriculscontoret og derefter tillægge Amtstuen 

fornøden Ordre til at kræve mig for Skattebeløbet, hvorved min Forpligtelse efter Forliget kunde 

bortfalde. 

Conciperet af Stiftslandinspecteur Birk – afsendt den 26/3 1854. Underdanigst Jacob Nielsen 

 

Med dette Andragende følger: 

a. Et af mig forfattet Kort over Matr. N
o
 6ab 

b. et Skjøde dat. 11 Mai 1818, tinglæst 22
de

 Juli samme Aar. 

c. En Udskrift af Østerhan Herreds Forligelses Protocol. 

d. Amtstuens Attest om Hartkornet for Matr. N
o
 6aa og 6ab i Svenstrup. 

Vadumtorp den 25
de

 Marts 1854, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2738 

 

Høistærede  

Er det ikke mueligt at De kan og vil gjøre mig den Tjeneste at male mig 2 Tønder Rug fiint til Brød 

og at faae 1 Tønde Byg pillet og malet fiint i Maal. Vi ere saa høieligen forlegne for at faae Malet til 

Julen formedelst det langvarige stille Veir og der ikke findes nogen nærmere Vandmølle her paa 

Egnen – Thi i Aalborg har jeg i Gaar ladet for høre forgjæves. Jeg beder Dem ret meget ikke at 

nægte mig det saafremt det er Dem mueligt og om vi maae komme med Kornet i Morgen eller hvad 

Dag, jo før jo kjærere for at faa det med tilbage igjen. Svar udbedes. 

Vadumtorp den 11
te
 December 1853. Med Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Mølleeier Casper. 

 

 

Nr. 2739 

 

Høistærede 

Mændene i Sønder Ravnstrup have sendt mig deres Korter og Delingsberegningen over Fælleds-

jorderne men Korterne have ingen Paategning om at være fremlagt ved Skjødernes Tinglæsning saa 

at jeg ikke kan see om de have faaet deres Skjøder tinglæst, hvilket jeg især ønsker at faae at vide – 
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der fulgte forresten intet Brev med saa at jeg ikke kan see hvorfor de have sendt mig Korterne; men 

jeg kan da vel tænke at det er for at faae den langt fraliggende Lod beregnet i Parcel som de havde 

solgt til Sognefogden. Imidlertid beder jeg Dem være af den Godhed at lade mig vide om De have 

faaet det i Orden med Tinglæsningen ligesom jeg ogsaa beder Dem at De godhedsfuld vilde oplyse 

mig Skjødernes Udstædelses og Tinglæsningsdatum, samt Sognefogdens Navn som har kjøbt 

Parcellen i Kiiskjer, ved et Par Ord med Posten. 

Vadumtorp den 12
te
 December 1853. Med sand Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Proprietair Lundbye. 

 

 

Nr. 2740 

 

Albrecht Pedersen som tjener mig er 28 Aar gammel som er født I Hollensted I Hellum Sogn; men 

hans Fader Peder Albretsen som havde arvefæstet et Huus paa Hallund Hede paa 200 Aar; er død 

sidste Vinter og han er gift anden Gang og ved Skiftet efter hans første Kone er hendes Børn bleven 

tillagt i Arv efter hende nemlig hendes tvende Sønner Albrect og Casper hver 10 rbd. som blev 

staaende i Huset. Dette er nu bleven solgt i sidst afvigte Sommer efter St. Hansdag. Broder Casper 

er Dragon og ligger i Randers han er 25 aar. 

 

 

Nr. 2741 

 

Vadumtorp den 13
de

 December 1853 

Velbaarne Herr. Justitsraad 

Der tjener hos mig en Karl ved Navn Albrect Pedersen som er 28 Aar gammel født i Hollensted i 

Hallund Sogn; hvor hans Fader Peder Albrectsen har senere været Arvefæster af et Huus paa 

Hallund Byes Hede – hvor han døde forige Vinter – han var gift anden Gang og ved Skiftet efter 

den første Kone blev hendes Børn tillagt i Mødrene Arv hver 10 rbd. som stod i Huset. Huset er i 

sidstafvigte Sommer bleven solgt ved offentlig Auction, og skal nok ikke være bleven udbragt til 

mere end Børnenes Arvelodder, han – Albrect som tjener mig – har nemlig en Broder som er 

Dragon og ligger i Garnison i Randers – han har forstrakt Broderen med Penge og ønsker nu at 

komme i Besiddelse af sin Arvelod saavelsom af den Part der er tillagt Broderen; men da det er saa 

lang en Vei for ham at reise til Sæby for at hæve saa liden en Arv saa tillader jeg mig herved 

ærbødigst at forespørge hvilke Beviisligheder Herr. Justitsraaden forlanger han skal præstere for at 

faae Pengene sendt hertil med Posten. Et Par Ord til Svar herpaa udbeder sig. Deres Velbaarenheds 

ærbødigste P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Bye og Herredsfoged Gad.  

 

 

Nr. 2742 

 
Høistærede Her. Forvalter 

Da jeg har gjort sikker Regning paa at kunne disponere over det mig tilkommende Beløb 33 rbd. for 

Udstykning af Thomas Jacobsens Enkes Gaard i Østerhjermitslev efter den Dem under 9
de

 f.M. 

tilstillede Regning i denne Termin, saa beder jeg Dem ret meget at sørge for at disse Penge samt 

kunde komme mig tilhænde, da jeg har meget trængende brug for dem. 

Vadumtorp den 13
de

 December 1853, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Mørup. 
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Nr. 2743 

 

Deres Velædelhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade det, 

meddele mig Attester paa Hartkornet og Gammelskatten for efternævnte Gaarde i Nørhalne Bye, 

nemlig: 

a. Christen Christensen Ringers Matr. N
o
 3 og 55k 

b. Anders Larsens Matr. N
o
 10 og 54    Andeel i Fælledslodden Matr. N

o
 5b  

c. Jens Jensen Norges Matr. N
o
 11 og 55a  

hvilke Attester De ombedes behageligen at afsende til Posthuset, hvorfra jeg snarest kan vente at 

faae dem tilsendt. 

Vadumtorp den 17 December 1853, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Godsforvalter Lund. - afsendt til Posthuset d. 17/12 53. 

 

 

Nr. 2744 

 

Gode Hr. Plesner 

Fra Jørgen Nielsen i Neergaard har jeg lovet at tilstille Dem hoslagte Udstykningsdocumenter med 

Anmodning om at De godhedsfuld vilde besørge dem forsynet med Sogneforstanderskabets Anbe-

faling og derhos sørge for den videre Indsendelse igjennem Herredsfogden og Amtet. 

Et glædeligt Nytaar tilønskes Dem og Deres fra os alle her ved Deres hengivne P.L. Birk. 

Vadumtorp den 1
st
 Januar 1854. 

 

 

Nr. 2745 

 

Deres Velbaarenhed ombedes at vilde være af den Godhed det allerførste som Deres Leilighed kan 

tillade det at meddele mig en Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Svenstrup Kro i Østerhan 

Herred Matr. N
o
 3 og 25 i Svenstrup Bye og Sogn og N

o
 2 under Neergaard sammesteds som agtes 

udstykket. 

Vadumtorp den 4
de

 Januar 1854, Ærbødigst P.L. Birk 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. - afsendt samme 

Dag 

 

 

Nr. 2746 

 

Høistærede  

Da jeg ikke kom til at tale med Hr. Kühler da jeg den 21
de

 November sidst forgjæves ventede ham 

paa Langeslund og ikke har talt med ham siden og jeg uheldigviis har forlagt nogle Blade med 

Oplysninger om Delingen af Gaarden Matr. N
o
 5 i Broust og jeg ikke tør indsende Forretningen 

førend jeg faar Sikkerhed for at det er de rette Navne som jeg har faaet noteret for de Lodtagende – 

Jeg har nemlig antaget at det er Christopher Olesen der har Hovedparcellen: at Jens Christopher  

Larsen har Parcellen N
o
 2 som er den sydvestlige Deel af Agerlodden den sydvestlige Deel af 

Englodden og den vestre Side af Kjærlodden; at det er Mølleeier Kähler der har den nordvestlige 

Deel af Agerlodden og den sydøstlige Deel af Englodden og at det er Jens Christopher Larsen der 

har kjøbt Parcellen N
o
 4 den mellemste Deel af Kjærlodden til at forene med sin paa langs umiddel-
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bart tilgrændsende Lod – saa vil jeg saafremt jeg faar Sikkerhed for at de anførte Navne er rigtige 

strax kunde indsende Forretningen; imidlertid vil jeg tillade mig at bemærke at ligesom de Vedkom-

mende ikke torde betro mig den hele Betaling da jeg var færdig paa Stedet, saa er det vistnok i sin 

Orden at jeg nu da Forretningen er færdig til Indsendelse dog ikke sendes ind førend jeg faar Rest-

beløbet 12 rbd. 66 sk. udbetalt – Et Par Ord til Oplysning beder jeg Dem godhedsfuld at meddele 

mig. – Hartkornet er fordeelt saaledes: 

Hovedparcellens N
o
 1 har Hartkorn 2 Td. 6 Skp. 1 Fk. 1¼ alb. Glskat. 27 rbd. 64 sk. 

Parcellen N
o
 2 har Hartkorn 5 Skp. 3 Fk. ¼ alb Glskat. 7 rbd. 14 sk. 

Parcellen N
o
 3 har Hartkorn 4 Skp. 2 alb. Glskat. 5 rbd. 16 sk. 

Parcellen N
o
 4 har Hartkorn 1 Skp. 2 Fk. ¼ alb. Glskat. 1 rbd. 84 sk. 

i alt til Gaarden (Hartkorn) 4-1-3-¾  (Gammelskat) 41 rbd. 82 sk. 

De og Deres ønskes et glædeligt Nytaar fra os alle her ved Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Plesner - afsendt den 10
de

 Janr. 1853 

 

 

Nr. 2747 

 

Høistærede 

Dersom jeg har faaet en Afskrift af Taxationsforretningen over Poul Henrik Hansen Gaards Jorder i 

Broust By og Sogn som blev afholdt den 12
te
 September sidst, saa har jeg forlagt den og kan ikke 

mere finde den jeg har derfor lavet en anden som jeg herved sender bedende Dem at ville conferere 

den med Protocollen og tilføie den manglende Underskrift samt Attesten Afskriftens Rigtighed og 

derpaa sende den saa hastig som mueligt igjen med Posten. Jeg har skrevet til Hjørring om 

Hartkornsattesten for Svenstrup Kro men jeg har endnu ikke faaet den. 

Vadumtorp den 9
de

 Januar 1854, Forbindtligst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Gaardeier Forpagter Jørgen Nielsen. - afsendt den 10/1 54 

 

 

Nr. 2748 

 

Efter Deres Vlbhds. ærede Skrivelse af 25
de

 f.M. som jeg først har modtaget i gaar den 9
de

 Januar 

iiler jeg med at tilsende Dem Hartkornsfordelingen over Thomas Jacobsens Enkes Gaards Jorder i 

de Parceller som blev forlangt da jeg var der paa Stedet for at udføre Markarbeidet. – Jeg har i Dag 

sendt min Søn til Aalborg med en qvitteret Regning for at hæve de 33 rbd. hos Deres Hr. Broder. – 

Udstykningen er udført gandske som det blev forlangt at nemlig hele Sønderaaens Enge, Parcellen 

N
o
 3, er reserveret til Teglværket. – Udlodden er bleven beregnet som Parcellen N

o
 2 og Resten er 

til Hovedparcellen. 

Vadumtorp den 10
de

 Januar 1854, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Forvalter Mørup - afsendt samme Dag 

 

 

Nr. 2749 

 

Deres Høivelbaarenhed ombedes godhedsfuld, at ville det allerførste som Deres Leilighed kan 

tillade det, meddele mig 2
de

 Attester om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme 

i Kjær Herred, nemlig: 

a. Biersted Sogn og Bye Matr. N
o
 14d, Paa en Parcel af Anders Hansen Lunds Gaards Jorder Matr. 

N
o
 14a, udstykket ifølge Approbation af Decemb. Maaned 1853. 
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b. Do do 13k Andreas Hansen Lund.  

Vadumtorp den 12
te
 Januar 1854, Ærbødigst. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Amtsforvalter Kragh. - afsendt samme Dag. 

 

 

Nr. 2750 

 

Det maa være en Feiltagelse at der i min Contrabog under 20
de

 December sidst er anført et Brev 

med 100 rbd. til Jacob Larsen fra Hjørring 31 sk. thi jeg har ikke sendt Penge bort til den Tid – Jeg 

skrev vel et Adressebrev for Jens Christensen Bak af Vadum med 100 rbd. som han sendte til Jacob 

Chr. Larsen i Hjørring med 100 rbd. men derfor betalte han 31 sk. som han har foreviist Qvittering 

for, jeg maa derfor bede om at faa dette berigtiget i Bogen og beder derfor at faa noteret en Pakke 

med Udstykningskorter som jeg i Gaar sendte til Amtmand Esbensen fra Hjørring – Restbeløbet 

efter Bogen 3 rbd. 55 sk. sendes med Budet. 

Vadumtorp den 12
te
 Januar 1854, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Postmester Østergaard 

 

 

Nr. 2751 

 

Deres Høivelbaarenhed ombedes Godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan 

tillade det, meddele mig Attester om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme i 

Skagens Sogn: 

a. Matr. N
o
 1 og 2 Mads Jensen og Niels Hansens Gaards Jorder Klarup kaldet 

b. Matr. N
o
 9 Peder Jensens do Karred kaldet 

c. Matr. N
o
 11 Lars Morten og Niels Larsen do 

Vadumtorp den 12
te
 Januar 1854, Ærbødigst 

 

Høivelbaarne Herr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. - afsendt samme Dag 

 

 

Nr. 2752 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbhds. meget ærede Skrivelse af 8
de

 d.M.  som jeg modtog for faae 

Dage siden, tillader jeg mig at svare: Hvad Lodden Matr. N
o
 44 under Østerhjermitslev Bye angaaer 

da har jeg efterseet alle de i mit Værge værende Papirer Østerhjermitslev Udskiftning betræffende 

og jeg finder ikke noget Specielt anført om at Fælledslodden Matr. N
o
 44 skulde være udlagt ude-

lukkende for Østerhjermitslev Bye alene; den er efter sin oprindelige Bestemmelse udlagt til fælleds 

Leergrav, Sandgrav, Gruusgrav eller Veifyld for det hele Eierlaug som fremtidig har været under 

udskiftning og det er alene en Følge af gl. Conferenceraad Rothes meget vidt drevne Smaaligheder, 

at den er bleven sat i særskilt Hartkorn 1 Skp. 2 Fk. 2 alb.; thi efter Bestemmelsen i Instruxtioner 
for Matriculsarbeiderne var det ligefrem befalet, at alle til fælleds Leer- Sand- eller Gruusgrav 

udlagte Stykker skulde have været forbigaaet ved Matriculeringen; men da nu Conferentsraad Rothe 

fandt Iiver for det Offentliges Vel, at det vilde have været et alt for stort Tab for Staten om saadanne 

Smaastykker ikke bleve tagne med saa har han som Formand i Matriculs Commissionen sørget for 

at ethvert saadant Stykke er bleven skyldsat, og forbliver efter sin Natur i Fælledskabet der hvor alt 

andet Fælledskab ellers er ophævet. – Det er saaledes klart at hvad in specie Matr. N
o
 44 i Øster-

hjermitslev angaar da troer jeg at det hele Eierlaug som samtidig har været under Udskiftning 

nemlig Østerhjermitslev Meilsted, Vibsig og Hybenhusene maa være lodtagende i samme, enhver i 
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Forhold til sit gl. Hartkorn. – Hvad dernæst angaar Lodden Matr. N
o
 43 som har været overdraget til 

Huusmændene Mads Pedersen og Thomas Jensen, da veed jeg slet ikke med hvad Ret denne Lod er 

bleven udelukkende indrømmet disse to Mænd; efter hvad jeg kan erindre er Lodden bleven udlagt 

til fælleds Tørvegravning for samtlige Huusmænd efter Udviisning af Herskabet. – At Græsningen 

har været alene benyttet af de nævnte to Mænd i Forening med Smedden Christen Jensen er en 

Bestemmelse jeg som Udskifter af Byen ikke har havt nogen Deel i. – Jeg kan saaledes ikke indsee 

rettere end at det maae være en selvtagen Myndighed der alene kan være grundet i den Bestemmel-

se at Græsningen /: som er den Deel af Eiendommen hvoraf Skatterne skal udredes der jo i Principet 

hviler paa Jordens Afgrøde og ikke paa Tørvejorden og at denne nemlig Græsningen jo ikke vel 

kunde komme alle Huusmændene tilgode anderledes end  ved at bortleie den, og da at Dele af Leien 

mellem de Lodtagende Huusmænd; men om en saadan Afbenyttelse har været paatænkt veed jeg 

ikke, Tørvegravningen derimod skulde udvises dem af Herskab og dette kunde vistnok godt skee 

for enhver især efter en oprindelige Bestemmelse, men om det er bleven efterkommet eller ei veed 

jeg ikke; men jeg kan ikke skjønne rettere end at ethvert Huus i det samtidig udskiftede Eierlaug bør 

være berettiget til Deeltagelse i denne fælleds Lod efter des oprindelige Bestemmelse i Forhold til 

Ildstæderne eller formeentlig lige berettigede til Udviisning af Tørveskjær. – At overdrage denne 

Lod alene til de 3 Mænd som have benyttet det, stemmer ikke med dens oprindelige Bestemmelse; 

imidlertid kan det neppe være absolut nødvendig at indrømme ethvert Huus som Sælges 

Tørvegravning, saaledes i betragtning af at de ikke svarer nogen som helst Afgift af denne Lod 

eftersom den ikke hører under deres Hartkorn. 

Udstykningsforretningen over Thomas Jacobsen Enkes Gaard var allerede indsendt førend jeg mod-

tog Deres sidste ærede Skrivelse af 8
de

 d.M. derfor er jeg ikke istand til at sende Dem det forlangte 

Kort; En Fortegnelse over Hartkornet har jeg allerede sendt; men om Korterne kan komme tidlig 

nok tilbage og om det skulde være nødvendigt at faa en særskilt Paategning om Overensstem-melse 

med Matriculskortet for at faae den til at kunne følge Skjødet ved Afhændelsen fra Godset veed jeg 

ikke. En saadan Paategning meddeles ikke uden at det bliver specielt forlangt og den skal i saa Fald 

betales særskilt med en Rigsbankdaler for hvert Kort – overhoved troer jeg ikke at saadanne Paateg-

ninger meddeles uden de blive speciel forlangt; thi de Korter som meddeles til at følge med Skjø-

derne er det f. Ex. ikke tilladt at bruge Til Udstykningsforretninger, hvilket ligesaa er forbuden. 

Vadumtorp den 22
de

 Januar 1854, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Forvalter Mørup – afsendt den 23/1 54. 

 

 

Nr. 2753 

 

I dag tillod jeg mig at skrive et Par Ord til Deres Vbhd. hvor jeg bad Dem om at faae rettet en urig-

tig Anførelse i min Contrabog, hvor man under 20
de

 Decb, har anført mig for Porto 31 sk. for en 

Forsendelse af 100 rbd. til Larsen i Hjørring som er mig aldeles uvedkommende. Jeg bad om at faae 

denne urigtige Anførsel rettet, men dette er ikke skeet; Derimod har man affordret mit Bud den hele 

i Bogen anførte Sum 43 rbd. 86 sk. som er disse mig uvedkommende 31 sk. for stor; Derhos lod jeg 

mit Bud opsøge den Mand som havde ladet det ommeldte Pengebrev bringe paa Posthuset, da han 

netop var i Aalborg i Dag og havde det Beviis i sin Lomme som han havde faaet for det oft om-

meldte Pengebrev for hvilket han selv havde betalt de 31 sk. som er ført mig til Regning, men dette 

Beviis har man tilbageholdt. – Dernæst bad jeg om at faa en Pakke Udstykningskorter som jeg i 

Gaar lod indsende til Amtmand Esbensen i Hjørring indført i Bogen, men dette er heller ikke skeet, 

saa at jeg ikke kan see af Bogen om disse ere rigtig indleverede, hvilket er mig saare vigtigt at vide. 

– Dersom jeg ikke kan faae den ommeldte savnede Anførsel af den indleverede Pakke. 

Udstykningskorter tilføiet som det er mig af Vigtighed at faae Vished om at den er rigtig indleveret 

og derhos faae den feilagtige Anførsel af de mig uvedkommende 31 sk. berigtiget, da er jeg villig til 

at renuncere paa videre Bogføring for Fremtiden. 

Vadumtorp den 12
de

 Januar 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 
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S:T: Hr. Postmester Østergaard. 

 

 

Nr. 2754 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 5
te
 d.M. meldes, at jeg ikke er 

istand til at sende Matriculskorterne over Hobro Landevei førend om 2 à 3 Dage; men til den Tid 

skal de gandske vist komme. 

Vadumtorp den 14
de

 Januar 1853, Ærbødigst P.L. Birk 

 

Velbaarne Hr. Ingenieurcapitain Glahn. 

 

 

Nr. 2755 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det, meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Søren Christensen Baares 

Hovedparcel Matr. N
o
 3a i Ingstrup Bye og Sogn, Hvetboe Herred. 

Ved denne Leilighed tillader jeg mig ærbødigst at gjentage min Begjæring af 12
te
 d.M. om 

Hartkornsattesten for Matr. N
o
 1, 2, 9 og 11 af Skagens Landsogn, hvilken sidste nævnte jeg især 

med længsel imødeseer. 

Vadumtorp den 25
de

 Januar 1854, Ærbødigst P.L. Birk 

 

Høiædle og velbaarne Herr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. - afsendt samme 

Dag 

 

 

Nr. 2756 

 

Efter Begjæring af Gaardmændene Christen Gregersen af Rævhede og Lars Jensen Mahler af 

Vedsted har jeg efterseet alle de i mit Værge værende Papirer Udskiftningen af Aabye Sogn 

Vestenaaens Jorder vedkommende for at opsøge om der maatte findes noget speciel Bestemmelse 

angaaende den vestlig i Sognet beliggende Tørvemose, som kaldes Sandmosen, men da jeg ikke 

finder noget skrevet derom maa jeg nødvendigviis indskrænke mig til at meddele hvad jeg kan 

erindre efter Hukommelsen. Jeg maa da bemærke at der ved Udskiftningen af de fælleds Græs-

ningsjorder i Aabye Sogn vesten Aaen blev forlods udtaget et Stykke langs med Skjellet imod 

Jetsmark Sogn som forblev uden for Udskiftningen med den Bestemmelse at der i samme aaelig 

skulde udvises det fornødne Tørveskjær til Godsets Fæstere; men der blev ikke foretaget nogen 

speciel Deling af samme. Det saaledes til Tørveskjær for Bøndergodset forlods udlagte Stykke 

indeholdes foruden den saakaldte gamle Mose hvori Beboerne forhen have havt hver sine særskilte 

Tørveskifter tillige den nye Mose hvori Herskabet har ladet dem give udviisning aarlig ; men 

omendskjønt disse Tørvemoser ved Matriculen have faaet særskilt nyt Hartkorn saa høre de dog 
under Stedernes oprindelige gamle Hartkorn eller nu Gammelskatten og maa følgelig høre med som 

en Rettighed til Stederne, der vel kan reserveres ved Afhændelsen men ikkun efter formelig 

udstykning, da Rettigheder som anført virkelig hører under Stedernes Gammelskat. 

Vadumtorp den 1
st
 Februar 1854, P.L. Birk. Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 2757 
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Indenrigsministeriet har under 1
st
 December 1849 approberet Udstykningen af Jens Andersens 

Gaards Jorder Matr. N
o
 7 i Hvorup saaledes at Englodden Matr. N

o
 7c er tilladt at afhændes med 

Hartkorn 2 Skp. 1 Fk. 2¼ alb. Gammelskat 2 rbd. 29 sk. – Dette finder Lund som jeg har havt 

udlaant fra Godsforvalter Dreising medens jeg har taget Gjenpart af den. 

Vadumtorp den 1
ste

 Februar 1854, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2758 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville undskylde at jeg her gjentager min ærbødigste 

Begjæring af 12
te
 forige Maaned om tre Hartkornsattester for Skagen Landsogn, nemlig den ene for 

Matr. N
o
 1 og 2 og de to andre for Matr. N

o
 9 og 11. – Jeg beder min Paatrængenhed saameget mere 

undskylde som jeg i Gaar fik Brev fra Beboerne hvor de paatrængende og fordrer mig til endelig 

snart at indsende Beregningerne, som i alt i længere Tid har ligget færdige til Indsendelse. 

Vadumtorp den 3
die

 Februar 1854, Ærbødigst P.L. Birk 

 

Høiædle og Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. - afsendt samme 

Dag 

 

 

Nr. 2759 

 

Allerærbødigst 

Da Proprietair Sonnichsen til Oxholm der fortiden Sygdomstilfælde opholder sig paa Frederiks 

Hospital i Kjøbenhavn har tilmeldt mig at hans Consulent Hr. Landover- samt Hof- og Statsrets-

procurator Nyholm i Kjøbenhavn har tilkjendegivet ham at der ved Revisionen i Ministeriet er 

funden Uoverensstemmelse imellem Matriculskorterne og mine Udstykningskorter over Vester-

grunden Matr. N
o
 35 under Bratskou Hovedgaard samt Nørøxe Søe Broust Sogn, og at der i disse 

Dage skal være skreven fra Ministeriet til Deres Høivelbaarenhed om at indhente Oplysning og 

Erklæring fra Gaardeier in specie fra Oxholms og Søgaards Eiere og da Hr. Sonnichsens Skjøde paa 

Oxholm tillige angaaer en Parcel af Nørøxe Søe og af Vestergaarden Matr. N
o
 35 og han ikke kan 

faae Skjødet istand forinden Udstykningen vorder approberet, saa er det ham meget magtpaalig-

gende at faae de fornødne Oplysninger tilveiebragt saa hastig som mueligt, og da han som meldt 

ved Sygdom er hindret fra selv at komme hjem saa har han sendt mig en skriftlig Fuldmagt og bedet 

mig om at meddele den forlangte Oplysning og Erklæring for det Vedkommende, ligesom jeg ogsaa 

er villig til at indhente de andre Grundeieres Erklæring og beder til den Ende allerærbødigst om at 

faae Sagen tilsendt enten ved Overbringeren heraf hvis den er kommet fra Ministeriet, eller i andet 

Fald tilsendt med Posten naar den kommer. Skulde den mueligen allerede være sendt til 

Herredsfogden da beder jeg mig høigunstigst derom underrettet. 

Vadumtorp den 6
te
 Februar 1854, Allerærbødigst P.L. Birk 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Esbensen Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 2760 

 

Efter Deres Velædelheds ærede Forespørgsel tilkjendegives Dem herved at der arbeides fort paa 

Delingen af Biersted Byes Gades Udskift(ning) og at den saafremt Gud sparer Liv og Helsen skal 

blive fuldført til Afsætning i de sidste Dage af Marts Maaned eller saa hastig derefter som Veiret 

kan tillade det. 

Vadumtorp den 13
de

 Februar 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 
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S:T: Hr. Proprietair Hald. 

 

 

Nr. 2761 

 

Vadumtorp den 16
de

 Februar 1854 

Gode Hr. Cancelliraad 

Da det er befalet at der ved enhversomhelst udstykning skal sørges for at Matriculsnummerne ved 

Delingen holdes nøiagtigt afsondret for sig selv saa ville De undskylde at jeg her tilbagesender den 

mig meddelte Attest for Vestergaard i Hvorup bedende at De godhedsfuld vilde meddele mig en 

hvor Hartkornet er holdt for sig selv for ethvert Matriculsnummer. – Jeg sender herved en saadan 

Attest som jeg beder behageligen confereret og underskreven og sendt mig tilbage med Budet eller 

med Posten naar De som jeg vil haabe – finder at den er rigtig. 

Vadumtorp den 16
de

 Februar 1854. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, ærbødigst 

 

 

Nr. 2762 

 

Vadumtorp den 20
de

 Februar 1854 

Høistærede. 

Jeg har nu skrevet en Erklæring til Oplysning om de gjorte Revisionsbemærkninger om Nørreøxe 

Søe og jeg har underskrevet den paa Proprietair Sonnichsens Vegne efter den mig sendte Fuldmagt; 

Jeg har lagt en Seddel, i ved Erklæringen hvorpaa jeg har noteret hvorledes mener at den skulde 

underskrives; jeg veed imidlertid ikke om ikke ogsaa Høy paa Jegeren har en Parcel der grændser til 

Søen imellem Søegaards Mark og Wilsbeksmindes Eiendom; thi dersom dette er Tilfældet da skul-

de han naturligviis ogsaa underskrive Erklæringen; hvilket jeg beder Dem om (at) undersøge; men 

dersom Has(sel)balks Eiendomme grændser heelt hen til Søgaards Agermark, da behøves Højers 

Underskrift ikke – men alene Hasselbalks, Deres og Steens saaledes som jeg har noteret paa Sedlen 

Sonnichsen her bedet mig saameget om at fremskynde Forretningens Tilende-bringelse det 

allersnarest mueligt derfor beder jeg dem ret meget om at faae den afsted til Herreds-fogden igjen 

saa uopholdelig som De kan faa de her omtalte Underskrifter og ikke lade den vente efter at følge 

med Knudsgaards Udstykning som jeg endnu skal til Sogneforstanderskabets Erklæring og som 

derfor let endnu kunde forsinke den nogle Dage ogsaa tænker jeg at den vil blive hurtigst expederet 

naar den gaaer ene. 

Hermed følger da nu ogsaa Knudsgaards Udstykning som De er saa god at faae forsynet med 

Sogneforstanderskabets Erklæring. – Der følger med begge Forretninger en Extract af Taxations-

forretningen fra 1846 hvorpaa jeg har tegnet en Erklæring for begge Fæstere om at de antage 

Taxationen af 1846 og ønske den lagt til Grund for Delingen. Denne Erklæring maae jeg især bede 

Dem at faae forsynet med begge de forhenværende Fæsteres Underskrifter nemlig Christen Jensen 

Møller og Jens Christensen Tranum. 

Vadumtorp den 20
de

 Februar 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Gaardeier Forpagter Jørgen Nielsen. 

 

 

Nr. 2763 

 

I Anledning af Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 19
de

 d.M: meldes at jeg endnu er 

villig til at udføre den speciele Deling mellem Mand og Mand af Skagen Kjøbstads Andeel i fælleds 

Jorderne Matr. N
o
 14 ligesom jeg og er villig til at indgaae den Betingelse at jeg vil om Gud spare 
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mig Liv og Helsen, skaffe Arbeidet fuldkommen færdig i Løbet af 2 Aar fra Dato, og tidligere, 

saavidt som det mueligen maatte staae i min Magt – men kuns under den udtrykkelige Betingelse at 

jeg for Communens Regning faaer friit Logie og Fortæring for mig og mine Assistenter i den Tid 

som jeg behøver at være paa Stedet og føie Befordring  paa de nødvendige Reiser til og fra Stedet 

eller Betaling derfor efter Vognmandstaxten. – Dersom jeg tager min egen Vogn da forlanges ikkun 

Forspandsheste; men det vil under Arbeidets udførelse stundom være fornødent for mig at faa 

Befordring i Marken hvortil da ogsaa maatte afgives Befordring eller Forspandsheste; thi jeg agter 

ikke mere at tage mine egne Heste til Skagen. 

Det vilde være nødvendigt snarest muelig at faae det nye Kort over Kjøbstadens Jorder tilbage fra 

Ministeriet deels for at have det tilstede tidlig i Foraaret ved Afsætningen af de 25 Tønder Land til 

Fyrvæsenet, som og for at jeg til samme Tid kunde faae alle de fornødne speciele Betingelser om 

Delingen mellem Mand og Mand; thi det er saare nødvendigt at faae dette vidtløftige Arbeide 

paabegyndt saa hastig som mueligt; thi saafremt det kan staae i min Magt da er det min Agt at faae 

Delingen fuldført og afsat paa Marken saa tidlig i Foraaret 1855 som Veirliget og Terrainet kan 

tillade det. Hartkornets Udregning og Documenternes endelige Fuldførelse kunde da udføres (i) 

Løbet af 1855; men det er af særdeles Vigtighed at faae Arbeidet paa Marken udført paa en Aarstid 

medens Dagen have nogen Længde, og man ikke skal være alt for meget generet af Varmen. 

Vadumtorp den 27
de

 Februar 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Byfoged Hoffmeyer. – afsendt den 28/2 54. 

 

 

Nr. 2764 

 

For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift derfor Marts Maaned 1854 er bleven mig 

udbetalt af den Kongelige Amtstue i Aalborg med 23 rbd. 32 sk. qvitteres herved. 

Vadumtorp den 3
die

 Marts 1854, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2765 

 

I Anledning af Dvbheds. ærede Skrivelse af 20
de

 f.M., sendes herved en Fortegnelse over Hartkor-

net og Gammelskatten, saaledes som dette er fordelt paa Parcellerne af Knudegaardene paa Øland. – 

Forretningen bleve afsendt herfra for omtrent en 14 Dags siden, men saa snart Approbationen kan 

komme, er det ikke mueligt at have nogen Mening om; thi ofte skeer Expeditionen hurtig og til 

andre Tider mere langsom, hvilket mest beroer paa Mængden af de Sager som indkommer til 

Ministeriet. 

Vadumtorp den 3
die

 Marts 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Kirkesanger og Skolelærer Larsen. 

 

 

Nr. 2766 
 

Jeg indrømmer gjerne, at det et meget billigt Forlangende, de ved Deres Skrivelse af 19
de

 f.M. 

yttrer, nemlig at faae at vide hvad Forretningen paa Horsmosegaarde bliver til. – Denne Sags lange 

Henstand hidrører for en Deel, fra adskillige Oplysninger som i Tidens Løb har været indhentet, 

dels fra Ministeriet og dels fra Godsarchivet, nu er Sagen dog endelig saa vidt, at den snarest i 

Begyndelsen eller rettere sagt de første Dage af næste Uge, bliver indsendt herfra til Amtet, for 

videre at afgaae til Indenrigsministeriet – En Fortegnelse paa Hartkornets og Gammelskattens 

Fordeling paa Horsmosegaarde sendes herved.  
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Vadumtorp den 3
die

 Marts 1854, P.L. Birk 

 

Til Gaardeierne Morten Christensen og Jens Pedersen i Horsmosegaarde. 

 

 

Nr. 2767 

 

Deres Høivelbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan 

tillade det, meddele mig Attester om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme i 

Kjær Herred, nemlig: 

Biersted Sogn og By. 

a. Matr. N
o
 38 med Andeel i Byens fælleds Gade Matr. N

o
 50. 

b. Samme Sogn af Bjørnkjær Hovedgaards Jorder Matr. N
o
 1B 

c. Østerhassing Sogn og Bye Matr. N
o
 18a og 70p 

d. Matr. N
o
 70s, som er fælleds for 5 Parceller som Ole Fjeldgaard Christensen eier. 

Vadumtorp den 4
de

 Marts 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Herr Kammerjunker Amtsforvalter Kragh. 

 

 

Nr. 2768 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville, det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det, meddele mig Attester om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

a. Jetsmark Sogn, Bundgaard Matr. N
o
 36a, 38a, 43, 89b, 60, 103, 116, 117, 119 og 123 – Eieren 

Chr. Klitgaard  

I Børglum Herred 

b. Østerbrønderslev Sogn og By, Matr. N
o
 6a 

c. (Østerbrønderslev Sogn og Bye) Matr. N
o
 6h 

d. (Østerbrønderslev Sogn og Bye) Matr. N
o
 20a 

e. (Østerbrønderslev Sogn og Bye) Matr. N
o
 20b 

Vadumtorp den 4
de

 Martz 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Herr. Justitsraad Amtsforvalter Juel 

 

 

Nr. 2769 

 

Deres Velædelhed ombedes godhedsfuld at ville, det allerførste som Deres Leilighed kan tillade det, 

meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for efternævnte Jordbrug, nemlig: 

Aabye Sogn 

a. Peder Madsens Udflyttergaard i Fristrup med Andeel af Mose (NB Matr. N
o
 vides ikke) 

b. I samme Sogn Rævhede, Matr. N
o
 51 med Andeel i Mosen Matr. N

o
 (ikke nævnt) 

c. Matr. N
o
 23 i Knøsgaard 

d. Matr. N
o
 36 i Aabye Bye 

Vadumtorp den 4
de

 Martz 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr Godsforvalter Herschind. 

 

 

Nr. 2770 
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Som Afdrag paa den mig tilkommende Betaling paa Skagens Kjøbstads Andeel af mit Tilgode-

kommende for Delingen af Matr. N
o
 14 imellem Kjøbstaden og Landsognet har S.T. Hr. Byfoged 

Hoffmeyer tilsendt mig 200 rbd. er To Hundrede Rigsbankdaler Sedler for hvilket Beløb herved 

qvitteres. 

Vadumtorp den 7
de

 Marts 1854, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2771 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det, meddele mig en Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Anders Jensens Gaards Jorder 

Matr. N
o
 5a i Hellum Bye og Matr. N

o
 33 af Hellum Sogns nordlige Deel, i Dronninglund Herred, 

hvilken Gaards Jorder er en Hovedparcel, ifølge Udstyknings Approbation, som er meddeelt i 

Sommer 1853. 

Vadumtorp den 6
te
 Martz 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad og Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 2772 

 

Poul Christensen i Knøsgaard ville sørge for at faae Taxationsmændene til at møde ved Knøsgaard 

Torsdag Formiddag Kl. 9 den 16
de

 og til samme Tid maa Parcellisten tilsiges at møde da jeg saa 

agter at komme dertil for at faae Eiendommen taxeret i Henseende til Udstykning. 

Vadumtorp den 12
te
 Marts 1854, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2773 

 

I Anledning af Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 9
de

 d.M. tillader jeg mig at bemærke, at jeg 

venter temmelig sikkert at komme til Aalborg paa førstkommende Fredag den 17
de

 d.M. og jeg skal 

da gandske vist give mig den Frihed at komme ind til Dem i den omskrevne Anledning. 

Vadumtorp den 12
te
 Marts 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Ingenieurcapitain Glahn. 

 

 

Nr. 2774 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af Dags Dato melde at det er min Agt at 

komme til Dem paa førstkommende Løverdag den 18
de

 d.M. Formiddag Kl. 10 for at foretage 

Taxationen og ønsker at De vilde behage til den Tid at have Taxationsmændene tilstæde. 

Vadumtorp den 12
te
 Marts 1854, Ærbødigst og Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Klitgaard 

 

 

Nr. 2775 
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Paa førstkommende Mandag den 20
de

 d.M. er det min Agt at komme til Vesterbrønderslev om 

Formiddagen Kl. 10 til hvilken Tid jeg ønsker at De vilde behage at faae Taxationsmændene til at 

møde ved Deres Gaard i Brønderslev saavelsom den eller dem som De har solgt til. 

Vadumtorp den 14
de

 Marts 1854, ærbødigst P.L. Birk 

 

Velædle Gaardeier Hr. Jens Christensen Graven - afsendt samme Dag med Christen Jensen Vibe fra 

Øster Hjermitslev 

 

 

Nr. 2776 

 

Paa førstkommende Mandag den 20
de

 d.M. er det min Agt at taxere Helledegaardens Jorder i Ves-

terbrønderslev hvor jeg ønsker De vilde behage at Møde om Formiddagen Kl. 10 og da der er 

indløbet en lille uoverensstemmelse ved Christen Jensens Vibes Gaards Udstykning i Ø. Hjermits-

lev, som gjør det nødvendigt at faae et lidet Stykke taxeret som er bleven udeladt nordvestlig i 

Mellemlodden saa ønsker jeg at De vilde behage at komme til mig paa Hjermitslevgaard Mandag 

Morgen Kl. 8 at vi kunde tage dette lille Stykke i Øiesyn førend vi tage over til Vesterbrønderslev – 

det kunde da vel ogsaa gaae an at bringe Sognefogden af Tolstrup Sogn til Hellede Forretning – 

Dog derom ville De behage at raade Dem selv. – men behag at drage Omsorg for at der møder en af 

dem til den bestemte Tid Kl. 10. 

Vadumtorp den 14
de

 Marts 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. J. Neist Sognefoged og Formand for de faste Taxationsmænd i Børglum Herred. - 

afsendt samme Dag med Christen Jensen Vibe fra Øster Hjermitslev 

 

 

Nr. 2777 

 

Regning over mit Tilgodekommende for Landmaalingsarbeide ved Villestrup Hovedgaard og Gods 

i Aaret 1853 og i Begyndelsen af 1854. 

a. For en Forretning angaaende Magelæg imellem Hovedgaardstaxt og Bønderjorder betreffende 

Bønderjorderne Matr. N
o
 2, 8 og 10 i Møldrup Bye samt Hovedgaardsjorderne Matr. N

o
 1G Holt 

Mosehuus kaldet under Thisted By og Matr. N
o
 1H og 1J under de saakaldte 10 Steder med 

tilhørende Korter og Beregning som findes fremført i Indstillingen, beregnes 40 rbd. 

29
de

 Juli 1853 reist til Villestrup i Anledning af Magelægget for at tage  

Localforholdene i Øiesyn Befordring 6 Mile Tour og Retour  10 rbd. 

Diætpenge for 2 Reisedage á 4 rbd.      8 rbd. 

b. For en Hartkornsberegning over Jorderne Matr. N
o
 27, 28, 29 og 32 i  

Møldrup      20 rbd. 

c, Magelægsberegning imellem Botenschøn og en anden Fæster  Intet 

     Er i alt 78 rbd. 

Vadumtorp den 13
de

 Marts 1854, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2778 

 

Hoslagt tillader jeg mig ærbødigst at tilstille Deres Velædelhed en Regning over mit formentlige 

Tilgodekommende hvis Beløb jeg udbeder mig sendt til Aalborg Postcontor. De i Regningen under 

Litr. a og b anførte Forretninger er i Dag sendt til Amtet, og jeg tillader mig ved denne Leilighed at 

bemærke, at omendskjønt jeg ved sidst ærede Samtale yttrede til Hr. Candidat Juel, at jeg vilde 

henstille det som et Alternativ, at hvis der skulde være noget til Hinder for at flytte Tiendebyrderne 
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fra Møldrup Jorder over paa Holtmosehuus, Leerbakhuus og Storhøihuus, saa var Godseieren villig 

til at beholde Tiendebyrden; men dette har jeg efter nøiere Overveielse ikke villet gjøre for det 

Første, eftersom jeg syntes at der var saa meget der talte for at Magelægget ubetinget burde tillades; 

det kunde formentlig i alt Fald tilbydes siden efter dersom Sogneforstanderskabet mueligen skulde 

finde Anledning til ikke at ville anbefale det – at det kommer til Sogneforstanderskabets Erklæring 

kan jeg neppe tvivle om eftersom det nu til dags er brugeligt, især af Aalborg Amt at sende alting til 

Erklæring Botenschøns Forretning er indsendt under 8
de

 d.M. tilligemed Horsmosegaardes 

Forretning og Jens Laursens i Astrup. 

Vadumtorp den 17
de

 Marts 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Godsforvalter Vogelsang - afsendt samme Dag 

 

 

Nr. 2779 

 

Underdanigst Pro Memoria 

Det høie Indenrigsministerium har ved Skrivelse til Amtet i Aalborg af 8
de

 Mai 1852 approberet 

Udstykningen af Thomas Christensens Gaards Jorder Matr. N
o
 13a og 50 i Hvorup By og Sogn, 

Kjær Herred af Hartkorn tilsammen 2 Td. 1 Skp. 1 Fk. ¼ alb. Gammelskat 16 rd. 91 sk. hvortil 

hører Andeel Matr. N
o
 73 i 3 Parceller: 

Matr. N
o
 13 a – 1-0-1-0 

Matr. N
o
 5o – 0-1-1-¼          9 rd. 27 sk. 

Med Andeel i N
o
 73  

Matr. N
o
 13e 0-6-0-1½              5 rd. 74 sk. 

Matr. N
o
 50b 0-0-0-1¼  

Matr. N
o
 50c afhændes. 

til Bebyggelse inden 2 Aar 0-1-2-¼  1 rd. 86 sk. 

Med denne Skrivelse fulgte 3 Korter, som af Vedkommende er bleven forlagt og ikke nu kan 

tilveiebringes. 

Endvidere har det høie Ministerium ved Skrivelse til Amtet af samme Dato approberet 

Udstykningen af Thomas Nielsens Gaards Jorder Matr. N
o
 4a og 34 i Hvorup By og Sogn af 

Hartkorn 2 Td. 2 Skp. 1 Fk. 1¼ alb. Gammelskat 15 rbd. 80 sk. hvortil har Andeel i Matr. N
o
 73 

i 2 Parceller: 

Matr. N
o
 4a 1-2-1-1½ 

Matr. N
o
 34a Hovedparcel 0-1-0-2¼         10 rbd. 16 sk. 

Med Andeel i N
o
 73 

Matr. N
o
 4e Overdraget Thomas Christensen til 0-6-2-2 

Matr. N
o
 34b     Forening med hans Eiendom 0-0-0-1½                 5 rbd. 64 sk. 

Matr. N
o
 13a og 50a 

Med denne Skrivelse fulgte 2 Korter der ligeledes af Vedkommende er bleven forlagt og ikke nu 

kan tilveiebringes. 

Efter Vedkommende Begjæring tillader jeg mig herved underdanigst at lade det høie Ministerium 

om for Betaling at lade udfærdige og mig tilstille Copier efter Hovedkorterne for disse 5 forskjellige 

Eiendomme til et erstatte de bortkomne Korter ved Udfærdigelsen af de fornødne Adkomstdocu-

menter – Korterne skal strax af mig vorde indløst naar jeg kommer til Kundskab om at de er 

udfærdigede og hvor de kunne faaes. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 3
die

 April 1854, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det høie Indenrigsministerium - Afsendt den 3
die

 Apr. 

 

 

Nr. 2780 
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Efter Begjæring af Huusmand Niels Christian Jensen Tøiberg af Vadum har jeg efterseet Udskift-

ningskortet over Vadum Sogn, nemlig over Torpet Huusmænds Kjærlodder og befundet  at den til 

disse Lodder udlagt Vei gaar fra Kirkeveien mod Nord eller i nordøstlig Retning, langs med Skjellet 

imod Østerhalne Byes Eiendomme, hen til nordre Ende af bemeldte Huusmænds Kjærlodder, 

hvorfra Veien gaaer i Øster over nordre Ende af bemeldte Lod(d)er til Veien som gaaer fra Vadum 

Kirke til Vang – og at der efter Udskiftnings Kortet ikke finder nogen anden Vei udlagt over disse 

Lodder, det attesteres herved. 

Vadumtorp den 19
de

 April 1854, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 2781 

 

I Henhold til Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 27
de

 forige Maaned har jeg nu Tilve- 

iebragt Qvittering for min Tjeneste Karl Albreth Pedersen og for hans Broder Casper Pedersen for 

det til dem ved Skifteslutning den 25
de

 Marts dette Aar udlagte Summer efter deres fader Peder 

Albrethsen Feiborg udlagt Summer, nemlig til den førstnævnte Arv 4 rbd. 5 mk. 11 sk. og til den 

sidstnævnte Arv og Fordring 5 rbd. 5 mk. 11 sk., hvilke Summer jeg ærbødigst beder at deres 

Velbaarenhed vilde være af den Godhed at sende med Posten hertil 

Vadumtorp den 21
de

 April 1854. Med Høiagtelse Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad By og Herredsfoged Gad. 

 

 

Nr. 2782 

 

Da jeg forgjæves har ventet Dem for at stemme mit Fortepiano Fredag og Løverdag, saa ønsker jeg 

nu gjerne med Overbringeren heraf at faae at vide til hvad Tid De bestemt kan komme her. Jeg 

ønsker ikke gjerne nogen Udsættelse da Instrumentet trænger saa haardt til Stemning at der næste 

ikke kan spilles paa det. – Da det er trukket saa nær ind under Maidag ønsker Jægermester Undall 

ikke at De kommer til Rødsleth for det første førend han sender Dem nærmere Bud. 

Vadumtorp den 23
de

 April 1854, skyldigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Thorsen. 

 

 

Nr. 2783 

 

Til Brug ved forlangte Udstykninger beder jeg underdanigst at det høie Ministerium høigunstigst 

vilde for min Regning lade udfærdige Copier af Matriculskorterne over efterskrevne Eiendomme 

nemlig: 

I Aalborg Amt Kjær Herred 

Biersted Sogn og Bye Matr. N
o
 4 Hartkorn 4 Skp. 1½ alb. Glskat. 5 12 sk. – Eieren Christen 

Christensen 

Sulsted Sogn Gaarden Dael  

Matr. N
o
 5 1 Td. 1 Skp. 2 alb. 

Matr. N
o
 50 0-0-3-1¼        Gammelskat 25 rbd. 80½ sk. 

Matr, N
o
 45 0-3-1-1¼  Eierne Christen Andersen og Niels Sørensen 

Hjørring Amt Dronninglund Herred 

Dronninglund Sogn Dronninglund Hovedgaards Parceller 

Matr. N
o
 28a, 3 Hartkorn 7 Skp. 2 Fk. Glskat. 12 rbd. 75 sk. 
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Korterne ønskes sendt til Aalborg Amtstue hver de af mig strax skal vorde indløste. 

Vadumtorp den 26
de

 April 1854, underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det høie Indenrigsministerium. - Sendt til Rasmus 26
de

 April 

 

 

Nr. 2784 

 

Gode Hr. Pagh 

Under 24
de

 d.M. sendte jeg Dem 8 Tønder Byg som i længere Tid har ligget paa mit Loft og som 

jeg nu ønskede at blive skilt ved af Mangel paa Loftsrum, og da jeg har solgt nogle faa Tønder her 

hjemme som jeg skal have samme Betaling for som jeg faaer af Dem, saa beder jeg Dem være af 

den Godhed at opgive mig Prisen paa det som jeg har leveret til Rettesnor for det som jeg har solgt 

her hjemme. 

Vadumtorp den 28
de

 April 1854. Med Høiagtelse og Hengivenhed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Kjøbmand Pagh i Aalborg. 

 

 

Nr. 2785 

 

Underdanigst Andragende. 

Under 11
te
 Februar forige Aar henvendte jeg mig med Skrivelse til Stiftamtmanden i Aalborg 

saaledes: 

Det vil upaa(t)vivlelig være i Deres Høivelbaarenhed Erindring at Selveiergaardmand Hans Larsen 

til Søndergaard i Meelholt i Ulsted Sogn har i sin Tid nægtet at betale mig mit Tilgodehavende 14 

rbd. 55 sk. som hans Andeel i Betalingen for den af mig udførte Udskiftning af Melholt og Hou 

Skov, som jeg udførte efter det Kongelige Rentekammers Ordre, og at jeg derfor fandt mig nødsa-

get til at henvende mig til Indenrigsministeriet for at faae min Regning bedømt og approberet til 

Inddrivelse ved Udpantning – Deres Høivelbaarenheds Skrivelse derom til vor forige Herreds-foged 

Overauditeur Timm af 28
de

 Mai 1850 findes i den vedlagte Afskrift af Fogedforretningen af 16
de

 

Juli 1851. 

”Da jeg imidlertid flere Gange forgjæves har henvendt mig til den forige Herredsfoged saavelsom 

til den i Embedet constituere(de) Fuldmægtig Larsen saa har jeg nu under 28
de

 December sidst 

andraget Sagen for den nuværende Herredsfoged, med Anmodning om at faae Pantet realiseret det 

snarest mueligt saaledes at jeg virkelig kunde faa mit Tilgodehavende ind. Han har derpaa under  

5
te
 denne Maaned sendt mig hoslagte Udskrift at Fogedforretningen med en Skrivelse som hermed 

følger i Gjenpart. – hvori han tilkjendegiver mig at ville efter mit nærmere Forlangende fremme 

Auctionen paa mit An- og Tilsvar; men da Udskiftningen af Meelholt og Hou Skove blev udført 

efter det Kongelige Rentekammers Ordre, saa synes jeg at Billighed taler for, at jeg maae kunde 

faae mit Tilgodehavende for Forretningen ind uden at paadrage mig nyt Ansvar eller extra Udgifter 

i den Retning. – Gebyhret for den hermed følgende Afskrift 1 rbd. 2 mk. beder jeg mig ligeledes 

forskaanet for, da min Regning, som Ministeriet har erkjendt for at være billig, er virkelig affattet 

saaledes at den ikke taaler at belastes med noget som helst Inddrivelses Gebyhr.  

Deres Høivelbaarenhed bedes høigunstigst at ville beære mig med et Par Ord om hvad jeg i den 

Henseende nu har at gjøre. 

Vadumtorp den 11
te
 Februar 1853, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerraad Stiftamtmand v. Stemann Commandeur af Dannebroge og 

Dannebrogsmand.” 
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Paa denne Skrivelse har jeg endnu ikke faaet noget Svar og da der nu atter er mere en Aar og Dag 

forløbet siden jeg sendte den ind, saa er det vel at formode at jeg ikke ved længere Taushed kan 

vente mig noget i den Retning. 

Af det som tidligere er foretaget i denne Sag tillader jeg mig underdanig til Oplysning for at lade 

følge Afskrift at et Brev fra Overauditeur Herredsfoged Timm af 14
de

 Juni 1851 mit Svar paa 

samme af 7
de

 Juni samme Aar. 

 

 

Nr. 2786 

 

Beløbet af mit Tilgodekommende for at have anviist V.C.A. Berggreen Terrain til Prøveopmaaling 

efter det høie Ministeriums Skrivelse til mig 9
de

 Juli 1853 beder jeg at maatte høigunstigst vorde 

mig udbetalt af Aalborg Amtstue. 

Vadumtorp den 5
te
 Mai 1854, Underdanigst P.L. Birk 

 

Til det høie Indenrigsministerium 

 

 

Nr. 2787 

 

Den ved det høie Indenrigsministeriums Skrivelse af 9
de

 Juli forige Aar befalede Prøveopmaalings-

forretning tillader jeg mig herved underdanigst at fremsende tillige med den dertil hørende Bereg-

ning og min Undersøgelse af samme 

Vadumtorp den 5
te
 Mai 1854, Underdanigst P.L. Birk 

 

Til Det høie Indenrigsministerium 

 

 

Nr. 2788 

 

Vadumtorp den 11
te
 Mai 1854 

(Dette brev er overstreget, og begrundelsen er også angivet: ”Jægermesteren kom her derfor blev 

Brevet overflødigt”) 

Kjære Hr. Jægermester. 

Jeg var i Gaar i Aalborg for at tale med Cancelliraad Jensen om Forretningen i Hvorup Torp og det 

blev da vedtaget at bestemme den til førstkommende Onsdag Formiddag Kl. 10 at møde i Gaarden 

Hvoruptorp – Cancelliraaden yttrede Ønske om at Hr. Jægermesteren maadske vilde lægge Veien 

om af Sundby og tage ham med, til hvilken Ende han vil møde i Sundby Kl. 9. Maatte jeg bede Hr. 

Jægermesteren om at lade Karlen tage Deres Støkke med da ønskede jeg det ret gjerne – Det vil 

vistnok være nødvendigt at have 4 Mænd til Assistance – Jeg agter at varsle Taxationsmændene til 

at møde ved Middagstid. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk 

 

 

Nr. 2789 

 

Paa førstkommende Torsdag den 18
de

 d.M. er det min Agt at komme til Østerhassing ved Middags-

tid for at foretage Taxation over Selveier Jens Hansen Pilens Gaards Jorder; til hvilken Ende Jens 

Hansen vilde behage at faa Taxationsmændene til at møde saavelsom enhver som De har solgt 

Parceller til. Hvem de udmeldte Taxationsmænd nu ere, det vilde De behage at faae at vide ved 

Sogneforstanderskabet – og saa vilde De behage at sørge for at faae Taxationsprotocollen tilstede til 
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den Tid; den har hidtil været hos Hr. Ammitsbøll paa Gjettrup, men om han endnu er Formand eller 

om der er udnævnt en anden til afvigte Nytaar veed jeg ikke. 

Ogsaa maae jeg bede Dem være saa god at varsle Ole Fjeldgaard Christophersen til at møde hos 

Dem til samme Tid. 

Vadumtorp den 11
te
 Mai 1854, skyldigst P.L. Birk.. 

 

 

Nr. 2790 

 

S:T. Hr. Guldsmed Smith 

Den Brille Indfatning som jeg i forgaars bestilte hos Dem ønsker jeg at faa indrettet saaledes at jeg 

kan lægge hvilken Kant øverst paa Næsen der falder for – og Afstanden mellem Glassene bør være 

nøiagtig ligesom paa Staalindfatningen. Det er mig især af Vigtighed at Indfatningen gjøres med 

gode solide Skruer og at den i det Hele gjøre en stor Deel stærkere end Staalindfatningen, men 

derfor da ingenlunde klodsede - den skal for resten være saa net som mueligt da jeg har i Sinde at 

forgylde dem galvanisk – men dette agter jeg selv at udføre. 

Jeg maae endelig bede Dem være saa god at gjøre den færdig i denne Uge, da jeg ikke godt kan 

undvære dem til Brug. 

Vadumtorp den 12
te
 Mai 1854, Ærbødigst P.L. Birk.  

 

 

Nr. 2791 

 

Den 13
de

 Mai skrev jeg til Landmaaler Eriksen under Adresse til Præstbrohuus paa Mors pr. Skive 

om meddelte ham Afskrift af Ministeriets Skrivelse af 6
te
 Mai. 

Hans sidste Brev til mig er dateret 22
de

 Januar 1853. Det kom hertil i Slutningen af Januar 1854 

derfor antog jeg at det var en Skrivefeil med Aarstallet – jeg skrev ham til under 8
de

 Febr. 1854 til 

hans Gaard i Holmsted pr. Skanderborg, men siden den Tid har jeg ikke hørt fra ham. 

 

 

Nr. 2792 

 

Kjære Hr. Doctor. 

Min Tjenestekarl Michael som har ondt i Halsen synes ikke at ville komme sig af den Medicin han 

hidtil har faaet han synes at det bliver snarere ringere end bedre. – Dersom Hr. Doctoren synes at 

De vil tage herop for at see til ham da skal min Vogn møde i Sundbye til hvad Tid De behager at 

bestemme – Det først som det kan skee er da vistnok det Kjæreste. Min Stuepige er tilsyneladende 

lidt bedre i Dag en(d) i Gaar, men hun har dog alligevel ubehagelige Fornemmelse i Kroppen i det 

Hele, og noget Hovedpine og Mathed. I Gaar laae hun hele Dagen, men i Dag er hun jo rigtig nok 

oppe – Medisinen bliver opbrugt i Dag. 

Vadumtorp den 14
de

 Mai 1854. Deres Hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Doctor Lund.  

 

 

Nr. 2793 

 

Under 6
te
 d.; har Indenrigsministeriet tilskrevet mig saaledes: “Da man endnu ikke har erfaret Noget 

om den Prøvetaxation og Nivellering til Landinspecteurexamen etc.” 

Da jeg ikke er istand til at give fyldestgjørende Svar paa dette til mig stillede Spørgsmaal saa beder 

jeg Dem være af den Godhed at meddele mig Svar det allersnareste mueligt. Da jeg ikke med 
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Vished ved om De opholder Dem i Holmsted pr. Skanderborg eller i Præstbrohuus paa Mors pr. 

Skove, saa har jeg under 13
de

 d.M. afsendt et Brev til Dem under denne sidstnævnte Adresse, og 

sender nu dette til Skanderborg i Haab om at dog saa et af dem maa komme Dem til Hænde. 

Vadumtorp den 15
de

 Mai 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landmaaler Eriksen. 

 

 

Nr. 2794 

 

Gode Madame Høyer 

maa endelig undskylde Murer Jens Christian at han ikke kan komme til Dem i denne Uge; han har 

fat paa noget vigtigt Arbeide her som han ikke kan forlade i disse Dage; men paa førstkommende 

Søndag vil han gandske vist komme til Dem. – Det er sandelig ikke hans Skyld at han ikke kommer 

før, men Arbeidet her er virkelig saa paatrængende vigtigt at jeg ikke er istand til, saa gjerne jeg end 

vilde vise Forekommenhed, at give slip paa ham i disse Dage, hvilket jeg ret meget beder Dem at 

undskylde. 

Vadumtorp den 15
de

 Mai 1854. Med sand Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Enkemadame Høyer i Sundbye. 

 

 

Nr. 2795 

 

Dersom Kortet over Bedestederne i Sundbye Sogn skulde som Veientrepreneur Jens Jensen har 

yttret vær(r) paa Herredscontoret i Sundbye, da beder jeg mig det godhedsfuld udlaant medens jeg 

affatter et Skjel efter det imellem den Deel som er solgt til bemeldte Jens Jensen og det Stykke som 

Albrecht Nygaard har forbeholdt sig. 

Vadumtorp den 17
de

 Mai 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Fuldmægtig Larsen. 

 

 

Nr. 2796 

 

Efter Begjæring af Jens Christian Jensen af Store Kjersgaard i Dronninglund Sogn har jeg efterseet 

Udskiftnings Kortet over Hjallerup Fjerdings Jorder og befunden at der ikke paa Kortet er betegnet 

nogen som helst Drift eller Vei sønden om Haverne til bemeldte Kjersgaard, hvilket herved 

attesteres. 

Vadumtorp den 22
de

 Mai 1854, P.L. Birk Stiftslandinspecteur 

Denne Attest skal koste 3 rd. Derpaa udbetalt strax 3 mk. Altsaa til rest 2 rd. 3 mk. 

Resten er lovet indlagt til Bertel Holts i Sundby til 1
st
 Sundby Market. 

 

 

Nr. 2797 

 

Førstkommende Mandag den 29
de

 d.M. ønsker jeg at faa 2 Pladser paa Diligencen fra Aalborg til 

Randers, nemlig en for min Datter og en for mig selv, og da jeg er meget udsat for Krampe i Benene 

naar jeg ikke kan sidde aldeles ugenert og rette Benene forud, saa er det mig af særdeles Vigtighed 

at faae en saadan Plads; Jeg ønsker derfor ret meget at faae de 2 Pladser, som er i den forreste 

Coupe som Hr. Doctor Lund vistnok har talt til Deres Velbhed om for mig, hvilket han ved sidste 
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Samtale lovede. – Jeg tillader mig saaledes herved ret meget at bede om at faae Billet til disse to 

Pladser. – Skulde jeg mueligen ikke med Sikkerhed kunde faae den eller de her betegnede Pladser 

anderledes end at de Passagerer, som mueligen maae være med fra en foregaaende Station, skulde 

have Fortrinsret, saa maatte jeg for at sikkre mig i den Henseende foretrække at reise med Extra-

post; men i saa Fald maatte jeg ønske at faae den saameget tidligere at jeg kunde ende Reisen ved 

Dagen. 

Vadumtorp den 23
de

 Mai 1854, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Postmester Østergaard. 

 

 

Nr. 2798 

 

Paa den mig tilstillede Udskrift af Taxationsforretningen over Niels Laursens Parcel Matr. N
o
 7d i 

Klæstrup mangler Taxeringsmændenes Underskrifter, hvis aarsag jeg tillader mig at sende 

Udskriften tilbage for at faa denne Mandgel afhjulpen. 

Vadumtorp den 25
de

 Mai 1854, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. J. Jensen Neist. 

 

 

Nr. 2799 

 

(Dette brev er overstreget – I margen står der (ikke overstreget) Paris´s Diætetik er bleven forlagt 

og er først bleven sendt ud til Indbinding i Dag den 25
de

 Mai 1854) 

Tillad mig ærbødigst at forespørge om Deres Velædelhed ikke har faaet ifjor den 24
de

 Mai herfra 

udsendte til Indbinding en Bog med Titel: ”Paris´s Diætetik” Jeg finder det således noteret hos mig, 

men jag kan ikke finde Bogen; ligesom jeg heller ikke kan mindes at den er kommet her hjem igjen. 

Vadumtorp den 24
de

 Mai 1854, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Bogbinder Beck i Aalborg. 

 

 

Nr. 2800 

 

I Anledning af det høie Indenrigsministeriums Skrivelse til mig af 6
te
 d.M. har jeg nu indhentet 

Erklæring fra Landmaaler Eriksen om hans Prøvetaxation og Nivellering- Han var her i Efteraaret 

1852 for at foretage den til Examen befalede Nivellerings og Boniteringsprøve, som han udførte her 

under mit speciele Tilsyn; Men han blev ikke færdig med at affatter de fornødne Nivelleringstabel-

ler og at nedskrive de til Forretningen henhørende fornødne  Forklaringer, han tog derfor sine Con-

cepter med sig herfra og lovede at sende mig de underskrevne Forretninger snarest mueligt; men en 

langvarig Sygdom hindrede ham fra at fuldføre dem med det samme. – Senere er han ved andre 

haardt paatrængende Forretninger og flere gjentagne Sygeleier bleven afholdt fra at fuldføre dem. 
De practiske Arbeider som han udførte her under mit speciele Tilsyn vidnede om en betydelig 

Øvelse i Forretninger. 

Vadumtorp den 25
de

 Mai 1854, Underdanigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2801 
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Da jeg under 18
de

 og 19
de

 d.M. har foretaget den fornødne Taxation og Maaling til Udstykning af 

Jens Hansen Pilens Gaards Jorder i Østerhassing og jeg saaledes har udført det Fornødne denne 

Forretning betreffende som skal gjøres paa Stedet, saa forlangte jeg som sædvanlig at faae den 

akkorderede Betaling 30 rbd. udbetalt forinden jeg foretager videde ved Forretningen; af Jens 

Hansen Pilen fik jeg da det bestemte Løfte at Pengene skulde være bleven mig tilsendt med Hals 

Post paa sidstafvigte Tirsdag hvormed jeg erklærede mig tilfreds; men dette skeete imidlertid ikke, 

og da jeg efter hans bestemte Løfte havde stolet paa at faae disse Penge ind til den Tid, saa er jeg 

dog bleven skuffet i min Forretning derom. Jeg beder nu ret meget om, at Deres Velædelhed 

godhedsfuld vilde drage Omsorg for, at jeg kan faae Beløbet sendt til min Kone det allersnarest 

mueligt, medens jeg er fraværende paa en Reise. Forretningen skal derefter uopholdelig blive 

fremmet og fuldført. 

Vadumtorp den 28
de

 Mai 1854, ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Gaardeier Friis til Springborn 

 

 

Nr. 2802 

 

Uagtet Deres gandske bestemte Løfte om at Betalingen 30 rbd. for Deres Gaards Udstykning skulde 

have været mig tilstillet med Hals Post i Tirsdags saa skeete dette dog alligevel ikke; i Torsdags er 

der kommet nok en Post fra Hals men den har heller ikke bragt Penge med til mig. Forretningen vil 

nu blive henlagt indtil Videre, og først blive fortsat naar jeg faaer Penge. 

Vadumtorp den 27
de

 Mai 1854, skyldigst P.L. Birk 

 

Til Selveiergaardmand Jens Hansen Pilen  

 

Hr. Ammitsbøll har sendt mig Afskrift af Taxationsforretningen, men han bemærkede, at han ikke 

har faaet nogen Betaling for Afskriften, saa jeg maa bede Dem erindre at sende dem. 

 

 

Nr. 2803 

 

Til Indenrigsministeriet 

Som det høie Ministerium bekjendt er der endnu enkelte smaa Jordfælledskaber tilbage paa Øen 

Læsø der ikke er indbefattede under det almindelige Græsningsfælledsskab for hele Øen, hvis 

Tilendebringelse jeg har overtaget i Landinspecteur Oberst Lorentzens Sted, disse smaa Fælleds-

skabers Deling er senere ved det høie Ministeriums Skrivelse ogsaa bleven overdragen til mig at 

fuldføre, hvoraf allerede en stor Deel for længst er udført og bleven indsendte samtidig med den 

senere Forretning over de fælleds Græsningsjorder, men nogle enkelte staaer endnu tilbage og 

deriblandt Delingen af Fælledsjorderne Matr. N
o
 45 og 46 i Byrum som tilhører Peder Christensen 

og Christen Grindsteds Enke; for dette Fælledsskabs Deling er der ligesom for de øvrige smaa 

Fælledskaber lagt en Delingsplan som de Vedkommende have underskrevet; men den har for at 

spare Bekostninger ikke været foretaget for Landvæsenscommissionen. Delingen er derefter bereg-

net og jeg har nu ladet den afsætte paa Marken; men da Christen Grindsteds Enke nu vægrer sig ved 

at meddele mig den forlangte lovbefalede Tilstaaelse om Tilfredshed med de paa Marken afsatte 

Lodder saa er det sandsynligst at det endnu vi(l) blive nødvendigt at tilkalde Landvæsenscommis-

sionen for at mægle Forlig og for dette muelige Tilfælde tillader jeg mig underdanigst at bede om at 

det høie Ministerium høigunstigst vilde give mig den Bevaagenhed, at autorisere min Assistent 

Lund til at Møde for Landvæsenscommissionen paa mine Vegne og under mit Ansvar ligesom han 

forhen har været autoriseret til at møde for Commissionen paa Landinspecteur Oberst Lorentzens 

Vegne ved det første Landvæsenscommissionsmøde, som blev afholdt paa Læsøe i Anledning af 

den store Udskiftning over de fælleds Græsningsjorder paa hele Øen, særdeles fordi mit svage 
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Helbred ikke kan taale at jeg udsætter mig for de med Reisen til Læsøe forbundne besværligheder, 

der let kunde have uberegnlige skadelige Følger for mig. 

Vadumtorp den 15
de

 August 1854, underdanigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2804 

 

Jeg underskrevne Peder Larsen Birk virkelig Justitsraad og Stiftslandinspecteur gjør vitterligt at jeg 

som Eier af Gaarden Vadumgaard i Vadum Sogn har stædt og fæstet ligesom jeg herved stæder og 

fæster paa Livstid til Nicolai Emmersen den Haveplads som Margrethe Kjelgaard i sin Tid har 

beboet imod at han deraf svare i aarligt Landgilde 8 Mk. siger Otte Mark Rigsgjeld som betales til 

hvert Aars Mortensdag. Huset som staar paa Eiendommen har Fæsteren Nicolai Emmersen tilkjøbt 

sig af Margrethe Kjælgaards Søn Christen Andersen, hvilket følgelig er Gaardens Eier aldeles 

uvedkommende; det skal tilhøre Nicolai Emmersen som en lovlig tilkjøbt Eiendom, der efter hans 

og Kones død skal staa deres Arvinger friit for at borttage eller sælge til Nedbrydelse; men det kan 

ikke uden Gaardens Eiers Samtykke blive staaende paa Eiendommen længere end Nicolai Emmer-

sen og hans Kone leve og erlægge den betingede Landgilde. 

Dette bekræftes herved under min Haand og Segl, P.L. Birk 

Vadumtorp den 13
de

 August 1854. 

 

 

Nr. 2805 

 

For at føre Tilsyn med Landmaaler N.B.V. Eriksens Nivellerings og Boniteringsprøve bliver mit 

Tilgodekommende 25 rd. som jeg underdanigst udbeder mig anviist til udbetaling af Aalborg 

Amtstue, underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det høie Indenrigsministerium 

 

 

Nr. 2806 

 

Vadumtorp den 18
de

 August 1854 

Høistærede. 

Deres ærede Skrivelse af 17
de

 d.M. har jeg modtaget for et Øieblik siden og jeg skal nu skrive om 

Korterne i Morgen eller rettere endnu i denne Dag. – Korterne skal jeg skaffe saa hastig som jeg 

kan, og da det er af særdeles Vigtighed at faae Skjellene i Søen afsat medens Eiendommen er til-

gjængelig saa skal jeg gandske sikkert komme til Dem inden Forløbet af 14 Dag fra i Dag om jeg 

end ikke skulde blive istand til at faae Korterne fra Kjøbenhavn saa hastig. Jeg vil derfor bede Dem 

om mueligt at see til at faa fat i Bratbjerg Bys gl. Kort forinden; thi saa vil jeg see til at kunne bruge 

det til Taxationen. 

Vadumtorp den 18
de

 August 1854, ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk 

 
S:T: Hr. Forpagter og Gaardeier Jørgen Nielsen 

 

 

Nr. 2807 

 

Vadumtorp den 18
de

 August 1854 

Kjære Peter 
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Efterskrevne Korter ønsker jeg særdeles meget at faae i Løbet af den første Uge da jeg skulde bruge 

dem endnu inden denne Maaneds Udgang; jeg skal nemlig afsætte nogle Parceller i Nørreøxe Søe 

og ved samme Leilighed er det mit Ønske at bruge dem for at spare en extra Reisedag. 

De Korter som ønskes er af Hjørring Amt Østerhan Herred 

Tranum Sogn, Sønderbratbjerg By 

a. Aagaards Gods Mat. N
o
 1 Htk. 2 Td. 4 Skp. 3 Fk. 2¼ alb. Glskat. 14 rd. 89 sk. 

Mat. N
o
 67 i Klitten Htk. 1 Skp. 2¼ alb. Glskat. under N

o
 1 

b. Øster Svenstrup Sogn og Bye Jens Nielsen 

Matr. N
o
 7bb Hartkorn 3 Skp. 2 alb. Glskat. 4 rd. 19 sk. 

c. Samme Sogn og By N. Jensen Alsberg 

Matr. N
o
 4 Hartkorn 2 Td. 2 Skp. 1 Fk. ¼ alb. Glskat. 28 rd. 12 sk. 

Matr. N
o
 3 af Neesgaarden i Svenstrup By og Sogn 2 Fk. ¼ alb. Glskat under N

o
 4 i Svenstrup By. 

 

Det er mig særdeles meget om at gjøre at faa disse Korter i de første Dage af den næste Uge, som 

begynder den 20
de

 i denne Maaned – Dersom det kan tillades at Hr. Berggreen  maa copiere dem da 

er han villig til at tage fat paa dem strax, hvilket jeg jo ret meget ønskede – jeg ønsker naturligviis 

jo ogsaa ligesom tidligere helst at faa dem med B(l)yantstaxter, ligeledes følger hermed et Kort over 

Matr. N
o
 23 og 48 i Allerup By Hellevad Sogn, hvorpaa jeg ønsker antegnet Matriculsnummerne, 

som er forglemt, ligesom jeg ogsaa ønsker samme Kort forsynet med Matriculstaxter saafremt jeg 

kan faa dem i Overensstemmelse med Bekjendtgjørelsen af 13
de

 August 1853 § 3 sidste Membrum, 

nemlig for en Betaling af 48 sk. pr. Tønde Hartkorn. Skulde denne Taxation imidlertid ikke kunde 

faaet paategnet for denne Betaling, hvorom jeg efter Bekjendtgjørelsen dog formeentlig ikke bør 

tvivle – Da beder jeg at Du vil forskaffe Hr. Berggreen Kortet udlaant eller Adgang til at kunne 

overføre mig den med Blyant; thi jeg er da særdeles vel tilfreds med at faae den blot i Blyant; men 

at betale den med 1½ sk. pr. Tønde Land. Det kan eller vil jeg ikke; thi saa meget er den mig 

virkelig dog ikke værd hvor meget jeg end ønsker at faae den for dog foreløbig at kunne have en 

udsigt over beskaffenheden af det frygtelig bakkede Terrain der er mig saa yderst besværligt at gaae 

paa. 

Du og disse hilses kjærligst fra os alle her ved Din hengivne Fader, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2808 

 

Til Brug ved Udstykninger ønsker jeg mig meddeelt Copi af efterskrevne Matriculs Korter i 

Hjørring Amt, Østerhan Herred, nemlig: 

Tranum Sogn Sønderbratbjerg Bye 

a. Aagaards Gods Matr. N
o
 1 Hartkorn 2 Td. 4 Skp. 3 Fk. 2¼ alb. Glskat. 14 rd. 89 sk. 

Matr. N
o
 67 i Klitterne Hartkorn 1 Skp. 2¼ alb. Glskat. under N

o
 1 i Bratbjerg 

b. Øster Svenstrup Sogn og Bye Jens Nielsen 

Matr. N
o
 7bb Hartkorn 3 Skp. 2 alb. Glskat. 4 rd. 19 sk. 

c. Samme Sogn og By, N. Jensen Alsberg 

Matr. N
o
 4 Hartkorn 2 Td. 2 Skp. 1 Fk. ¼ alb. Glskat. 28 rd. 12 sk. 

Matr. N
o
 3 af Neesgaard Hartkorn 2 Fk. ¼ alb. Glskat. under N

o
 4 i Svenstrup 

Korterne bedes sendte til Aalborg Amtstue hvor de af mig strax ville vorde indløste. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 19
de

 August 1854, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det høie Indenrigsministerium i Kjøbenhavn. 

 

 

Nr. 2809 
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Med min Avlskarl som overbringer Restbeløbet af min Raps for denne sinde beder jeg mig til 

nærmere Opgjørelse tilsendt 400 rbd. 

Vadumtorp den 19
de

 August 1854. Med Høiagtelse og Forbindtlighed ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kjøbmand Pagh. 

 

 

Nr. 2810 

 

Høistærede. 

Efter Deres ytterede Ønske i Skrivelse af 23
de

 d.M. vil jeg saavidt mueligt afpasse min Tid efter 

som det falder Dem meest beleiligt – imidlertid er det mig just ikke kjært at alle de lyse Aftener 

gaaer fra mig som indtruffen i den første Halvdeel af September Maaned; men vi kommer saa til at 

see til at faae begyndt saameget desto før om Morgenen. – Vil de behage at see til at faa fat i Kortet 

over Sønder Bratbjerg Bye, thi jeg er slet ikke sikker paa at jeg kan faae de bestilte Korter endnu til 

den Tid jeg kommer, efter som der er indtraadt en Forandring ved Contoret der gjør det vanskeligt 

at faa Korter til bestemt Tid nu end tidligere. 

Vadumtorp den 25
de

 August 1854, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forpagter og Gaardeier Jørgen Nielsen 

 

 

Nr. 2811 

 

Den førstkommende Onsdag den 30
de

 d.M. Formiddag Kl. 10 er det min Agt at foretage Taxation 

over Christen Mogensens Parcel Matr. N
o
 4 under Bjørnkjær Hovedgaard i Biersted Sogn; Christen 

Larsen paa Biersted Enge som skal bekoste Forretningen udført vilde drage Omsorg for at faae 

Taxationsmændene til at møde ved Christen Mogensens Huus Onsdag Formiddag Kl. 10 og selv 

vilde han møde her paa Vadumtorp om Morgenen Kl. 8 for med min Befordring at kjøre mig til 

Stedet og tilbage igjen. – Endelig maa han drage Omsorg for at Protocollen, som er hos Formanden 

Lars Pedersen i Biersted kommer med til Stedet, og at Sælger Christen Mogensen varsles til at være 

tilstæde. 

Vadumtorp den 27
de

 August 1854, P.L. Birk 

 

Til Selveierhuusmand Christen Larsen paa Biersted Enge. 

 

 

Nr. 2812 

 

Det allerførste som det maatte være Deres Velbaarenhed beleiligt beder jeg De vilde være af den 

Godhed at meddele mig en Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Selveier Christen Mogen-

sens Parcel Matr. N
o
 4 under Bjørnkjær Hovedgaard i Biersted Sogn, Kjær Herred. 

Vadumtorp den 27
de

 Mai 1854, allerærbødigst P.L. Birk 
 

Høivelbaarne Hr.. Kammerjunker Amtsforvalter Kragh. 

 

 

Nr. 2813 
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Den i deres Velbhds. ærede Skrivelse af i Gaars Dato af omtalte af mig udstædt og af Gaardeier 

Lund i Biersted til Dem Crosserede Vexel skal blive indløst paa førstkommende Tirsdag ved min 

Søn Landmaaler R.F. Birk, som til den Tid kommer til Aalborg paa mine Vegne. 

Vadumtorp den 27
de

 August 1854. Med megen Agtelse, Ærb. P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kjøbmand Jepsen i Aalborg. 

 

 

Nr. 2814 

 

I Anledning af Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 25
de

 d.M. tillader jeg mig at bemærke, at de 

Hartkorns Attester som jeg har forlangt under 20
de

 d.M. især bruges til derefter at dele det sandede 

Hartkorn imellem de forskjellige Lodtagende – Det vil saaledes til den Hensigt formeentlig være 

ufornødent at Atte(ste)rne indeholder mere end netop Hartkornet og Gammelskatten for de nævnte 

fælleds Matriculsnummere; dog der som det kan faaes med det samme da ønskede jeg ogsaa at faa 

det for ethvert af disse Fælledskaber særskilt beregnede Hartkorn paa dens Andeel i de fælleds 

Græsningsjorder;. thi dette Hartkorn skal jo da ogsaa deles, men om disse Hartkorns Størrelser først 

kunde faaes noget senere vil det dog være af Vigtighed for mig, at faa Attesterne for Hoved-

nummerne nu, det øvrige kunde da formeentlig gjerne meddeles samlet paa eet Blad i en særskilt 

Attest. 

Vadumtorp den 29
de

 August 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 2815 

 

Vadumtorp den 1
st
 September 1854 

Kjære Peter 

Mange Tak for Kortet over Allerup Bakker som jeg modtog i aftes tilligemed en Communication 

fra Amtstuen om at de bestilte Korter er komne dertil. – under 23
de

 August skrev jeg Dig til om at 

Afrids af Gaardspladsen og Haven Matr. N
o
 18a i Østerhassing samt om den paa Kortet savnede 

Lod Matr. N
o
 70f sammesteds som vel har særskilt Hartkorn 1 Fk. men som dog hører under Gaar-

dens Hartkorn – Gaardspladsen og Haven Matr. N
o
 18a stemmer ikke med Marken, men der er, 

efter hvad jeg kan skjønne gjort Magelæg mellem N
o
 17 og 18a som ikke er bleven ført i Matricu-

len. – Derfor er det mig, af særdeles Vigtighed at faae et Afrids af begge Gaardspladser Matr. N
o
 17 

og 18a i Forening med Gadelodden Matr. N
o
 70f, da jeg saa vil reise derhen for at undersøge det 

paa selve Stedet; men da det af flere Grunde er mig af Vigtighed at faae dette Eftersyn foretaget ret 

snart, saa beder jeg ret meget om at faa Afridset det allerførste som Leilighed dertil kan gives. 

Endvidere ønsker jeg at faae et Kort over Matr. N
o
 30 i Jetsmark Sogns nordlige Deel, Hvetboe 

Herred, Hjørring Amt tilligemed den under Gammelskatten henhørende Lod Matr. N
o
 121m i 

Sognets sydlige Deel. 

Nordlige Deel Matr. N
o
 30 Hartkorn 1 Td. 2 Skp. 3 Fk. 2½ alb. Glskat. 13 rbd. 82 sk. 

Du og Dine hilses Kjærligst fra os alle ved Din hengivne Fader P.L. Birk. 

 

Fra Moder skal jeg hilse og sige at hun nok skal holde Dig en Fjerding Smør tilgode efter dit yttrede 

Ønske. 

(?) var vistnok saaledes som yttret 2 rbd. 9 sk. – Regningen selv veed jeg ikke hvor der skulde 

søges; men der er sikkert ikke nogen Mangel ved den yttrede Mening – om Størrelsen. 

Hils og vær hilset kjærligst fra os alle ved din hengivne Fader, P.L. Birk.  

Vadumtorp den 2
den

 September 1854. 
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Nr. 2816 

 

For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift som for September Maaned 1854 er bleven 

mig udbetalt af den Kongelige Amtstue i Aalborg med 23 rbd. 32 sk. qvitteres herved. 

Vadumtorp den 2
den

 September 1854, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2817 

 

Deres Velbaarenheds meget ærede skrivelse af 29
de

 f.M. har jeg modtaget saavelsom det derved 

fulgte Kort over Møldrup, men naar De derhos yttrere at De ikke har andre Sagen vedkommende 

Documenter da maa dette aabenbar grunde sig paa en Misforstaaelse; thi de Documenter som jeg 

har forlangt i min Skrivelse til Godsforvalter Vogelsang af 20
de

 f.M. mig tilsendte tillige med 

Møldrup Byes Kort, var alene de Documenter som er hjemsendte fra Ministeriet og som angaaer det 

der forlanges nærmere oplyst – Vel kan jeg forudsee at jeg ikke kan meddele de forlangte Oplysnin-

ger fuldstændig førend jeg kommer paa Stedet, men jeg ønskede dog Documenterne tilsendte for at 

kunne nøiere eftersee om der skulde være mere som jeg skulde behøve at søge Oplysning om i mine 

ældre Conceptpapirer.  

En Gjenpart af det jeg i den Anledning har modtaget fra Forvalter Vogelsang tillader jeg mig at lade 

følge. – Skulde Sagens Documenter ikke være kommen til Villestrup da maa de formodentlig endnu 

være paa Nørgaard, som mueligen forglemt; thi det vil formentlig være klart at jeg ikke kan gjøre 

noget ved Sagen førend jeg faaer disse Documenter. 

Vadumtorp den 3
die

 September 1854. Med Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Hr. Candidatus phi(l)osophia N. Juel, Villestrup. 

 

 

Nr. 2818 

 

I Anledning af Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse til mig af 25
de

 f.M. bemærkes at jeg er ikke i 

Besiddelse af nogen Pakkasse til at kunne sende det omhandlede Fortepiano i og De vil vistnok selv 

befinde at Prisen 40 rbd. for et Instrument med Jernbund er saa lav at den ikkun er beregnet paa 

aldeles contant Betaling uden at kunne taale at bekostes med nogen som helst extra Udgift videre 

end netop at blive leveret friit paa et opgivet bestemt Sted i Aalborg – Jeg kan saaledes ingenlunde 

indlade mig paa at lade gjøre Kasse til det anderledes end for særskilt Betaling ligesaalidet som jeg 

kan give Henstand med Betalingen paa andre Vilkaar end at der betales mig contant 1 rbd. for hver 

Maaned som Betalingen skal Henstaae, da jeg netop lider et saadant Tab ved at tage et andet 

Instrument hjem, som imidlertid er udsat til Leie, og jeg skal nødvendig for min Datters Skyld, som 

har Timeinformation, have et andet Instrument at sætte i stedet førend jeg kan tage dette fra hende – 

Dersom Hr. Kammerraaden vil gerne indgaae disse Betingelser da vil jeg lade gjøre en Kasse til 

Instrumentet for saa billig Priis som jeg kan faae den, ligesom jeg ogsaa vil forbinde mig til at 
levere Instrumentet  paa Dampskibet Liimfjorden imod enten at modtage contant Betaling af de 40 

rbd. + Pakkens Værdi eller mod en contant Vexel lydende paa samme Sum med Tillæg af 1 rbd. for 

hver Maaned der forløber mellem Udleveringsdagen og Betalingsdagen – Da der nu er gaaet saa 

lang Tid hen saa kan jeg ikke saavel nu levere Instrumentet anderledes end enten til 1
st
 October eller 

helst til 1
st
 November. – Deres ærede Svar imødesees. 

Vadumtorp den 4
de

 September 1854. Med Høiagtelse Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Ingerslev. 
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Nr. 2819 

 

4
de

 September 1854 

Kjære Peter 

Vil Du ikke gjøre mig den Tjeneste det allerførste som det kan lade sig gjøre at forskaffe mig et 

Kort over Jorderne Matr. N
o
 54 under Uttrup Bye Hvorup Sogn Hartkorn 6 Skp. 3 Fr. 1¾ alb. 

Glskat. 6 rdl. 80 – Eieren Jens Henningsen i N. Sundbye.  

Du og Dine hilses Kjærligst fra os alle ved Din hengivne Fader, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2820 

 

Til Brug ved forehavende Udstykning ønsker jeg at vorde meddeelt en Copie af Matriculs Kortet 

over efterskrevne Eiendomme i Aalborg Amt. 

Kjær Herred Hvorup Sogn Uttrup Bye. 

Matr. N
o
 54 – Hartkorn 6 Skp. 3 Fk. 1¾ alb. Gammelskat 6 rdl. 80 sk. 

Eieren Jens Henningsen i N. Sundbye. 

Kortet ønskes sendt til Aalborg Amtstue hvor det af mig strax skal vorde indløst. 

Vadumtorp den 4
de

 September 1854, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høie Indenrigsministerium. 

 

 

Nr. 2821 

 

Gode Hr. Pagh. 

Med Overbringeren heraf beder jeg Dem være af den Godhed at sende mig et Beløb af 30 rbd. som 

jeg har trængende Brug for i disse Dage. 

Vadumtorp den 4
de

 September 1854. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kjøbmand Pagh Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 2822 

 

At Gaarden Matr. N
o
 5 i Trøderup By Hellevad Sogn der nu tilhører Joseph Josephsen har til 

Hartkorn 2 Td. 7 Skp. 3 Fr. 2 7/12 alb. med Gammelskat 25 rd. 2 sk. et Areal af (der er ikke skrevet 

mere) 

 

 

Nr. 2823 

 

Til Brug ved forehavende Udstykninger ønsker jeg at erholde Copier af Matriculskorterne over 

efterskrevne Eiendomme i Hjørring Amt, nemlig: 

Hvetbo Herred, Hune Sogn 

Matr. N
o
 113 Hartkorn 7 Skp. 2 fk. 1¾ alb. Gammelskat 5 rbd. 87 sk. 

Kortet ønskes sendt til Aalborg Amtstue hvor det af mig strax skal vorde indløst. 

Vadumtorp den 7
de

 September 1854, Underdanigst P.L. Birk 
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Til Det høie Indenrigsministerium i Kjøbenhavn 

 

 

Nr. 2824 

 

Deres Høivelbaarenhed ombedes at ville være af den Godhed at meddele mig an anden Attest for 

Caroline Marie Hostrup, da jeg først senere er kommet efter at det egentlig er i Løbet af September 

Maaned at hun skal indsende Attest for at hun er i Live for at erholde den af det qvindelige velgjø-

rende Selskab i Kjøbenhavn hende tilsendte Præmier for lang og tro Tjeneste, og at det altsaa vilde 

være upassende at indsende Leveattesten en Maaned for tidlig. 

Vadumtorp den 8
de

 September 1854. Med Høiagtelse og Hengivenhed, ærbødigst og forbindtligst, 

P.L. Birk. 

 

Høiærværdige Hr Pastor Møller 

 

 

Nr. 2825 

 

Hoslagte Ansøgning fra Peder Nielsen i Meilsted om Approbation paa hans Gaards Udstykning 

beder jeg allerærbødigst at Deres Høivelbaarenhed høigunstigst vilde anbefale til Indenrigsmini-

steriet 

Vadumtorp den 8
de

 September 1854, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Stemann Commandeur af Dannebrog og 

Dannebrogsmand. 

 

 

Nr. 2826 

 

Det er en virkelig Misforstaaelse, naar det antages at jeg skulde have givet Veiledning i Jordbo-

nitering til andre end netop til Dem som have været i fast Forbund her hos mig for en længere Tid; 

heller ikke tillader mit Helbred mig nu at trave omkring i den Anledning; ligesom jeg forresten er 

saa at sige saa ophængt i Forretninger at jeg ikkun yderst vanskelig kan overkomme at udføre de 

Forretninger som Nødvendigheden byder mig at udføre; jeg vil derfor tillade mig at henvise Dem til 

Hr. Capitain og Landinspecteur Mÿhre som boer i Aalborg som er en rask og rørig Mand og som 

jeg der har ligesaa gode Kundskaber om Jordboniteringen som jeg og som jeg vil haabe at De nok 

vil kunde faae til at give Dem den attraaede Veiledning. 

Vadumtorp den 9
de

 September 1854, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Landmaaler Ravnkilde hos Hr. Bagermester H.C. Ravnkilde i Aalborg. 

 

 

Nr. 2827 

 

At Joseph Josephsen som ved Kjøbekontract af 22
de

 Juli 1854 har tilkjøbt sig Morten Pedersens 

Gaards Jorder i Trøderup Bye Hellevad Sogn Dronninglund Herred, Hjørring Amt har et Areal af 

dyrket og dyrkbar Jord saaledes: 

Matr. N
o
 5a i Trøderup til Hartkorn 1 Td. 6 Skp. 2 Fr. 1 ¼ alb. har 44 Tønder Land 

Matr. N
o
 24e i Ørum Overdrev til Hartkorn ¾ alb. har 8 9/14 Tønder Land g.M. 

Matr. N
o
 12g af Sønderkjær som hører under Hovedparcellen har 13 Tønder Land (g.M.) 

Matr. N
o
 5b i Trøderup til Hartkorn 2 Skp. 2 Fr. 1¼ alb. har 14 12/14 Tdl. g.m. 
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Matr. N
o
 5c sammesteds til Hartkorn 0-2-1-1¼ alb. har 16 7/14 Tdl. g.m. 

Tilsammen 97 Tdl. g.m. er Syv og Halvfemsindstyve Tønder Land geometrisk Maal. 

Saaledes rigtig beregnet attesteres. 

Vadumtorp den 10
de

 September 1854, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2828 

 

Gode Hr. Doctor 

Min Tjenestepige Margrethe Larsdatter som flyttede herfra i fjor November fordi hun til den Tid 

var frugtsommelig; men som skal tjene mig igjen til November førstkommende, har i de sidst-

forløbne Dage et Anfald af Koldfeber som dog ikke har været saa meget stærk i de sidste Dage, 

men som dog (h)eller ikke synes at vilde gandske ophøre ved Naturens egen Hjelp; dersom der 

kunde gives hende noget hvorved hun kunde snarest blive rigtig rask igjen da ønskede jeg det ret 

meget. 

Vadumtorp den 10
de

 September 1854. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Doctor Lund 

 

 

Nr. 2829 

 

Neesgaard den 21
de

 September 1854 

Høistærede 

Tak for Deres Brev af 7
de

 og 10
de

 d.M. – Om Constitution for Dem til at møde paa mine Vegne for 

Landvæsenscommissionen skrev jeg til Ministeriet og sendte det til Amtmanden til samme Tid som 

jeg bad ham om at udkræve Commissairen, og jeg bad ham derhos om at anbefale mit Andragende 

om Constitutionen – Deres Brev til mig sendte Amtmanden mig tilbage i det han underrettede mig 

om at Landfogden og Birkedommeren ere constituerede som Landvæsenscommissairer; men Con-

stitutionen for Dem som skal komme fra Ministeriet er endnu ikke kommet. Attesterne fra Amtstu-

en har jeg heller ikke faaet endnu og det kan maaske vare lidt endnu inden de kommer; thi der er 

som Justitsraad Juel har meldt mig, indløbet lidt Uoverensstemmelse i Hartkornet hvorom han har 

gjort Andragende til Ministeriet som han venter Svar fra førend han kan udstæde Attesterne. – 

Rasmus og Claus ere for en Halv Snes dage siden reist (til) Kjøbenhavn og Fredensborg hvor de 

skal gjøre Nivellerings og Boniteringsprøve under Justitsraad Stiftslandinspecteur Wegges Tilsyn; 

og da jeg saaledes som De seer, atter er ene paa Contoret, saa er det mig dobbelt kjært at der dog nu 

synes at være Udsigt til at jeg endelig snart kan faae Dem hjem fra dette kjedsommelige Læsø, som 

jeg nu snart er ved at være ligesaa glad ved som Deres Kone; thi ved at faa noget ind for den store 

Forretning har jeg destoværre endnu lange Udsigt. Saasnart som jeg kommer hjem herfra vil jeg tale 

med Cancelliraad Jensen om Sagen. – Skulde De komme hjem paa en Tid da jeg ikke er hjemme da 

skal min Kone strax sende Bud efter mig. De hilses venligst fra min Familie og Deres forbundne 

P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2830 

 

Neesgaard den 24
de

 Sept. 1854 

Kjære Peter 

Jørgen Nielsen paa Neesgaard har for længere Tid siden, vistnok for over ½ Aar siden, ved Procu-

rator Høgh i Nibe ladet begjære Korter over efterskrevne Matriculsnummere som han har kjøbt, 

med Søegaarde og nu solgt til Fæsterne, nemlig i Broust Sogn (Østerhan Herred Hjørring Amt)  
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af Sønderøxe By Matr. N
o
 17, 20, 24 og 28 

af Nørøxe By Matr. N
o
 14b, 16b, 20, 21, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 40 og 44 samt 44c 

i Tranum Sogn Nørre Bratbjerg, Krogen m.m. Matr. N
o
 93. 

Det er vistnok over at halvt Aar siden at Procurator Høgh paatog sig at skaffe disse Korter; men 

endnu er de ikke kommen tilstede – Skjøderne, som Korterne skal følge samt de af Kjøberen ud-

stædte Obligationer ligger skrevne og kan ikke blive tinglæst saalænge Korterne ikke kommer 

tilstæde. – Det er Jørgen Nielsen særdeles meget af Vigtighed at Korterne kunde komme tilstæde ret 

snart; og for at vise sig erkjendtlig for den extra Uleilighed som derved foraarsages Dig, da han ved 

at Du har fuld op af Arbeide mere end Du vel kan overkomme, saa beder han Dig ikke at forsmaa 

indlagte blaa Seddel. Korterne ønskes sendt til Aalborg Amtstue hvor de af mig strax skal vorde 

indløste. 

Lev vel! vær Du og Dine kjærligst hilsede fra Din hengivne Fader, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2831 

 

Efter min Udstykningsberegning af 26
de

 August dette Aar over Peder Nielsens Gaards Jorder Matr. 

N
o
 10 i Meilsted By Sulsted Sogn, Kjær Herred Aalborg Amt, er Parcellen N

o
 2 til Hartkorn 3 Skp. 

2 Fk. 2¼ alb. Gammelskat 3 rd. 54 sk. af virkelig Størrelse 120090 kvadrat Alen eller 8 8/14 Tønder 

Land. Det attesteres herved 

Vadumtorp den 9
de

 October 1854, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 2832 

 

Vadumtorp den 11
te
 October 1854 

Deres Velædelhed ombedes at ville være af den Godhed at foranstalte at Huusmand Mads Rævmose 

uopholdelig henter Taxationsprotocollen hos Formanden Hr. Proprietair Qvistgaard paa Eget eller 

Lengsholm hvilket det er veed jeg ikke og faae hos ham at vide hvilke Taxationsmænd der maa 

bruges til Forretningen, og faae disse varslede til at møde i Lille Rævdal førstkommende Tirsdag 

den 17
de

 d.M. om Formiddagen Kl. 8 for at taxere Jorderne Matr. N
o
 3 under Lille Rævdal hvoraf 

han har tilkjøbt sig en Parcel – Det er nemlig min Agt at taxere og at udmaale det Fornødne om 

Tirsdagen saaledes at jeg kunde reise hjem igjen om Onsdagen. Med Agtelse ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Gaardeier Høyer 

 

 

Nr. 2833 

 

Vadumtorp den 12
te
 Oct. Aft. Kl. 10 

Høistærede 

I dette Øieblik modtog jeg en Constitution for Dem, som jeg herved iiler med at sende Dem, da jeg 

formoder at De endnu er paa Læsø, eftersom jeg ikke endnu har hørt noget fra Dem om at Deres 
Afreise derfra var endelig bestemt. – Jeg har vel talt med Cancelliraad Jensen om Læsøs Regning, 

men ikke endnu faaet nogen endelig Besvarelse om hvorledes Sagen bedst skal gribes an, da jeg i 

den Anledning endnu venter paa et Svar fra Indenrigsministeriet – Lad mig dog nu endelig snart 

erfare hvad der skeer – Det er aabenbar galt at De ligger med Concepten til Regningen og ikke har 

meddeelt mig saameget som en Copie af den – Jeg er ikke istand til at skrive noget derom til Sagens 

Begyndelse førend De sender mig Conceptberegningen – De kan jo skrive den af om De endnu 

behøver den – men send mig den endelig snarest. De veed at det var imod min Villie og Vidende at 

De tog den med i Foraaret da jeg havde lagt den til Side for at beholde den her.  
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Deres hengivne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2834 

 

Vadumtorp den 15
de

 October 1854 

Høistærede 

Jeg iiler med at lade Dem vide at de 8 Korter som jeg bestilte til Dem under 24
de

 Forige Maaned for 

Neesgaard nu er kommen til Aalborg Amtstue hvor de ligge færdige til Indløsning med 12 rbd. eller 

64 sk. Stykket. 

Saasnart som jeg kan see Leilighed dertil skal jeg lade dem indløse og sende dem til Dem. 

Med Agtelse forbindtligst P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. Forpagter Jørgen Nielsen til Neesgaard i Østerhan Herred 

 

 

Nr. 2835 

 

Vadumtorp den 16
de

 October 1854 

En temmelig hastig Forkjølelse har gjort mig saa upasselig i disse Dage at jeg ikke seer mig istand 

til at komme til Lille Rævdal efter den Bestemmelse som jeg tillod mig at tilmelde Deres Velædel-

hed under 11
te
 d.M. Jeg finder mig derfor nødsaget til at holde mig hjemme endnu nogle Dage til 

jeg seer hvad Vending det vil tage med min Forkjølelse – Er det muelig jeg kan, da agter jeg at 

komme til Lille Rævdal paa førstkommende Torsdag Aften for at foretage Taxationen og den 

fornødne Udmaaling om Fredagen – maaskee er det bedst at Mændene anmodes om at holde sig 

parat til at møde efter nærmere Bud. Jeg beder om at faae opgivet hvem Taxationsmændene er og 

om Mads Rævmose fik Taxationsprotocollen. Med Agtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Høyer til Lille Rævdal. 

 

 

Nr. 2836 

 

Velædle Hr. Gaardeier Peder Simonsen 

Hermed sendes Taxationsprotocollen til behagelig Underskrift. – Som De nok seer de der givet 

Plads til Taxationsmændenes Underskrift der hvor Forretningen er sluttet med de Ord ”Denne 

Taxation er saaledes af os udført ,ed Samvittighedsfuldhed og efter vor bedste Indsigt i Henhold til 

vor her foran afgivne edelige Forsikkring, Niels Gade, Niels Mortensen. 

Det er nemlig oven for de to Linier som jeg har underskrevet – og der hvor Forretningen slutte med 

de Ord: imod foranstaaende Taxation, der for os er bleven lydeligen oplæst, have vi undertegnede 

Vedkommende intet at erindre” der skal De og Deres Parcellister underskrive. – Derefter sendes 

Protocollen til Formanden og der betales han 24 sk. for en Afskrift, som De beder ham om at sende 

til mig over Aalborg Postcontor – Jeg forglemte rigtignok forleden at faa Restbeløbet af mit Udlæg 
for Kortet til Ministeriet, jeg har nemlig betalt 1 rbd. 57 sk. mere end jeg fik til det; jeg fik 2 rbd. 

men jeg har betalt det med 3 rbd. 57 sk. – Maaskee er De saa god at sende Restbeløbet med min 

Karl. 

Vadumtorp den 16
de

 October 1854, Forbindtligst P.L. Birk 

 

 

Nr. 2837 
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Et 6 Octavs Fortepiano er at faae til Leie eller tilkjøbes paa billige Vilkaar Addressecontoret 

anviser. 

Dersom der melder sig en Liebhaver til et saadant Instrument da bedes De godhedsfuld at ville 

tilkjendegive Dem, at Leien vil være 1 rdl. Maanedlig – og tillige anmode Dem om at henvende sig 

skriftlig til mig, adresseret til Vadumtorp pr. Aalborg, da de saa skulle faa fuldstændig Underretning 

saa hastig mueligt. 

Vadumtorp den 16
de

 October 1854, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Addressecontoret i Aalborg 

 

 

Nr. 2838 

 

S:T: Hr. (?) Thorsen 

Da mit Instrument trænger sandt til Stemning ønsker jeg gjerne at De i næste Uge vilde komme 

herop for at stemme det. – tillige vilde jeg gjerne forespørge om Hr. Thorsen mueligen skulde vide 

nogen der ønsker et Instrument til Leie, da mit der fortiden staaer hos Madame Vangen ledigt og jeg 

gjerne vilde have det udleiet saa hastig muelig. Forb. P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2839 

 

Saa gjerne som jeg vilde opfylde Deres Velbaarenheds yttered Ønske om at meddele Dem en Af-

skrift at mine Beregninger over Skagen Sogns Jorder forsaavidt angaar de ad Sandflugten ødelagte 

Strækninger i ethvert Matriculsnummer da byder nødvendigheden mig at tilkjendegive Dem at jeg 

ikke er istand dertil fordi en saadan Beregning endnu ikke existerer. – Vel har jeg Beregning over 

nogle enkelte Matriculsnummere saasom N
o
 1 og 2 samt 5 og 6; men dette er ingenlunde noget 

fuldstændigt, og da jeg ikke har Kortet over Landsognets Jorder saa er jeg end ikke istand til at 

kunne supplere det Manglende ved nye Beregninger. Beregningen over de øvrige Matriculsnum-

mere under Kjøbstaden Skagen er ikke til endnu det eneste som jeg har fuldstændigt at kunne 

meddeles Fælledsjorderne Matr. N
o
 14; men om disse har De tilkjendegivet mig at De selv er i 

Besiddelse af en Afskrift og min Beregning og at den derfor ikke behøver disse opgivne. – Tør jeg 

bede Hr. Byfogden være af den Godhed at sende mig Taxationsforretningen der formeentlig er 

bleven Dem tilsendt med Kortet fra Indenrigsministeriet – Jeg behøver da ved den speciele Delings 

Udførelse. 

Vadumtorp den 18
de

 October 1854. Med særdeles Agtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Byfoged Hoffmeyer. 

 

 

Nr. 2840 

 

Gode Hr. Jægermester 
Tør jeg bede Dem være af den Godhed at overlade mig 3 Fjerdinger Smør og om De derhos vilde 

være af den Godhed at tilkjendegive mig om De derhos er saa god at ville besørge Fjerdingerne 

dertil; eller om De vil at jeg skal sørge for at skaffe disse tilveie og De da godhedsfuld ville opgive 

mig til hvilken Tid Smørret kan faaes som ønskes snarest mueligt. Min Søn Rasmus har erkyndiget 

sig om den Hvoruptorps Forretning – han har talt med sin Broder Peter om den og faaet Løfte om at 

den skal blive expederet det allersnarest mueligt; den er for tiden i Matriculscontoret. 

Vadumtorp den 18 October 1854. Deres med sand Høiagtelse hengivne P.L. Birk 
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Velbaarne Hr. Jægermester Uldall 

 

 

Nr. 2841 

 

Min Læge Hr. Doctor Lund i Aalborg har alvorlig foreholdt mig Nødvendigheden af ikke at forlade 

mit Hjem i denne Uge, jeg seer mig derfor nødsaget til imod min Villie at udsætte Forretningen med 

Lille Rævdal til førstkommende Mandag; men saa haaber jeg med Guds Hjelp nok at jeg til den Tid 

skal kunne komme – jeg haaber saaledes at komme til Lille Rævdal paa Søndag Aften den 22
de

 d.M. 

– Protocollen maae endelig tilbageholdes for at være tilstæde paa Mandag. 

Vadumtorp den 19
de

 October 1854, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Gaardeier Høyer. 

 

 

Nr. 2842 

 

Deres Velbaarenhed modtage herved min forbindtligste Tak paa Niels Mogensens Enkes Vegne for 

det hende forundte Tilsagn om en Portion af det Glerupske Legat som jeg skal have den Fornøielse 

at bringe hende. – De 3 Fjerdinger Smør som De godhedsfuld har lovet at overlade mig ønsker jeg 

mig tilsendt med Overbringeren og beder jeg Dem derhos være af den Godhed at tilmelde mig 

Prisen at jeg derom kan underrette Vedkommende og derhos drage Omsorg for at Beløbet snarest 

mueligt kan blive tilveiebragt. 

De og Deres hilses venskabeligst fra os alle her ved Deres med sand Høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

Vadumtorp den 19
de

 October 1854.  

 

Velbaarne Hr. Jægermester Undall 

 

 

Nr. 2843 

 

Gaardeier Jens Jenningsen i Sundbye som har solgt en Parcel til Thomas Christian Christensen, 

anmoder om at ville faae Bud til Taxeringsmændene Bertel Holt i Sundbye og Peder Mikkelsen i 

Hvorup, som anmodes om at møde til Jens Henningsen i Morgen Eftermiddag Kl. 1 til hvilken Tid 

jeg agter at komme dertil. – Saa vilde De ogsaa faa Bud til Parcellisten om at komme der til samme 

Tid for at overvære Forretningen ligesom De ogsaa anmodes om at møde til Forspandsheste til Hr. 

Gjestgiver Smiths i Sundbye for at hente mig og kjøre mig omkring til Parcellens Lodder. 

Vadumtorp den 29
de

 October 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2844 

 

Gode Hr. Forvalter 

Der boer en Smed tæt ved Landeveien sønden for Birkelse Mølle, saavidt jeg kan erindre skal han 

hedde enten Anders Nielsen eller Niels Andersen, han har kjøbt en Kjærlod fra et Huus i Vedsted 

som han har bedt mig om at udstykke eller rettere skille fra Huset ved Leilighed; jeg ønsker ret 

meget at Hr. Forvalteren vilde være af den Godhed at faae Bud til ham om at være tilstæde til 

førstkommende Mandag den 6
te
 November Formiddag Kl. 11 og at faae Taxeringsmændene til at 

møde til samme Tid og have Taxationsprotocollen og Kortet tilstæde ligesom ogsaa at faae 

Sælgeren han har kjøbt af til at møde ved Kjærlodden eller ved Smedien, ligesom Taxeringsmæn-

dene – Undskyld at jeg hermed gjør Uleilighed. 
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Deres med sand Agtelse forbundne P.L. Birk. 

Vadumtorp den 1
st 

November 1854.
 

 

S:T: Hr. Godsforvalter Herskind. 

 

 

Nr. 2845 

 

Sognefoged Niels Mortensen i Hune ombedes at ville behage at lade de Vedkommende vide det 

som jeg har lovet at udstykke for, at jeg kommer til Vestrup Mølle paa før(st)kommende Mandag 

Aften den 6
te
 d.M. for næste Dag den 7

de
 at taxere i Hune jeg tænker at møde hos Sognefogden 

Torsdag Morgen eller Formiddag Kl. 9 for at begynde Taxationen hos Christian Clausen i Hunetorp 

eller hvor Sognefogden mener vi helst skulde tage fat. – de Vedkommende skulde forinden tale med 

Hr. Keller paa Lundgaard om hvilke Taxeringsmænd de skulle bruge og da faa Bud til disse om at 

møde til samme Tid. – Protocollen maatte de ogsaa bringes tilstæde til samme Tid. 

Vadumtorp den 1
st
 November 1854, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

Til Sognefoged Niels Mortensen i Hune. 

 

 

Nr. 2846 

 

Vadumtorp den 1
st
 November 1854 

Ifølge Deres Velbheds. gode Tilbud at ville logere mig et Par Nætter medens jeg foretager nogle 

Forretninger der paa Egnen er det min Agt at komme til Dem paa førstkommende Mandag Aften for 

næste Dag allerførst at foretage en Forretning i Hune Sogn, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaard og Mølleeier ex. juris P. Hoff 

 

 

Nr. 2847 

 

Deres Velbyrdighed har ved ærede Skrivelse af 18
de

 Mai dette Aar anmodet mig om at foretage en 

Undersøgelsesforretning betræffende Vandløbene eller Aaen fra Gammel Mølle forbi Kjærs Mølle 

til Vissegaard og derfra videre til Aaens Udspring, for at komme til Kundskab om hvorvidt de ved 

Landvæsenscommissionens Kjendelse af 15
de

 Februar 1831 paa forskjellige Steder anbragte Flod-

maalsmærke maatte være virksomme, saaledes at de opfylde Bestemmelse og i Modsat Fald hvori 

Feilen ligger for at denne snarest mueligt kan blive afhjulpen. Denne saaledes paatænkte Undersø-

gelse blev imidlertid ved Skrivelse af 25
de

 samme Maaned stillet i bero indtil videre; men ved ærede 

Skrivelse af 27
de

 f.M. forespurgt om jeg kan paatage mig denne Forretning saavelsom naar den kan 

ventes paabegyndt. – I den Anledning tillader jeg mig at svare at jeg inden, som tidligere yttret, er 

villig til Forretningens Udførelse, da maa jeg ærbødigst tillade mig at bemærke at med Hensyn til 

Arbeidets Tarv der skal udføres da er Tiden for Øieblikket næsten saa gunstig som den vel kunde 
vælges; thi Grunden langs med Aaen er nu saa opblødt at det ville være yderst vanskeligt at finde 

tilbørlig fast Grund til at kunne opstille Nivelleringsinstrumenterne paa for at foretage Undersøgel-

sen, saaledes at denne kunde udføres med tilbørlig Nøiagtighed. Da Deres Velbyrdighed under 18
de

 

Mai sidst skrev mig til om denne Sag da vare Forholdene til med fornøden Nøiagtighed at kunne 

foretage en saadan Undersøgelse aldeles gunstige, og jeg erklære mig da villig til at udføre Under-

søgelsen snarest mueligt; jeg er ligeledes villig til endnu at foretage Undersøgelsen snarest mueligt; 

men nu er Naturforholdene saa aldeles forandrede siden den Tid at det ikke vel er mueligt nu at fo-

retage Undersøgelsen af den Art med tilbørlig Nøiagtighed; jeg maae derfor nu i Sagens Interesse 
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tillade mig ærbødigst at foreslaae at Forretningen udsættes indtil den tidlige Foraarstid; thi ihvorvel 

det jo dog nok er mueligt at foretage Undersøgelsen i Frostveier saa er det jo dog en temmelig van-

skelig Sag at vælge en saadan Aarstid hvor der meget let kunde indtræffe saadant Veir at det vilde 

umuliggjøre Udførelsen, saameget mere som Dagene nu ere temmelig Korte til at foretage slige 

Forretninger i. - Dersom man bifalder denne min anskuelse af Sagen da vil jeg nærmere tillade mig 

at tilkjendegive til hvilken Tid jeg troer at Forretningen meest hensigtsmæssig kunde udføres 

hvorom jeg saaledes tillader mig ærbødigst at forvente mig nærmere underrettet. 

Vadumtorp den 4
de

 November 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kæmner Wulff 

 

 

Nr. 2848 

 

Underdanigst Forestilling 

Da Aalborg Amtstue har nægtet forhenværende Skolelærer Jacob Hansen i Gandrup By Østerhas-

sing Sogn Aalborg Amt, adgang til selv at betale sine Skatter i Amtstuen af Parcellerne Matr. N
o
 

67a sammesteds med Hartkorn 2 al. Gammelskat 13 sk. og Matr. N
o
 67d med Hartkorn 3 Skp. ¾ 

alb. Gammelskat 2 rbd. 57 sk. uagtet Skjøderne have været Amtstuen foreviist tilligemed de der 

tilhørende Parcelkorter som have Paategning om at være foreviist ved Tinglæsningen; det samme er 

Tilfældet med Skjødet til Ove Andersen paa Parcellen Matr. N
o
 67h med Hartkorn 2 Skp. 1 Fk. ½ 

alb. Gammelskat 1 rbd. 89 sk., at Amtstuen heller ikke har villet aabne denne Parcellist nye Skatt 

Conto i sine Bøger hvorimod den uden Betænkeligheder har antaget udmeldelsen for alle de øvrige 

Parceller efter samme Udstyknings beregning, nemlig Matr. N
o
 67c som er solgt til Madame Rich-

ter, Matr. N
o
 67c solgt til Jens Christian Pedersen Bødker, N

o
 67e som er solgt til Frederik Frederik-

sen, N
o
 67f som er solgt til Anders Pedersen Raabhuc og N

o
 67g som er solgt til Jens Larsen Niel-

sen, saaledes at disse 5 Parceller hver for sig alle have faaet nye Skatteconti ved Amtstuen. Er dette 

nu i sin Orden, hvorom jeg ikke har Grund til at tvivle at Amtstuen ikke har havt Betænkeligheder 

ved at aabne nye Skatteconti for disse 5 Parcellister saa veed jeg sandelig ikke af hvad Grund der nu 

kan gjøres Vanskeligheder for at faae de 3 tilbagestaaende Parcellister udmeldte i Amtstuen. – Ved 

at eftersee Udstykningskorterne er jeg kommet til Kundskab om at der er begaaet en Feil ved 

Revisionen som bedes rettet idet nemlig Parcellerne N
o
 4 og 5 som efter Udstykningsapprobation-

erne af 12
te
 Juni 1852 grundet paa allerhøist Bevilling af samme Datum var sammenlagte for i 

Forening med Matr. N
o
 16a, at udgjøre Hovedparcellen hvilket Parcellen N

o
 4 og 5 ved den senere 

under 16
de

 November 1852 givne Tilladelse atter er bleven udskilt ere bleven forvexlede saaledes at 

Parcellen N
o
 4 som har Hartkorn 3 Skp. 3 alb. Gammelskat 2 rbd. 57 sk. og som er solgt til Skole-

lærer Hansen er paa Kortet urigtig bleven paategnet Matr. N
o
 67r i stedet for at den skulde have 

beholdt N
o
 67d, som er overstreget; Parcellen N

o
 5, som har Hartkorn 2 Skp. 1 Fk. ½ alb. Gammel-

skat 1 rbd. 89 sk., der ligeledes var anført under Matr. N
o
 67d skulde derimod have været forandret 

til N
o
 67k. Det er imidlertid ikke denne Forvexling af Matr. Nummerne paa Korter der har foranle-

diget Amtstuen til at gjøre Ophævelser, men man har der faaet den mærkelige Ide at de virkelig ori-

ginale udstyknings Korter der bærer umiskjendelige Spor af at have været indsendte med Hart-

kornsberegningen til Ministeriets Approbation ikke endnu skulde være tilstrækkelig til i Forening 

med Skjødet ved hvis Tinglæsning der have Paategning om at have været foreviist i Retten at 

afgiven fornødent beviis for Amtstuen; men at de derforuden endnu skulde behøve en Paategning 

fra Matriculscontoret om at være overensstemmende med Matriculskortet. – Skulde en saadan 

Paategning paa Parcelkorterne virkelig være nødvendig da er det jo en aabenbar Feil at Amtstuen 

har antaget de 5 første anførte Parceller til nye Skatteconto uden saadan yderligere Paategning af 

Matriculscontoret. 

Jeg tillader mig underdanigst at bede om at det høie Ministerium vilde bringe Amtstuen ud af den 

Vildfarelse og tillægge den fornødne Ordre til at enten nye Skatteconto ogsaa for disse Parceller. 

Derefter beder jeg mig Skjøderne saavelsom Korterne sendt tilbage hertil igjen. 
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Vadumtorp den 7
de

 December 1854, Underdanigst P.L. Birk Stiftslandinspecteur 

 

Til Det høie Indenrigsministerium (indsendt (?) s. Dag) 

 

 

Nr. 2849 

 

Til Brug ved forlangte Udstykninger tillader jeg mig underdanigst at bede om at erholde Copier af 

Matriculskorterne over efterskrevne Eiendomme i Aalborg og Hjørring Amter, nemlig: 

1. Aalborg Amt, Kjær Herred 

a. Vadum Sogn, Østerhalne By Matr. N
o
 10, Hartkorn 4 Td. 3 Skp. 1 Fk. ½ alb. Gammelskat 41 

rbdl. af hidtilværende Rødsleth Gods, Fæster Simon Jensen Ørvad. 

b. Samme Sogn, Vadum By, Rødsleth Gods, Huuslodden Matr. N
o
 16 Hartkorn 1 Skp. 2 Fk. ¼ alb. 

Gammelskat 82 sk. og Matr. N
o
 17, Hartkorn 1 Skp. 3 Fk. ¾ alb. Gammelskat 82 sk. – NB: Ved 

disse tvende Huse er gjort Magelæg eller Omdeling saaledes at begge Agerlodderne er sammenlagte 

og nu solgte til Erik Christensen og begge Kjærlodderne er sammenlagte og bortfæstede til Søren 

Christensen Saabak som beboer dem; de ønskes derfor begge paa eet Kort. 

c. Sundbye Sogn, Lindholm By, Huusmand Mads Nielsen, Matr. N
o
 15b, Hartkorn 1 Skp. 3 Fk. 1½ 

alb. Gammelskat 68 sk. 

2. Hjørring Amt, Østerhan Herred 

d. Tranum Sogn, Sønder Bratbjerg By Matr. N
o
 15 med dertil hørende Lodder Matr. N

o
 83 i Sognets 

Klitter. Eieren er Christen Møller.  

Korterne ønskes snarest mueligt sendte til Aalborg Amtstue hvor de af mig strax ville vorde 

indløste. 

Vadumtorp den 15
de

 November 1854, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det høie Indenrigsministerium i Kjøbenhavn (Sendt til Peter den 17
de

 November 1854) 

 

 

Nr. 2850 

 

Deres Høivelbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville foranledige at Udbyttet af en mig tilhørende 

Bankactie N
o
 24612 paa 100 rbdl. lydende paa mit Navn kunde erholdes udbetalt paa Aalborg 

Amtstue. – Udbyttet for Aarene 1845, 46, 47, 48, 49, 50 og 51 ere bleven udbetalte af Banken i 

Kjøbenhavn; men senere end for 1851 har jeg ikke modtaget noget Udbytte. 

Vadumtorp den 18
de

 November 1854, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerjunker Amtsforvalter Kragh. 

 

 

Nr. 2851 

 

Høistærede  
Jeg har i længere Tid forgjæves ventet paa at De skulde komme til mig for at sige mig Besked om et 

Skjøde som er bleven mig tilsendt uden at der medfulgte et eneste Ord om i hvad Hensigt det er ble-

ven mig sendt, saaledes jeg ogsaa fundet Uoverensstemmelse imellem Skjødet og Kortet over 

Parcellen Matr. N
o
 67h under Gandrup By, i det der staaer paa Kortet at det er foreviist ved Ting-

læsning af Skjødet til Jacob Hansen paa bemeldte Parcel, men det Skjøde der er bleven mig leveret 

luder nok paa Parcellen N
o
 67h i Gandrup By men ikke til Jacob Hansen, men derimod til Ungkarl 

Ove Andersen af Vesterheden. – Jeg har været paa Amtstuen med Skjødet men de vilde heller ikke 

modtage det af mig til det nye Skatteconto Oprettelse for Jacob Hansen, og da jeg derefter var i 
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begreb med at skrive til Ministeriet om Sagen opdagede jeg først at Skjødet ikke lyder paa Jacob 

Hansen men paa Ove Andersen og at jeg af den Aarsag saa mig nødsaget til at standse med min 

Skrivelse til Ministeriet indtil de atter kommer her for at oplyse mig om den rette sammenhæng med 

Skjødet; thi det lader jo næsten, som De lader mig løbe med Liimstangen, eller vil holde mig for 

Nar. Jeg maae saaledes opfordre Dem til ufortøvet at komme saa snart som mueligt og medbringe 

det virkelig Skjøde til Jacob Hansen; thi det mig lovede Skjøde til Ove Andersen kan naturligviis 

ikke træde i stedet for at Skjøde Jacob Hansen. 

Jeg venter at være hjemme i det første Par Dage hvilket jeg herved melder Dem for at De ikke skal 

gaae forgjæves. 

Vadumtorp den 18
de

 November 1854, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier J. Andersen Møll i Tveden. 

 

 

Nr. 2852 

 

Jens Andersen Møll har anmodet mig om at tilveiebringe en Paategning paa Udstykningskor(ter)ne, 

som Amtstuen har forlangt for at kunne aabne Dem en nye Skattekonto i Amtstuens Bøger, jeg maa 

til den Ende nødvendig udbede mig Deres Skjøder tilsendte for at kunne sende dem ind med Korter-

ne til Ministeriet, da jeg ellers ikke er istand til at tilveiebringe den forlangte Paategning eller som 

Ministeriets Ordre til Amtstuen om at antage Korterne med den Paategning de have. – Skjøderne 

forventer jeg mig tilsendt med allerførste Postleilighed. 

Vadumtorp den 19
de

 November 1854, Ærb. P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. Skolelærer Hansen i Gandrup. 

 

 

Nr. 2853 

 

Til Brug ved underhændehavende Udstykninger beder jeg ærbødigst at Deres Velbaarenhed vilde 

være af den Godhed det første som Deres Leilighed kan tillade det at meddele mig Attest om 

Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

I Østerhan Herred 

Torslev Sogn og Bye 

Matr. N
o
 14 Rigsdagsmand Lars Jensen 

Matr. N
o
 17a Selveier Peder Christian Nielsen 

Attrup By Matr. N
o
 1b Eieren Ole Christian Andersen 

Attrup By Matr, N
o
 8 Eieren Anders Skrædder og Medinteressenter. 

Broust Sogn 

Bratskov Hovedgaard Matr. N
o
 35h, 35s 

Broust By Matr. N
o
 46, 52 

Nørreøxe Søe Matr. N
o
 1a, 1d, 1o, 1p 

Tranum Sogn 

Bratbjerggaarde Matr. N
o
 1 Niels Hansen 

S. Bratbjerg Bye M. N
o
 1 af Aagaards Gods med Matr. N

o
 67 i Sognets Klitter 

Samme Bye Matr. N
o
 15 Selveier C. Møller med Matr. N

o
 83 i Sognets Klitter. 

Svenstrup Sogn og Bye, Jordlodden Matr. N
o
 7bb 

I Hvetboe Herred 

Ingstrup Sogn, Brødslev By Matr, N
o
 6d 

Saltum Sogn Faarup Bye Matr. N
o
 17a samt 63 item 113 i Sønder Saltum. 

Alstrup Sogn og Bye Matr. N
o
 15b 
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Jetsmark Sogns mellemste Deel Matr. N
o
 14 og søndre Deel Matr. N

o
 79 Anders Brogaard og 

Medinteressenter. 

Vadumtorp den 22
de

 December 1854, Ærbødigst P.L Birk 

 

Høiædle og Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 2854 

 

Til Brug ved attraaede Udstykninger beder jeg underdanigst at det Høie Ministerium høigunstigst 

vilde lade udfærdige for min Regning Copie af efterskrevne Matriculskorter i Hjørring amt, nemlig: 

Hvetboe Herred 

Jetsmark Sogn – Sognets mellemste Deel Mat. N
o
 14 Hartkorn 2 Td. 1 Skp. 2 alb.    Glskat 

Jetsmark Sogn – sydlige Deel Mat. N
o
 70 Hartkorn 3 Skp. 1 Fk. ¼ alb.      27 rbd. 32 sk. 

Sundbye Sogn og By, Pottemager Johan Jensens Eiendomme; formodentlig er det Matr. N
o
 15a 

Korterne ønskes sendt til Aalborg Amtstue hvor de af mig strax skal vorde indløst. 

Vadumtorp den 22
de

 December 1854, underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høie Indenrigsministerium i Kjøbenhavn. 

 

 

Nr. 2855 

 

Deres Velædelhed ombedes behageligen at ville sende mig det til Lars Pedersen i Lindholm udfær-

digede Skjøde paa Parcellen N
o
 2 af Enken J.M. Søndergaards Jorder paa Lindholm Byes Mark, og 

dersom Skjødet ikke har Amtmandens Paategning om at det maa antages til Tinglæsning da maa jeg 

bede Dem ogsaa at sende mig den Enken meddelte Approbation paa Udstykningen. – Saa snart som 

jeg har modtaget disse Documenter skal jeg strax skrive til Ministeriet om at erholde den paa Kortet 

formeentlig manglende Paategning fra Indenrigsministeriet. 

Vadumtorp den 26
de

 December 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Soelberg i N. Sundbye – Ogsaa maatte jeg bede mig udlaant til Eftersyn det for 

Deres Velædelhed udfærdigede Skjøde paa Enkens Eiendom. 

 

 

Nr. 2856 

 

Da jeg veed at Deres Velbhd. er Formand i Sogneforstanderskabet for Aabye Biersted Pastorat saa 

tillader jeg mig herved at tilstille Dem en Udstykningsforretning for Huusmand Christen Christen-

sen (kaldet Christen Mogensen) paa Brønkjærs Mark og en lignende for Huusmand Jens Laursen i 

Biersted bedende at De godhedsfuld vilde tage disse to Forretninger til Sogneforstanderskabets 

gunstige Erklæring ved førstkommende Forsamling, som jeg antager at skee Torsdagen den 4
de

 

Januar, og at De derefter godhedsfuld vilde besørge dem sendt til Amtmanden, til videre Indsen-
delse til Indenrigsministeriet. – Egentlig hedder det i Forordningen af 3

die
 December 1819 § 13 at 

jeg skal sende min Forretning til Amtmanden; men da jeg veed af Erfaring at Amtmanden altid 

indhenter Sogneforstanderskabets Erklæring forinden han sender Forretningen ind, saa er det for at 

viden Tid og faae den saameget desto før ind til Approbation at jeg her henvender mig først til 

Dem, haabende at De ikke nægter mig den Tjeneste at bidrage hvad De kan til at fremskynde 

Sagen, som det er de Paagjeldende særdeles meget om at gjøre faa hurtigt fremmet. 

Men Hensyn til det i Deres ærede Skrivelse (5 d.M.?) indeholdte Spørgsmaal betræffende Hoved-

gaarden Revkjærgaard da maa jegtillade mig at bemærke at Hovedgaarden har fra umindelige Tider 
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havt sin Andeel i Sandmosen i umiddelbar Forbindelse med sin Kjærlod vesten for Bøndergodsets 

fælleds Tørvelod Matr. N
o
 67, og da denne Mose med det den tillagte Stykket af Kjæret er udtegnet 

forlods af Bøndernes Jorder efter at Hovedgaardens Andeel af det hele Fælleds som først var bleven 

udlagt efter bestemte Grændser saa er det klart at den ikke kan tilkommen nogen Deel i det som 

blev udlagt til Bøndergodset, og det er derfor en Feil som Capitain Landinspecteur Rørbye har 

begaaet da han samlede Oplysninger til den nye Matricul at han har troet at Hovedgaarden ogsaa 

skulde have Deel i Matr. N
o
 67. – Jeg er villig til efter Hr. Forvalterens yttrede Ønske at fremme 

Delingen af Sandmosen i Vinterens Løb; men om det kan lade sig gjøre at foretage nogen Maaling 

deri førend til Sommeren vil meget bero paa Omstændighederne der ikke endnu kan forudsees. – 

Dersom De har Hartkornet paa de forskjellige Afdelinger i hvilke Vildmosen er beregnet, da beder 

jeg Dem være af den Godhed at meddele mig det; thi jeg finder det ikke bemærket i nogen af de 

Matriculsafskrifter som jeg har faaet. – De ønskes et glædelig tilkommende Nytaar af Deres med 

sand Agtelse forbundne P.L. Birk. 

Vadumtorp den 31
de

 December 1854. 

 

S:T: Hr. Godsforvalter Herskind. (Sendt til Biersted med Lund og pr. Expresse ved Jens Laursen) 

 

 

Nr. 2857 

 

Efter Deres Velædelheds Forlangende i Skrivelse af 7
de

 d.M. sendes Dem herved de tvende Korter 

over Sønder Raunstrup som skal foreviises paa Amtstuen for at faae Gaarden udmeldt fra Raunstrup 

Gods; men den Bevilling som De forlanger at jeg skulle sende Dem tillige kan jeg naturligviis ikke 

sende da den skal komme fra Ministeriet og kan ikke fremtvinges ved noget Magtsprog; men jeg vil 

bede høfligst om at faae den sendt igjennem Øvrigheden og den vil da komme til Sognefogden; men 

hvor hastigt saadant kan skee, kan jeg naturligviis ikke have nogen Mening om. 

Vadumtorp den 8
de

 Januar 1855, skyldigst P.L. Birk. 

 

Til Gaardmand Thomas Peter Jensen. 

 

 

Nr. 2858 

 

I anledning af Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 23
de

 d.M. har jeg i Dag havt en Expresse paa 

Rødsleth for at forhøre om Udskiftningskortet over Haldager Bye mueligen maatte være der; men 

jeg fik det Svar at alle Godsarchivets Korter er leverede hos hr. Cancelliraad Proprietair Jensen i 

Aalborg som Administrator for Rødsleth Gods. – Jeg vil nu i Morgen sende Bud efter det med 

Posten og dersom jeg faaer det da skal jeg strax lade Dem det vide for at De kunde besørge en 

Mand til at komme til mig her som der kunde meddele mig nogle nødvendige Oplysninger om, 

hvad det er der forlanges Copi af; thi Matriculsnummere findes der ingen af paa Udskiftningskortet, 

og Anders Pedersen har vist ikke været der saalænge at hans Navn kan findes paa Udskiftnings-

kortet, 

Under 31 f.M. bad jeg Hr. Forvalteren være af den Godhed at meddele mig en Fortegnelse eller 

Attest over Hartkornet paa de forskjellige Afdelinger i Vildmosen. – Denne Begjæring tillader jeg 

mig herved ærbødigst at gjentage, da jeg formoder at Stamhuset som største Lodseier i Mosen 

sikkert maa være i Besiddelse af Hartkornsfordelingen efter de forskjellige Afdelinger i hvilke 

Mosen befindes at være skyldsat. 

Vadumtorp den 29
de

 Januar 1855. Med særdeles Agtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Godsforvalter Herskind 
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NB: Da jeg ikke veed med Vished om dette Brev mueligen er bleven forglemt at afskrive og sendt 

strax, saa jeg nu endyderligere Forklaring skrevet og affattet det den 3
die

 Febr. eller rettere lagt det i 

Posttasken med det Samme B. 

 

 

Nr. 2859 

 

Gode Hr. Jægermester. 

Min gamle Post Peder Frandsen var her for et Øieblik siden og yttrede blandt andet at Hr. Jæger-

mesteren har talt til ham om at gaae Post; men han yttrede at han ikke kunde have noget dermed at 

gjøre i Betydning af sin tiltagende Alder – Dermed bragte han en anden und Mand med sig, som Hr. 

Jægermesteren kjender. – Dersom De troer at han kan være os tjenlig da har jeg sagt at jeg vil gaae 

ind paa den samme Akkordt som De gjør med ham.  – jeg har blot stillet den Betingelse at han skal 

gaae to gange om Ugen, men for resten er der aldeles ikke talt noget om Betalingen, da jeg blot har 

sagt at lige som han kunde akkordere med Hr. Jægermesteren da kunde han gjøre Regning paa at 

faae samme Akkordt med mig. 

Vadumtorp den 31
de

 December 1854. Undskyld Hastværk. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2860 

 

For at forfatte en Omdeling eller Magelægs og Hartkornsberegning over tvende Fæstehuse Matr. N
o
 

16 og 17 af Rødsleth Gods bliver mit Tilgodekommende at beregne saaledes: 

For Udstykning af tvende Huuslodder mellem 1 og 2 Skp. Hartkorn hver, er Betalingen efter de for 

Udstykningen sædvanlige Taxter 15 rbd. for hver Huus 30 rbd. 

Til Taxationsmændene for en Dags Formiddag á 8 sk. som er    2 rbd.  64 sk. 

For Kortet har jeg udlagt                  68 sk. 

For Befordring og Assistance ved Forretningen     1 rbd. 

For Taxationsforretningernes Beskrivelse har jeg udlagt               24 sk.  

    Er i alt  34 rbd.  60 sk. 

Vadumtorp den 15
de

 Januar 1855, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2861 

 

Efter hvad der i Dag er blevet mig tilkjendegivet fra Rødsleth skal Udskiftningskortet over Halager 

Byes Jorder i Anledning af Godsadministrationen bero hos Cancelliraaden; og da jeg har trængende 

Brug for det i nogle faae Dage beder jeg at Deres Velbaarenhed vilde være af den Godhed at udlaa-

ne mig det ved Overbringeren heraf. – Det skal om nogle faa Dage igjen blive Dem tilbageleveret. 

Vadumtorp den 29
de

 Januar 1855, Med Høiagtelse og Forbindtlighed P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Cancelliraad Procurator Jensen. 

 

 

Nr. 2862 

 

Høistærede  

Det er meget imod min Villie at jeg er bleven nødsaget til at uleilige Dem med at reise her hen til 

mig og at blive hos mig i et Par Dage medens jeg faaer de mange Parceller i Søen lagt rigtige paa 

Kortet – Jeg beder Dem at tage med alle de Optegnelser som De har paa Maalingen i Søen, og naar 

De da vil komme til mig her og være hos mig i et Par Dage medens jeg faar Lodderne bragt rigtig 



1028 

 

paa Kortet saa vil det nok gaa; men jeg har siddet her til Unytte i flere Dage fordi der er noget som 

jeg ikke har faaet tilstrækkelig tydeliggjort – Jeg ønsker ret meget at De vilde komme det allerførste 

som Deres Leilighed kan tillade det – Det gjør mig ondt at jeg skal være nødsaget til at jage Dem 

den lange Vei; men jeg er  saa forkjølet at jeg ikke bør reise ud ellers vilde jeg gjerne have reist op 

til Dem. – De og Deres gode Kone ønskes et glædeligt Nytaar fra Deres med Agtelse forbundne 

P.L. Birk. 

Vadumtorp den 29
de

 Januar 1854 (1855) P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Forpagter og Gaardeier Jørgen Nielsen 

 

 

Nr. 2863 

 

Dersom Hr. Pastor Møller som Formand i Sogneforstanderskabet mueligen skulde være i Besiddel-

se af Halager Byes Udskiftningskort da beder jeg De vilde være af den Godhed at udlaane mig det i 

nogle faa dage. 

Vadumtorp den 31
de

 Januar 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2864 

 

Høistærede Hr. Forvalter 

da det ikke blev mig mueligt i sidstafvigte Efteraar at faa Taxation udført over Allerup Bakker til 

paafølgende Udskiftning fordi Lund, som skulde have udført nogle til den Ende nødvendige Op-

maalinger saasnart som han kom fra Læsøe, ikke kom til den Tid han havde lovet; Vinteren var 

allerede begyndt længe før han kom derfra, saa at det af den Grund blev umueligt at faae Taxatio-

nen udført i Efteraaret; jeg har derfor hidtil ikke savnet Afskrift af Landvæsens commissonsfor-

handlingerne af 9
de

 August sidst; men da i Reglen Amtmanden pleier at sende Afskriften af den 

saadan Forretning enten til Udskifteren eller vel snarest til Reqvirenten af Mødet der i nærværende 

Tilfælde var Hr. Gaardeier Winkel saa veed jeg ikke om en Afskrift af Landvæsenscommissions-

mødet er kommet eller et; men til mig er den imidlertid ikke bleven sendt. Skulde den nu heller ikke 

være bleven sendt til Deres Velædelhed, da maa jeg ret meget bede Dem være saa god det allerfør-

ste mueligt at reqvirere en Afskrift hos Amtmanden og at sende mig den saa hastig som den kan 

faaes; og beder jeg derhos at De vilde være af den Godhed ved et Par Ord med Posten at tilkjende-

give mig at disse Linier er kommen Dem tilhænde og at det forlangte vil blive opfyldt. Med megen 

Agtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Petersen pr. Dybvad.  

 

 

Nr. 2865 

 

Til Brug ved en forehavende Magelægs eller Udstykningsforretning beder jeg ærbødig at Deres 
Velbaarenhed vilde være af den Godhed at meddele mig en Attest om Hartkornet og Gammel-

skatten for Parcellen Matr. N
o
 35c af Bratskou Hovedgaards Jorder i Broust Sogn; det var en 

Feiltagelse af mig at jeg i min Skrivelse af 22
de

 December sidst havde kaldet den Matr. N
o
 35s 

istedet for Matr. N
o
 35c Thi 35s existerer ikke. 

Vadumtorp den 11
te
 Februar 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. 
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Nr. 2866 

 

Da den Kongelige Amtstuen i Aalborg har nægtet at aabne nye Skatteconti for Christen Jensen 

Fogh efter det hermed følgende Kort og Skjøde paa Parcellen Matr. N
o
 4c i Lindholm By Sundbye 

Sogn, Kjær Herred under foregivende af at Kortet endnu mangler en yderligere Paategning af 

Matriculscontoret. Dersom saadan yderligere Paategning virkelig behøves da beder jeg under-

danigst om at Kortet maa vorde forsynet med samme og at Amtstuen derefter maa blive tillagt 

fornøden Ordre om Hartkornets adskillelse og nye Skattecontiers oprettelse for den nuværende Eier. 

Vadumtorp den 11
te
 Februar 1854, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det høie Indenrigsministerium i Kjøbenhavn. 

 

 

Nr. 2867 

 

Da den Kongelige Amtstue i Aalborg har nægtet at aabne nye Skatteconti for Lars Pedersen af 

Lindholm BY Sundbye Sogn, Kjær Herred, Aalborg Amt for Hans Parcel Matr. N
o
 12 hvorover det 

herved følgende Skjøde med tilhørende Kort over Parcellen har været Amtstuen foreviist – det har 

Paategning om at det har været foreviist ved Tinglæsningen, og Skjødet har desuden Paategning om 

at Udstykningen er approberet under 27
de

 November 1852; men Amtstuen formener dog endnu at 

det er en Mangel ved Kortet at det ikke fra Matriculskontoret har faaet nogen Bogstavelig Paateg-

ning om at det er overensstemmende med Matriculskortet; og vil derfor ikke antage det til nye 

Skattecontoes Aabning førend det faaer en saadan Paategning – Dersom en saadan Paategning 

virkelig skulde være nødvendig, da beder jeg underdanigst om at faa Kortet forsynet dermed, og i al 

Fald at Amtstuen derhos maatte vorde tillagt fornøden Ordre om Hartkornets adskillelse og ny 

Skattecontos Oprettelse for de nævnte Parceller. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 18
de

 Februar 1855, Underdanigst P.L. Birk. 

(hermed et Skjøde og en Vielsesattest) 

 

Til Det høie Indenrigsministerium i Kjøbenhavn, 

 

 

Nr. 2868 

 

Til Brug ved en videre deling af Christen Christensen Konges Hovedparcel Matr. N
o
 3a i Nørhalne 

Bye; ombedes Dvbhed. godhedsfuld det allersnareste mueligt, at meddele mig en Attest om Hart-

kornet og Gammelskatten for bemeldte Matr. N
o
 3a i Nørhalne Bye, med Andeel i Matr. N

o
 5b(?) 

saaledes som samme staar antegnet i Udskiftnings Approbationen af 15
de

 August 1854, der formo-

dentlig er bleven Dvbhed. communiceret, eftersom bemeldte Gaards Hartkorn endnu ikke er bleven 

udmeldt i Amtstuen. 

Vadumtorp den 19
de

 Februar 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Godsforvalter Lund - Afsendt den 20 Febr. 

 

 

Nr. 2869 

 

De hermed følgende Briller, som min Datter har talt til Deres Velædelhed om, ønsker jeg forsynet 

med en smuk Sølvindfatning ligesom den jeg fik i forige Vinter, nemlig saaledes indrette at jeg kan 

lægge hvilken Kant til Næse som jeg vil; Afstanden mellem Glassene bør være nøiagtig ligesom 
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paa Hornindfatningen. Indfatningen maa naturligviis ikke være saa spinkel som den hermed følgen-

de Staalindfatning, der blev casseret i Fjor; men den maa for alle Ting heller ikke være Klodset; (?) 

maa endelig være stærkt og med gode Skruer, og Ledene paa Stængerne maa være forsynet med en 

nogenledes Bred Pallie(?) for at give dem Styrelse - da det er mig af særdeles Vigtighed at faae dem 

ret snart, da jeg bruger dem hver Dag saa maa jeg endelig bede om at faae dem med Posten paa 

Tirsdag. 

Brille Indfatningen skal see omtrent saaledes ud: (der er lavet en tegning i hæftet) 

Vadumtorp den 22
de

 Februar 1855, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Guldsmedmester Smith. 

 

 

Nr. 2870 

 

I Anledning af Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 12
te
 d.M. meldes at jeg er villig til at foretage 

Udstykning af Niels Krogens Gaards Jorder som er den eneste Maade paa hvilken det Hartkorn som 

Niels Krog besværer sig over kan bringes i Rigtighed; men dette kan naturligviis ikke skee førend 

Vinteren forlader os. 

Vadumtorp den 22
de

 Februar 1855, Ærbødigst og Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Godsforvalter  Mørup. 

 

 

Nr. 2871 

 

Da vedkommende Eiere ønske at faa Korter over sine Eiendomme som jeg har lovet dem at besørge 

saa tillader jeg mig herved underdanigst at bede om en Copi af Matriculskorterne for efterskrevne 

Eiendomme maatte for min Regning udfærdiges og sendes til Aalborg Amtstue, nemlig: 

a. Østerhalne By Vadum Sogn, Kjær Herred, Aalborg Amt Matr. N
o
 6 Selveier Christen 

Christensen, Hartkorn 4 Td. o Skp. o Fk. 1¾ alb. Gammelskat 34 rbd. 6 sk. 

b. Samme Bye og Sogn, Matr. N
o
 5 Rødsleth Gods Fæster Rasmus Jensen, Hartkorn 4 Td. 1 Skp. 1 

Fk. ½ alb. Gammelskat 41 rbd. 

c. Vesterbrønderslev Bye og Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt. 

Gaarden Matr. N
o
 10 og 11 af Hjermitslevgaards Gods. 

NB: Disse to sidstnævnte Korter ønskes med paategnede Matriculstaxter. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 29
de

 Februar 1855, underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høie Indenrigsministerium i Kjøbenhavn. 

 

 

Nr. 2872 

 

Med Posten sidste Fredag modtog jeg 17
de

 – 18
de

 og 19
de

 Hefte af ”Illustreret Folkeblad” og jeg har 
tidligere modtaget det Foregaaende indtil 15

de
 Hefte incl., men det 16

de
 Hefte med hvad dertil hen-

hører har jeg ikke faaet. Dersom det er bleven forglemt da beder jeg om at faae det sendt med Over-

bringeren: endvidere bragte Posten mig det 55
te
 Hefte af Klostret Danmarks Historie for Folket; 

men jeg mangler det 54
de

 Hefte - alle de foregaaende Hefter har jeg.  

Vadumtorp den 26
de

 Februar 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Boghandler Arntzen. 
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Nr. 2873 

 

For et Beløb af 25 rbd. som efter Foranstaltning af Indenrigs- og senere Finantsministeriet er af den 

Kongelige Amtstue i Aalborg er bleven mig udbetalt, for at have ført Tilsyn med Udførelsen af 

C.G.A. Selmers Prøveopmaaling til Landmaalerexamen qvitteres herved. 

Vadumtorp den 26
de

 Februar 1854 (1855) P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2874 

 

Af hoslagte Skrivelse fra Hr. Cancelliraad Herredsfoged Meinig ville Deres Velædelhed behage-

ligen erfare at jeg er bleven opfordret til at erklære om Mand i fornødent Fald er villig til at betale 

det sædvanlige Gebyhr 14½ Rbdl efter Hovedparcellen ikke har den befalede Størrelse 20 Tønder 

Land boniteret Jord til Taxten 24. Skjønt jeg nu ikke har havt stor Betænkelighed ved at svare ja 

dertil dersom det ikke kan blive anderledes saa finder jeg dog at jeg bør gjøre Deres Velædelhed 

opmærksom paa det muelige Tilfælde at denne Betaling endnu kan blive krævet skjønt jeg har 

antaget at den ikke burde erlægges; men den er jo hjemlet i Fr. 3
die

 Decbr. 1819 §1 og man kan 

følgelig ikke raisonere sig til hvad en anden vil svare Ja eller Nei til. Jeg maa derfor vel svare: ja 

naar det ikke kan undgaaes da er man villig til at betale det sædvanlige Gebyhr 14½ rbd. for at faae 

Udskiftningen approberet. 

Vadumtorp den 27
de

 Februar 1855, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Mølleeier Branth. 

 

 

Nr. 2875 

 

I Anledning af Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 16
de

 d.M. der først kom hertil i Gaar uden at 

være ledsaget af andre Bilage tillader jeg mig at erklære i Henseende til udstykningen at Simon Ør-

vads Fæstegaards Jorder Matr. N
o
 10 i Østerhalne by Vadum Sogn, at saafremt der imod Formod-

ning ikke skulde findes tilstrækkelig Grund til at oppebære Udstykningen efter Forordningen af 3
die

 

December 1819 § 17 hvilket jeg og sikkert haaber der vil, da er man villig til at indløse den i saa 

Fald fornødne Bevilling med det sædvanlige Gebyhr 14½ rbd. for at faae Udstykningen approberet. 

Vadumtorp den 28
de

 Februar 1855, ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2876 

 

Deres Velbyrdighed ombedes om mueligt at ville være af den Godhed at tilbagelevere mig de 

Pakker med Udskiftnings Korter som jeg i Dag indsendte til at afgaae med første Pakkepost til 

Amtmanden i Hjørring, jeg er nemlig kommet efter at der er noget forglemt ved Forretningen som 

jeg endnu ønskede at rette førend den sendes videre og derfor ret meget beder om at faae den 
tilbage. 

Vadumtorp den 2
den

 Marts 1855. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbyrdige Hr. adjungeret Postmester Østergaard. 

 

 

Nr. 2877 
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Til Brug ved Udstykning eller forandret Inddeling af Jorderne Matr. N
o
 3a og 55k af Christen 

Christensen Ringers Gaard i Nørhalne Bye Biersted Sogn der efter Ministeriets Udskiftningsordre 

af 15
de

 August 1854 staar anført saaledes: Matr. N
o
 3a for Hartkorn 2-7-3-2¾ glskat. 27 rbd. 27 sk. 

(Matr. N
o
) 55k (for Hartkorn) 0-2-1-0 (glskat.) 2 rbd. 15 sk. 

beder jeg ærbødigst om at den Kongelige Amtstue i Aalborg vilde behage ved allerførste Leilighed 

at meddele mig den fornødne Attest. 

Vadumtorp den 8
de

 Marts 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Kongelige Amtstue i Aalborg. 

 

 

Nr. 2878 

 

Tillade mig ærbødigst at forespørge hvor den Plads er for en Avlsforvalter som staaer omtalt neder-

lig paa 8
de

 Spalte i Aalborg Adressesavis N
o
 58 for dette Aar, nemlig det 3

die
 Avertisement fra nedre 

Ende af Spalten. 

Vadumtorp den 9
de

 Marts 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Adressecontoiret i Aalborg 

 

 

Nr. 2879 

 

Vadumtorp den 12
te
 Marts 1855 

S:T: Hr. Gjæstgiver Schmith i Sundbye 

Hav den Godhed at lade mig vide paa hvilke Dage Personposten til Hjørring befordres i lukket 

Vogn og til hvilket Klokkeslet der skal mødes hos Dem i Sundbye for dem som vil med. - Ligeledes 

beder jeg opgivet paa hvilke Dage og til hvilke Klokkeslæt der gaaer Fragtvogne fra Sundbye til 

Hjørring, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2880 

 

Deres Velbyrdighed ombedes at ville være af den Godhed at meddele mig en Indskrivningsbilet til 

en Plads paa Person Posten i lukket Vogn for min Datter J.B. Birk fra Sundbye til Hjørring i Mor-

gen – hvorfor det bedes opgivet til hvilket Klokkeslæt hun skal møde i Sundbye for at komme med 

– Hun medbringer en lille Kuffert der vistnok vil være noget over 25 pund men dog ingenlunde 

over . 

Den nøiagtige Vægt kan jeg først opgive naar hun faaer sin Kuffert pakket til, men dersom De vil 

være fornøiet med min Opgivelse da skal jeg nok veie det nøiagtig og i Morgen betale Overvægten, 

eller om de maaske kan blive veiet i Sundbye, da jeg jo helst ønskede hende fritaget for at møde i 

Aalborg.  

Vadumtorp den 13
de

 Marts 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2881 

 

I Henhold til eller i Anledning af Deres Velædelheds Skrivelse til mig af 7
de

 d.M. der først er kom-

met hertil i Dag (den 14
de

) meldes at de tvende hos Dem udførte Udstykningsforretninger over 

Matr. N
o
 14 og 17a i Torslev har jeg sendt til Amtet til videre Foranstaltning Ifølge Forordningen af  

3
die

 december 1819 § 13; de afgik her fra mit Contor den 1
st
 d.M. og siden den Tid har jeg ikke erfa-
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ret noget om dem; rimeligviis har Amtmanden som han sædvanlig plejer nok sendt dem til Herreds-

fogden for at indsende Sogneforstanderskabets Erklæring, men dette har jeg ikke havt Leilighed til 

at erfare noget om. – Jeg antager det som rimeligt at de vistnok snart maa komme ind til Ministeriet, 

men dette faaer jeg i Reglen ikke noget at vide om naar der ikke er Omstændigheder forhaanden der 

forlanges nærmere oplyst – og dette troer jeg neppe kan være Tilfældet her. 

Vadumtorp den 14
de

 Marts 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. Gaardeier Rigsdagsmand Lars Jensen 

 

 

Nr. 2882 

 

Vadumtorp den 17
de

 Marts 1855 

Høistærede Hr. Forvalter. 

Da uventet Sygdomstilfælde har lagt Hindringer i veien for mig for at kunne blive tilbørlig forbe-

redt paa det Møde som var berammet til at afholdes paa førstkommende Tirsdag hos Tagbrænder 

Nielsen paa Skald i Henseende til Delingen af Sandmosen, saa seer jeg mig nødsaget til at bede 

Dem være af den Godhed at foranstalte at Mødet bliver udsat en Kort Tid, da jeg saasnart som disse 

Hindringer bliver overvundne skal beramme en nye Mødedag og skrive Dem til derom nogle Dag 

for ud. Med sand Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Godsforvalter Herskind paa Birkelse. 

 

 

Nr. 2883 

 

Høistærede  

Hav den Godhed at lade mig vide hvorledes det staaer med Deres Helbred. Jeg har efter Omstæn-

dighederne funden mig foranlediget til at skrive til Forvalter Herskind og bedet ham om at udsætte 

Mødet i Sandmose Sagen indtil jeg nærmere skriver ham til derom. – Jeg kunde nemlig ikke finde 

mig i at Sandmosemødet skulde forsinke eller forhindre Tilendebringelse af Delingen af Nørhalne 

Mose – saasnart som den blev tilendebragt vil jeg skrive til Forvalteren igjen om at varsle til et nyt 

Møde medens De her hos mig udarbeider et Forslag til Plan for Delingen af Sandmosen. 

De og Deres hilses venskabeligst fra os alle her ved Deres forbundne P.L. Birk. 

Vadumtorp den 17
de

 Marts 1855. 

 

S:T: Hr. Landmaalerassistent Lund. 

 

 

Nr. 2884 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det første som Deres Leilighed kan tillade det 

meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme som agtes 
udstykket nemlig Matr. N

o
 7 i Smidstrup Bye Seilstrup Sogn og Matr. N

o
 12a sammesteds begge 

tilhørende Gaardeier J.P. Larsen. 

Vadumtorp den 20
de

 Marts 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. - (afsendt den) 

 

 

Nr. 2885 
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Vadumtorp den 20
de

 Marts 1855 

Høistærede 

Det gjør mig virkelig ondt at erfare at De er utilfreds med at det haardt imod min Villie ikke er 

bleven mig mueligt at fremme og fuldføre Deres Forretninger saa hastig som jeg havde ønsket og 

haabet – Formedelst den strænge Vinter og den derved foranledigede Iistransport har jeg endnu ikke 

faaet mine Sønner hjem fra Kjøbenhavn, min eneste Assistent jeg har, har været syg i hele den 

forige Uge og maa endnu bruge Doctor, og selv har jeg været syg en stor af Tiden siden De var her 

sidst – Jeg havde haabet at blive færdig til at have faaet Forretningen med Posten i Dag – men 

Sagens Vidtløftighed var Skyld i at jeg kom til at mangle et Par Timers Arbeide og da Posten sagde 

til mit Bud at han ikke kom igjen før næste Tirsdag saa har jeg for at gjøre hvad der stod i min Magt 

bestemt mig til at lade min egen Karl bringe dem det i Morgen directe til Neesgaard for ikke at tabe 

nogen Dag. 

De vil nu finde at alt er fuldført efter Aftale undtagen den lille Forretning over Matr. N
o
 7bb i 

Svenstrup; denne kand jeg ikke faae med fordi jeg mangler Oplysninger om hvad Matr. N
o
 24 er 

som efter Amtstuens Attest skal staa for særskilt Hartkorn ½ alb. og tilhører Jens Nielsen, ligesom 

N
o
 7bb; men Kortet give ingen Oplysning om hvad det er for en Eiendom. Ligeledes mangler der 

Oplysning om tvende Fælledsnummere Matr. N
o
 28 og 29 i Svenstrup, hvori Matr. N

o
 7bb skal have 

Deel; om dette er Fædriften eller fælleds Tørvemose eller deslige skulde jeg ogsaa vide. – Saafremt 

som De kan skaffe mig Oplysning om, maaske med Overbringeren heraf, hvad disse Numre 24, 28 

og 29 er for noget skal Forretningen, som i øvrigt er færdig strax blive dem tilsendt med Posten. 

Først i Pakken vil De da nu finde et Brev til Amtmanden som indeholder en Fortegnelse over alle de 

Forretninger som hermed følger – dette Brev skal naturligviis følge Forretningerne til Amtmanden, 

og De vil deri finde at der er 4 Ansøgninger hvoraf de under N
o
 1 og 2 skal underskrives af Dem. 

Den under N
o
 3 skal underskrives af Jens Christian Nielsen Alsberg og Jørgen Nielsen og den under 

N
o
 4 skal underskrives af Deres Svoger Niels Hansen. – Jeg maa nu ret meget bede Dem om paa det 

Omhyggeligste at drage Omsorg for at disse mangfoldige Smaakorter og andre smaa løse Docu-

menter ikke skal komme i Vildrede paa den lange Vei de have at passere igjennem 3 Sogneforstan-

derskaber og Herredscontoret førend de naar til Amtmanden. Af Brevet til Amtmanden vil De see at 

der til den første Ansøgning er 90 Korter nemlig 68 under a og 22 under b. 

Til Ansøgningen under N
o
 2 er 25 Korter, Til Ansøgningen under N

o
 3 er 2 Korter og til Ansøgnin-

gen under N
o
 4 er 3 Korter. 

Der er saaledes i alt 120 Korter foruden de sædvanlige Udstykningsdocumenter, hvilket i øvrigt 

findes speciel anført paa hver Beregning især – Korterne kan blive ved Forretningerne saalænge 

indtil disse kommer til Aalborg for derfra at afgaae med Pakkeposten til Hjørring, der behøver den 

ikke at følge med, da Pakken bliver indlagt i Postsækken. Det var ønskeligt om De selv ville faae 

Documenterne fra Herredscontoiret for selv at sende dem med Deres Post eller andet Bud til 

Aalborg i bemeldte Kasse, naturlig(vis) efter at Pakken er forseglet – maaskee Herredsfogden selv 

forsegler Pakken. 

Med megen Agtelse og Forbindtlighed Ærbødigst P.L. Birk. 

 

P.S. Det maa endelig passere at Brevet til Amtmanden er med i Pakken. 

 

 

Nr. 2886 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det meddele mig en Attest om Hartkornet og Gammelskatten paa Hedelodden Matr. N
o
 1b af Møl-

gaard i Leerup Sogn, Østerhan Herred, Hjørring Amt som bruges under Kokkedahl. 

Vadumtorp den 22
de

 Marts 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. - (Afsendt med Posten. B.) 
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Nr. 2887 

 

Høistærede 

Skjønt jeg med den bedste Villie tog fat paa at udsøge de attraaede Forandringer saa hastig som min 

Karl kom tilbage i det Haab at det skulde have bleven mig mueligt at faa dem færdig til den bestem-

te Tid saa har dette dog ikke kundet lade sig gjøre; thi de forlangte Omgjørelser er saa vidtløftig at 

det aldeles ikke kunde blive mig mueligt – der skal nemlig gjøres 6 ny Korter samt en Vidtløftig 

Magelægsberegning og en Firdobbelt Udstykningsberegning over Parcellerne Matr. N
o
 35h og 35i 

af Bratskov, samt over Matr. N
o
 1o og 1p af Søen – Dersom De vil selv gjøre hvad De kan for at 

fremskynde Sagen da maa jeg nødvendig bede Dem selv at komme hen til mig en gang endnu, og at 

medtage mit Brev til Amtmanden; thi dette maa jeg nu nødvendigviis bede Dem om at faa igjen; thi 

det kan nu slet ikke passe at være i den Form som det er. – jeg vil gjerne forandre Deres Ansøgning 

om Approbation paa Parcellerne i Søen; men jeg maa dog tillade mig at gjøre Dem opmærksom 

paa, at dersom De endelig vil have Ansøgningen forandret efter den Seddel som De har sendt mig 

saa troer jeg aldeles vist at De forstyrre det Hele saaledes at De maaske slet ikke faaer den attraaede 

Approbation. Vil De behage at komme til mig da vil jeg mundtlig forklare Dem mine Grunde, 

hvilket jeg bedre er istand til end skriftlig. – De kan behage at komme saa hastig som De vil; thi De 

kan træffe mig hjemme hver Dag i denne Tid. 

Forretningen over Matr. N
o
 7bb i Svenstrup har jeg fuldført efter de sendte Bemærkninger og 

ledsaget den med en Ansøgning som jeg haaber skulde være efter Ønske. 

De øvrige attraaede Forandringer skal, saafremt det er mig mueligt blive fuldført i Løbet af denne 

Uge; men hvorvidt det kan blive mig muelig veed jeg ikke; thi jeg er gandske ene om Arbeidet. – 

min Assistent som skulde hjelpe mig maatte jeg lade kjøre syg hjem til Biersted for 3 Dage siden og 

mine Sønner kan ikke komme hjem fra Kjøbenhavn førend Søen atter bliver aaben. 

Vadumtorp den 27
de

 Marts 1855, ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. Gaardeier og Forpagter Jørgen Nielsen. 

 

 

Nr. 2888 

 

Da den constituerede Byfoged Hr. Hoffmeyer i Skagen har tilmeldt mig at Kortet over Skagen 

Sogns Jorder er bleven sendt fra Indenrigsministeriet til Hjørring Amt saa tillader jeg mig herved 

allerærbødigst at bede Deres Høivelbaarenhed om at ville være af den Godhed at sende det hertil, da 

jeg behøver det til den under hændehavende Udskiftning, som jeg agter at fremme saa tidlig som 

Aarstiden kan tillade det. 

Vadumtorp den 28
de

 Marts 1855, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Esbensen Ridder af Dannebroge 

 

 
Nr. 2889 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 22
de

 d.M. meldes at det er min 

bestemte Agt at fremme Udskiftningen af Skagen Kjøbstads Jorder i det anstundende Foraar saa 

tidlig som Aarstiden og andre Omstændigheder kan tillade; jeg har derfor i Dag tilladt mig at bede 

Amtmanden om at sende mig Kortet hertil ved første Leilighed. 

Vadumtorp den 28
de

 Marts 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 
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S:T: Hr. Byefoged Hoffmeyer i Skagen. 

 

 

Nr. 2890 

 

Da jeg i flere Henseender ønsker at faae et Kort over Nørre Sundby Byes samtlige Jorder i Kjær 

Herred sædeles for at faae et fuldstændig tydeligt Begreb om hvad der hører til hvert enkelt Matri-

culsnummer for sig, saa beder jeg underdanigst om at det høie Indenrigsministerium høigunstigst 

vilde vise mig den Bevaagenhed for min Regning at lade udfærdige et saadant fuldstændigt Kort 

over hele Byen og at det maatte det snarest mueligt sendes til Aalborg Amtstue, hvor det af mig 

strax skal vorde indløst. 

Vadumtorp den 29
de

 Marts 1855, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høie Indenrigsministerium. 

 

 

Nr. 2891 

 

Høistærede 

Jeg har nu gjort mig det Fornødne omkring ved Udstykningsberegningen over Christen Møllers 

Huus Matr. N
o
 15 og 83; men paa Omstændighed af at Parcellen N

o
 1 af Matr. N

o
 83 er solgt til 

Peder Christensen i Klithuse kunde jeg ikke faa indført den hele Forretningen som skulde skrives 

omkring og dertil kunde jeg ikke faae Tid eftersom jeg endnu er ene om alt, men det kan da jo 

heller ikke gjøre noget til Sagen at det ikke bliver bekjendtgjort endnu at denne Parcel er solgt – det 

samme er Tilfældet med Parcellen N
o
 2 af Matr. N

o
 67 – Jeg har nu skrevet en Ansøgning for Niels 

Møller som jeg haaber vel at der nu skulde være efter Ønske. Det Øvrige skal komme saa hastig 

som jeg kan faae det færdig. 

Vadumtorp den 3
die

 April 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

Der blev sendt. Christen Nielsens Ansøgning, Udstykningsberegning som skal indsende Extract af 

Taxationsforretningerne; men Hartkornsattesten var vistnok forbleven ved Korterne thi den var ikke 

med her. 

 

 

Nr. 2892 

 

Under 26
de

 Februar dette Aar tillod jeg mig ærbødigst at bede Deres Velbyrdighed om at sende mig 

et Exemplar af 15
de

 Hefte af Illustreret Folkeblad med dertil hørende Bilage og et Exemplar af det 

54
de

 Hefte af Illustreret Danmarkshistorie for Folket – Jeg har hørt ofte efter disse Blade, men al 

min Søgen har været forgjæves – Om Posten har af Feiltagelse bragt dem andensteds hen veed jeg 

ikke men de var ikke kommen mig tilhænde; Jeg er imidlertid villig til at betale dem dobbelt naar 

jeg blot kan faa dem og beder derfor ret meget at De vilde være af den Godhed at skaffe mig dem. 

Af de med sidste Post mig til Gjennemsyn tilstillede Bøger har jeg beholdt de to; men den 3
die

 som 

jeg ogsaa nok ønskede at beholde er Defect, hvilket jeg først opdagede da jeg havde læst til Enden 
af Pag. 16 hvor jeg fandt at den manglede Slutning; om det imidlertid er lidt eller meget der mang-

ler veed jeg naturligviis ikke. Subskriptions Indbydelse paa Værket ”Aandeverdenens Vidunder 

eller Sjæle er udødelig” har jeg paategnet og ønsker mig det sendt naar det udkommer. 

Vadumtorp den 8
de

 April 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Boghandler Arntzen. 

 

 



1037 

 

Nr. 2893 

 

(Dette brev er overstreget, men da jeg ikke ved hvad denne overstregning betyder, så har jeg valgt 

at gengive det her) 

Kjære Hr. Doctor 

Min Tjenestekarl Christen Jacobsen blev syg i Løverdag og maatte gaae til Sengs. I Gaard holdt  

han sig vel oppe hele Dagen men var dog mindre vel tilpas. I Dag var han vel oppe om Formid-

dagen men fandt at han blev saa meget Kold at han maatte gaa til Sengs igjen og han fik da en 

formelig Feberparoxysme med Rystelse og Hede, der nu er overstaaet men har efterladt sig Ho-

vedpine og mindre Velbefindende, for resten siger han at han mangler ikke noget – Jeg ønsker at 

Hr. Doctoren vil være af den Godhed at ordinere det Fornødne for ham og ved et Par Ord tilkjende-

give mig hvorledes man har at forholde sig med ham. 

Vadumtorp den 8
de

 April 1855. Med sand Høiagtelse og Hengivenhed Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Doctor Lund i Aalborg. 

 

 

Nr. 2894 

 

Da Kjøberen af Morten Lunds Kjærlod i Kjølvering for mig have yttret at de staar i den Formeening 

at der skulde være en Feil indløbet ved taxationen af den i dem solgte Kjærlod saa har jeg lovet dem 

at tage de lovede Forhold i Øiesyn saa tidlig som Aarstiden kan tillade det, og da jeg nu haaber at 

Frosten i Jorden vil være gaaet saa meget bort at det kan lade sig undersøge saa er det min Agt at 

komme enten i Dag eller i Morgen saafremt Veiret vil blive føieligt og jeg kan faae at vide hvor 

Kjøberen er og om de ville behage at følge med mig hen til Parcellerne og Assistere mig med lidt. 

Vadumtorp den 13
de

 April 1855, P.L. Birk. 

 

Til Kjøberen af Morten Lunds Kjærlod. 

 

 

Nr. 2895 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velær(vær)digheds ærede Skrivelse af 12
de

 d.M. meldes, at da jeg i 

Efteraaret havde den Fornøielse at tale med Deres Velærværdighed om Forretningen paa Gjøl var 

jeg gandske blottet for ald muelig Hjelp; thi begge mine Sønner som have taget Landinspecteur-

examen var den Gang i Kjøbenhavn og min Assistent Lund var endnu paa Læsøe hvorfor han først 

kom tilbage den 6
te
 December sidst efter at Vinteren var begyndt, vi tage da begge fat paa Forret-

ningen for med forenede Kræfter for uopholdelig at fremme Forretningen paa Gjøl og under 18
de

 

December viste min Assistent Lund i den Anledning til Haldager; men han kunde paa den Tid ikke 

komme over til Gjøl – senere har han været syg i længere Tid og er endnu ikke kommet til Kræfter 

igjen – Mine Sønner som formedelst den besværlige Iistransport som De ønskede at undgaae have 

ligget i Kjøbenhavn hele Vinteren ere endnu ikke kommen tilbage men ventes i næste Uge da nu 

Seiladsen endelig igjen er bleven aaben og jeg forsikkrer gjentagende herved at jeg nu om gandske 

kort Tid skal lade høre fra mig og saa uopholdeligt som mueligt sørge for det Fornødne til 

Forretningens hurtige Tilendebringelse. 

Vadumtorp den 14
de

 April 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velærværdige Hr. Pastor Kattrup paa Gjøl. 

 

 

Nr. 2896 
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Saafremt Veiret vil blive føieligt er det min Agt paa førstkommende Mandag den 23
de

 d.M. at 

paabegynde Taxationen over de 4 Gaardes Jorder som jeg har lovet at udstykke i Aaby By og Sogn. 

Jeg ønskede helst at begynde paa Sognefogdens Gaard først da jeg dertil vil faae den ene Taxa-

tionsmand uden for Pastoratet - De vilde vel behage at faae Sognefogden til at faa Taxationsmæn-

dene til at møde ved min Ankomst til Stedet og at have Taxationsprotocollen med - Forspandsheste 

til at hente mig skulde møde her om Morgenen Kl. 6 – Jeg tillader mig foreløbig at bemærke at naar 

Taxationen og Maalingen er udført som sædvanlig skeer paa een Dag pleier jeg i Reglen at faa den 

for Forretningen bestemte Betaling – Jeg forglemte sidst at tilkjendegive Dem at Kortet som er mig 

leveret ikke maa bruges; det skulde i Reglen faaes fra Matriculskontoret og koster 2½ sk. pr. Tønde 

Land som beløber sig til to omtrent til 2 rbd. for hverv Gaard. 

Vadumtorp den 17
de

 April 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Egeberg 

 

 

Nr. 2897 

 

Vadumtorp den 19
de

 April 1855 

Velbyrdige Hr. Proprietair Schrøder 

Mine Sønner kom først hjem fra Kjøbenhavn i Gaar og min gamle Assistent som De talte med hos 

mig har ligget syg i Biersted og har været syg en 3 Ugers tid. Derfor er det først nu bleven mueligt 

for mig at komme til Dem eller at lade en af mine Sønner komme til Dem eller lade komme til 

Dem; jeg har nu aftalt med mine Sønner saaledes at en af dem reiser til Kokkedal for at udføre den 

forlangte Deling af Mølgaards Hede m.m. naar De ville behage at lade en Vogn efter ham møde her 

paa førstkommende Onsdag den 25
de

 d.M. Jeg beder Dem at være saa god forinden at lade nogle 

Maalepinde tillave forinden, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2898 

  

Da jeg har faaet en saa heftig Forkjølelse at jeg for mit Helbreds Skyld ikke tør vove mig ved at 

tage ud paa Forretninger i Morgen eller i denne Uge saa seer jeg mig nødsaget til at udsætte Forret-

ningen i Aaby i 8 dage eller til Mandag den 30
de

 d.M. og ønsker derfor at Sognefogden i Biersted 

vilde være af den Godhed til den Tid at møde hos Sognefogden i Aabye, med hvis Gaard jeg agter 

at gjøre Begyndelsen; jeg har ved min Avlskarl i Dag sendt et mundtlig Bud til Rasmus Jensen i 

Vesterhalne og bedet ham om at møde der til samme Tid. – Sognefoged Christen Jensen Thise 

anmodes om at ville besørge de andre Mænd som ønske Udstykning underrettede om denne for-

andre(de) Bestemmelse og at de derhos maatte opfordres til at besørge Parcellisterne varslede til at 

overvære Taxationen for de respective Gaarde som de have Kjøbt Parceller fra. Forspandsheste 

skulde altsaa møde her Mandagen den 30
de

 istedet for i Morgen. 

Vadumtorp den 22
de

 April 1855, Forbindtlig P.L. Birk. 

 

Til Deherr Sognefogder i Biersted og Aabye Sogne. 

 

 

Nr. 2899 

 

Det mig tilsendte Adkomstdocumenter Vielsesattest som Skjøde og Kort over Parcellen Matr. N
o
 

12e i Lindholm har jeg nu havt indsendt til Indenrigsministeriet og faaet Kortet forsynet med den af 
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Amtstuen savnede og forlangte Attest. Jeg har i den Anledning havt et Udlæg af Postpenge ved 

Indsendelsen 4 Frimærker    16 sk. 

For selve Attesten har jeg betalt  48 sk. 

   Tilsammen 64 sk. 

Som jeg beder mig ved Leilighed tilbagebetalt. 

Vadumtorp den 25
de

 April 1854, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Soelberg i N. Sundbye. 

 

 

Nr. 2900 

 

Min Læge Doctor Lund i Aalborg som jeg i Gaar lod hente herop for at undersøge min Helbreds 

Tilstand har aldeles forbudt mig at reise til Aaby paa Forretninger paa førstkommende Mandag; 

imidlertid troede han dog nok at jeg skulde blive istand til at komme lidt længere hen i Ugen og jeg 

vil da sende Dem Bud Aftenen forud saasnart som jeg føler mig saa vel at der er Sandsynlighed for 

at jeg kan komme. – Dette beder jeg Dem være saa rar at tilkjendegivet for alle Vedkommende. 

Vadumtorp den 27
de

 April 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Deherr. Sognefogderne i Biersted og Aabye Sogn samt til Gaardeier Rasmus Jensen i 

Vesterhalne. 

 

 

Nr. 2901 

 

Af det af mig i Aaret 1836 forfattede Udstykningskort over Selveier Morten Jensens Gaards Jorder i 

Hunetorp By Hune Sogn Hvetbo Herred Hjørring Amt udbeder jeg underdanigst mig meddeelt en 

fuldstændig Copi af Hovedparcellen N
o
 10b i samme Sogn med Hartkorn 3 Skp. 3 Fk. ¼ alb. 

Korterne ønskes sendt til Aalborg Amtstue hvor de af mig strax ville vorde indløste. 

Vadumtorp den 3
die

 Mai 1854 (1855) underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det høie Indenrigsministerium i Kjøbenhavn. 

 

 

Nr. 2902 

 

Af det til Matriculeringen brugte Kort over Vadum Sogn i Kjær Herred Aalborg Amt ønsker jeg 

mig meddeelt en Copie af den Deel som betegnes Jorderne Matr. N
o
 2 Fogedgaard med Hartkorn 3 

Td. 7 Skp. ¾ alb., Gammelskat 37 rbd. 90 sk. 

Kortet ønskes sendt til Aalborg Amtstue hvor det af mig strax skal vorde indløst. 

Vadumtorp den 4
de

 Mai 1855, Underdanigst P.L. Birk 

 

Til Det høie Indenrigsministerium i Kjøbenhavn 

 

 

Nr. 2903 

 

Til min ærgrelse seer jeg at da jeg under 8
de

 April d.A. gjentog min Begjæring til Deres Velbyrdig-

hed af 26
de

 Februar dette Aar har jeg af Feiltagelse forlangt Dem til at skaffe mig 15
de

 Hefte af 

Illustreret Folkeblad i stedet for det 16
de

 Hefte som jeg endnu savner. – Jeg beder derfor godheds-

fuld at undskylde at jeg herved tilbagesender det 15
de

 Hefte med ærbødigst Begjæring om at De 
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vilde være af den Godhed ved Leilighed at forskaffe mig det endnu manglende 16
de

 Hefte med 

Tilbehør. – De mig til Gjennemsyn tilstillede Copier skal om gandske Kort Tid blive tilbagesendt 

som jeg ikke maatte finde mig foranlediget til at beholde dem. Tør jeg bede Dem være af den 

Godhed at sende mig et Læg af det allertyndeste og meest gjennemsigtig Postpapir – det kunde 

rulles paa en Stok som Posten har med til stemplet Papir. 

Vadumtorp den 7
de

 Mai 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Boghandler Arntzen. 

 

 

Nr. 2904 

 

Skjellet imellem Parcellen N
o
 1 som er henlagt til Jens Jensen og Parcellen N

o
 2 som Eieren af 

Loftbro Teglværk A. Nygaard i Nørre Sundby har forbeholdt sig til Teglværket er af mig udmaalt 

paa Marken efter Vedkommendes Paaviisning. Det er afsat her paa Kortet efter de af mig paa Stedet 

optagne Maal og Skjellinier udmærket med grøn Skygge. 

Vadumtorp den 10
de

 April 1855, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 2905 

 

Deres Velbaarenhed ombedes at ville (være) af den Godhed det allerførste som Deres Leilighed kan 

tillade det at meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme i 

Hjørring Amt, nemlig: 

a Dronninglund Herred og Sogn – Ørsøe Fjerding Matr. N
o
 64 i Ørsø – Storskoven Matr. N

o
 10a og 

10b, samt Matr. N
o
 63a og 63b i Strandfjerdingen. 

b Hvetbo Herred Jetsmark Sogn, Sognets sydlige Deel Matr. N
o
 4a Htk. 1-4-2-2¼ , (Sognets) 

Mellemste Deel (Matr. N
o
) 48, (Htk.) 0-1-1-1¼ Glskat. 51 rbd. 74 sk. 

Vadumtorp den 13
de

 Mai 1855, Ærbødigst P.L. Birk 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 2906 

 

Aalborg Amt, Kjær Herred, Hammer Sogn, Gaardeier Nyborg den 12
te
 Mai 1855. 

 

Jens Jensen Nyborg Gaardeier ansøger underdanigst om at faae Delingen af Lodden Matr. N
o
 26 i 

Sundbye Sogn indført i Matriculen og beregnet i Hartkorn ved Indenrigsministeriet i Henhold til 

Lov af 4
de

 Juli 1850 § 4. 

 

Til Indenrigsministeriet 

Ved Skjøde af 25
de

 Juni 1852 tinglæst 25
de

 Februar 1853 har jeg tilkjøbt mig de saakaldte Bede-
steder Matr. N

o
 26 til Sundby Bye i Sundbye Sogn, Kjær Herred, Aalborg Amt, ved hvilket Skjøde 

alene er erhvervet den Andeel i Fælledslodden der kunde tilkomme Præsteembedet i Sundbye. 

Denne rettighed har jeg senere erhvervet mig ved Skjøde af 19
de

 Februar 1854 tinglæst den 24
de

 

samme Maaned – Men om endskjønt disse Skjøder hjemler mig den hele Eiendom uden Forbehold 

af nogen som helst Deel saa er det dog ligesaa vist at Eieren af Loftbro Teglværk Albrecht Nygaard 

i Sundbye har til Teglværket forbeholdt sig et Stykke af Bedestederne nærmest ved dette som jeg 

har ladet udmaale ved Justitsraad Stiftslandinspecteur Birk der har udmærket det paa det herved 

følgende Kort, som Parcellen N
o
 2. – I Henhold til Loven af 4

de
 Juli 1850 § 4 ansøger jeg herved 
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underdanigst om at dette Grundstykke maatte vorde beregnet i Hartkorn efter Matriculstaxten og at 

saadant maatte vorde udført ved Ministeriet uden Bekostning for mig, Underdanigst Jens Jensen. - 

Conciperet af Stiftslandinspecteur P.L. Birk. 

 

Hermed følger: 

a. mine 2
de

 Skjøder paa Eiendommen 

b. Kort in duplo over Eiendommen hvorpaa Skjellet imellem Parcellerne er optrukket med en stærk 

sort Linie og udmærket med grøn Skygge. 

c. En Seddel hvorefter vi selv havde udmaalt det til Loftbro Teglværk forbeholdte Stykke, hvilket 

nu er bragt paa Kortet efter Udmaaling af Stiftslandinspecteur Justitsraad Birk. 

 

 

Nr. 2907 

 

I Anledning af Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 4
de

 d.M. meldes, at jeg formedelst Sygdoms 

Tilfældet har været nødsaget til at holde mig inde i næsten to Maaneder, og ikke har seet mig istand 

for mit Helbreds Skyld at kunne forlade Hjemmet; Jeg er derved bleven sat saa aldeles tilbage i mi-

ne Forretninger, at det vil falde mig yderst vanskeligt at faae udført i den nærmeste fremtid, som jeg 

ellers havde gjort mig velbegrundet Haab om – min gamle Assistent har ogsaa været syg i omtrent 2 

Maaneder; men jeg har nu for gandske kort Tid siden førend mine to yngste Sønner, som begge ha-

ve aflagt de sidste Prøver til Landinspecteurexamen, og ved disses Hjelp haaber jeg gandske sikkert 

at skulle faae de fornødne Forarbeider ved Skagens Fælledsjorders Deling fremmet i Løbet af denne 

Maaned, hvorom jeg skal tillade mig nærmere at meddele Underretning, naar jeg kommer saavidt, 

at jeg nogenlunde tør bestemme Dagen. – Jeg skal imidlertid med yderste Flid bestræbe mig for, at 

det kan skee det allersnarest mueligt. 

Vadumtorp den 10
de

 Mai 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Byfoged Hoffmeyer i Skagen - afsendt den 11te Mai 

 

 

Nr. 2908 

 

Da udstykningsforretninger over Niels Hansen Pilens Gaards Jorder i Østerhassing Bye og Sogn nu 

ligger færdig til Indsendelse men jeg alene mangler Oplysning om under hvilken Datum Gaardens 

forige udstykning er approberet, saa maa jeg bede Dem snarest mueligt at meddele mig underret-

ning derom. Det kan nemlig sees af Skjødet at Gaarden var i Aaret 1845 da Skjødet blev udstædt 

paa Hartkorn 1 Td. 5 Skp. 3 Fk. men efter Amtstuens Attest er den nu ikkun 1 Td. 4 Skp. 1¾ alb. 

men jeg kan ikke see hvad det er der er gaaet fra Gaarden med Hartkorn 1 Td. 2 Fk. 1¼ alb. ligesom 

jeg heller ikke finder noget om til hvilken Tid en saadan udstykning er bleven approberet (slutter 

her) 

 

 

Nr. 2909 
 

I Henhold til Forordningen af 3
die

 December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at 

tilstille Deres Høivelbaarenhed et Andragende fra Gaardeier Jens Jensen i Nyborg i Hammer Sogn 

betræffende de saa kaldte Bedesteder Matr. N
o
 26 i Sundbye Sogn, hvilket Andragende jeg aller-

ærbødigst beder at Deres Høivelbaarenhed høigunstigst vilde anbefale til Indenrigsministeriet. 

Vadumtorp den 11
te
 Mai 1855, Allerærbødigst P.L. Birk. 
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Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v. Stemann Commandeur af Dannebroge og 

Dannebrogsmand. - afsendt samme Dag 

 

 

Nr. 2910 

 

Saafremt Veiret vil tillade det da er det nu min Agt at paabegynde Taxationen over Sognefoged 

Christen Jensen Thises Gaards Jorder i Morgen den 15
de

 Mai Formiddag Kl. 10 og at fremme 

Forretningen denne og paafølgende Dage over de andre Gaarde i Aabye som ønskes udstykkede. – 

Dette vorder herved tilkjendegivet for Sognefogderne i Biersted og Aabye Sogne samt for Gaard-

mand Rasmus Jensen i Vesterhalne. I Henhold til min Skrivelse af 27
de

 forige Maaned hvorhos jeg 

ønsker at Sognefoged Christen Jensen Thise vilde drage Omsorg for at der møder et Par Forspands-

heste her paa Gaarden i Morgen Formiddag Kl. 8 for at befordre mig og min Søn til Stedet – derhos 

ønsker jeg ogsaa at Sognefogden vilde drage Omsorg for at alle Vedkommende tilbørlig varsles om 

at møde for at overvære Forretningerne – ogsaa ønsker jeg at Sognefogden vilde tilkjendegive dem, 

at jeg som sædvanlig ønsker at Vedkommende vilde erlægge den for Forretningen akkorderede 

Betaling efterhaanden som Taxationerne bliver udførte – Beløbet vil blive omtrent 3 rbd. mere for 

hver Gaard end jeg yttrede sidst da De var hos mig eftersom jeg ikke erindrede af de mig lovede 

Korter ikke maa bruges til selve Forretningerne men skal copieres – Sognefogden i Biersted som 

Formand anmodes om at ville medbringe Protocollen. 

Vadumtorp den 14
de

 Mai 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2911 

 

Vadumtorp den 14
de

 Mai 1855 

Gode hr. Cancelliraad 

Tør jeg bede Dem være af den Godhed at meddele mig en Attest om Hartkornet og Gammelskatten 

for Gaarden Matr. N
o
 11 og 4b i Hvorup som er solgt til Jens Pedersen omtrent efter indlagte 

Concept,  som nu er solgt til Morten Nielsen 

Hav den Godhed ogsaa at lade mig vide under hvilken Datum Magelægget af 15
de

 Februar 1854 for 

Mt. N
o
 10 er approberet af Ministeriet; thi Matr. N

o
 10 findes ikke forandret i Jordebogen og det 

staaer ikke bemærket at Lodden Matr. N
o
 3d er magelagt til Morten Vestergaard. Oplysningerne for 

Peder Pilens Gaard skal følge om et Par Dage. 

Med sand Høiagtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst og hengivenst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2912 

 

I Anledning af Deres Velbaarenheds Begjæring i ærede Skrivelse af 21
de

 d.M. meldes at den Ud-

stykningsforretning hvorved Rødsleth Hovedgaards Jorder i Hvorup Sogn bestaaende af den saa-

kaldte Hvorup Mose i /: Borresticmose og Hovmose :/ er tillagt Matr. N
o
 29 er af mig udført og 

dateret 2
den

 October 1849. I min Udstykningsberegning fik Rødsleth Hovedgaards Parcel N
o
 29a 

efter Matriculsnummer hvorunder der den oprindelig henhørte; men i Indenrigsministeriets Skri-

velse af 1
ste

 December samme Aar communiceret ved Amtets Skrivelse af 19
de

 samme Maaned og 

hvorved Udstykningen er approberet er Rødsleth Hovedgaards Andeel i Hvorup Mose udelukkende 

bleven kaldt Matr. N
o
 29 og alle de øvrige Dele af det tidligere Matr. N

o
 29 blev da tillagt alle de 

følgende Matriculsnummere N
o
 30 til 74 begge inclusive, hvilke alle i Forening med Rødsleth 

Mose, det nuværende Matr. N
o
 29, have udgjort det oprindelige Matriculs N

o
 29 og alle de Matri-

culsnummere i Hvorup Sogn der ere høiere end 29 er saaledes alle blevne til ved Delingen af det 
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oprindelige Matriculs N
o
 29. – I øvrigt vil Amtets Skrivelse om denne Sag upaatvivlelig være 

meddelt til Herredscontoret. 

Vadumtorp den 26
de

 Mai 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2913 

 

Høistærede 

hermed sendes Dem det forlangte Papir. 

Dersom Hr. Bruun vil behage at lade mig hente her paa førstkommende Onsdag Morgen Kl. 8 da er 

jeg villig til at komme derover til den Tid for at foretage Taxation over Hovedlodderne hvis Hart-

korn skal deles. Taxationsprotocollen er De da saa god at besørge hentet forinden med Anmodning 

til Hr. Keller om at udnævne de i Pastoratet værende Taxationsmænd og disse og de Mænd vilde De 

da behage at faae til at møde Kl. 10 om Formiddagen paa Birkumgaard. - Behag at hilse Hr. Bruun 

med Frue fra Deres ærbødige P.L. Birk. - Vadumtorp den 27
de

 Mai 1855 

 

S:T: Hr. Gaardeier Landmaalerassistent Lund. 

 

 

Nr. 2914 

 

Gode Hr. Cancelliraad 

Da jeg har noget for mig af særdeles Vigtighed at tale med Dem om betræffende min Fordring paa 

Læsøeboerne saa ønsker jeg at det maatte være Dem beleiligt at forunde mig en Kort Samtale om 

mueligt helst i Morgen og beder jeg i saa Tilfælde at De godhedsfuld vilde bestemme til hvilken Tid 

jeg helst skulde komme enten i Morgen dersom det er Dem beleiligt, eller i andet Fald da i Over-

morgen. 

Vadumtorp den 27
de

 Mai 1855. Deres medsand Høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Cancelliraad Procurator Jensen 

 

 

Nr. 2915 

 

Niels Kragh i Vesterbrønderslev anmodes om at komme hertil, med Forspandsheste førstkommende 

Fredag d. 1
st
 Juni om Formiddagen Kl. 8 for at hente mig og faae Taxeringsmændene til at møde 

ved sin Gaard om Formiddagen Kl. 11, nemlig de samme Taxeringsmænd som taxerede Helledigaa-

rden i Fjor, og at faae Forvalteren til at møder der til samme Tid saavelsom Kjøberen af Helledi 

Gaarden. 

Vadumtorp den 28
de

 Mai 1855, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2916 

 

I Henhold til min ærbødige Skrivelse til Deres Velbyrdighed af 10
de

 d.M. tillader jeg mig at melde 

at det er min Agt at faa min Søn Landmaaler R.F. Birk til at reise til Skagen den førstkommende 

Onsdag den 30
te
 d.M. og om mueligt at komme dertil enten samme Dags Aften eller i al fald den 

næstpaafølgende Dag for at foretage nogle aldeles nødvendige udmaalinger paa Stedet og at faae de 

tidligere Maallinier opfriskede; Jeg beder derfor at Logie og fornøden Assistance for Communens 

Regning maatte vorde ham anviist. 

Vadumtorp den 28
de

 Mai 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 
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S:T: Hr. Byefoged Hoffmeyer i Skagen. 

 

 

Nr. 2917 

 

Høiværdige Hr. J. Nielsen 

I skyldigst Svar paa Deres meget ærede Skrivelse af 17
de

 d.M. meldes at jeg er villig til at foretage 

den forønskede Udstykning over Øen Livøe. Jeg har til den Ende atter forskaffet mig nogle nød-

vendige Oplysninger fra Matriculscontoret og jeg haaber vel at jeg skulde blive istand til at faae 

Udstykningen fuld færdig til den forønskede Tid saafremt jeg blot noget snart kunde faae Taxa-

tionen og den fornødne Maaling udført – Jeg maae endnu selv bestyre Taxationen for ingen af mine 

yngste Sønner endnu have faaet deres Bestalling omendskjønt de for længe siden have fuldført alle 

de befalede Examens Prøver. – Kortet som De siger at De har vil nol kunde bruges; at der ikke er 

Matriculstaxter paa det derpaa har jeg allerede raadet Bo ved at faae fra Kbhn. et simpelt Afrids af 

Matriculskortet med Taxter. – Jeg har aldrig været paa Livøe og veed derfor aldeles ikke hvad 

Leilighed der forefindes. Saafremt som De snarest mueligt vil skaffe Taxationsprotocollen og 

Taxationsmændene tilstæde og selv være tilstæde paa Øen for at medtage mig, og min Søn der, da 

vil jeg saa snart som jeg kan faae Sikkerhed for at saadan Anstalt er føiet begive mig til Aalborg og 

reise derhen med Dampskibet Liimfjorden – men førend jeg veed at saadan Foranstaltning er truffet 

kan jeg naturligviis ikke reise derhen. 

Vadumtorp den 28
de

 Mai 1855, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Forpagter Jørgen Nielsen til Neesgaard. 

 

 

  Nr. 2918 

 

Regning over en Deel Landmaalingsforretninger paa Gjøl fuldført i Aaret 1855 

For at opmaale og udskifte og at fordele Hartkornet i 134  

Dele samt for den i Forbindelse dermed foretagne Ligning  

af Gaden bliver Betalingen i Forhold til Arbeidets Vidtløftighed  200 rbd. 

For at udskifte og beregne i Hartkorn Matr. N
o
 6 med Kort in  

duplo samt Beregning      20 rbd. 

For at taxere og foretage Hartkorns fordeling af Mat. N
o
 141 i 

42 Lodder á 3 mk. pr. Lod er     21 rbd. 

    Er i alt 241 rbd. 

Vadumtorp den 30
te
 Mai 1855, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 2919 

 

Da jeg seer af de foregaaende Forhandling at i Tid af en Maaned har været den korteste Frist saa 
man har troet at kunne have til at faae de fornødne Indvarslinger til alle Vedkommende udført i saa 

har jeg bestemt mig til af afpasse min Tid saaledes at jeg kan møde i Aalborg ved Gammel Mølle 

Mandagen den 2
den

 Juli førstkommende om Formiddagen Kl. 9 til hvilken Tid og Sted jeg ønsker at 

faae de Vedkommende anmodet om at møde saavelsom den fornødne Assistance som jeg nærmere 

skal tillade mig at opgive i det mindste 8 Dage før Mødetiden. – Til Assistance ved Forretningen 

kunde der vistnok meest hensigtsmæssig bruges en Baad trukket i et lille Toug af 2 Mand paa hver 

Side af Aaen og hvori vi da tillige kunde have min Instrumenter og andre Redskaber samt de til 

Nivelleringerne fornødne Pæle og Maalepinde. 
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Vadumtorp den 30
te
 Mai 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Kæmner Wulff. 

 

 

Nr. 2920 

 

Høistærede 

I Anledning af Deres meget ærede Skrivelse af 3
die

 d.M. maa jeg fortælle Dem følgende speciele 

Omstændigheder;  Saa hastig som jeg havde modtaget Deres ærede skrivelse af 17 Mai om Forret-

ningen paa Livøe tog jeg strax Bestemmelse om en anden Forretning der ligeledes fordrer min 

personlige Nærværelse, nemlig en Undersøgelse af Flodmaalene ved Kjærs og Gammel Mølle ved 

Aalborg, og da De i Deres Skrivelse af 17
de

 Mai havde opstillet det som en Betingelse at Forret-

ningen paa Livøe skulde være færdig til at kunde sendes til Ministeriet til den 30
de

 d.M. saa faldt det 

mig ikke ind at der kunde være Tanke om at kunne udsætte dens Paabegyndelse til den 27
de

 d.M. og 

jeg bestemte mig da til at møde ved Forretningen ved Gammel Mølle den 2
den

 Juli. Jeg finder det at 

være saare hensigtsmæssigt at udsætte Forretningen paa Livøe indtil den forige Eier er afreist for at 

kunne faae Bygningen eller Bopælen til frie Raadighed; men jeg finder det slet ikke rimeligt at naar 

jeg først kommer der den 27
de

 d.M. at jeg da skulde kunne blive saa hastig færdig med taxationen 

og det som skal maales der paa Stedet at jeg med Sikkerhed kan være i Aalborg Mandagen den 2
den

 

Juli Formiddag Kl. 9 og da der til den Forretning jeg der skal foretage er langt over 100 Vedkom-

mende indvarslet ved Stævnevidner til at overvære Forretningens Begyndelse, saa kan deri ingen 

Forandring gjøre; jeg vil under disse Omstændigheder foreslaa for ikke at være udsat for at maatte 

reise to Gange til Livøe om det da ikke kunde gaa an at udsætte Forretningens Paabegyndelse indtil 

Udløbet af den første Uge af Juli Maaned nemlig til efter den 7
de

 Juli, da jeg saa nok med Sikkerhed 

kunde ordne mine andre Forretninger saaledes at jeg kunde blive gandske færdig med Livøes For-

retning i Løbet af Juli Maaned – Ønsker De at jeg under disse Omstændigheder alligevel skal møde 

efter Bestemmelsen Onsdagen den 27
de

 d.M: da er jeg villig dertil – Deres ærede Svar forventes 

snarest mueligt. 

Vadumtorp den 15
de

 Juni 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Forpagter Jørgen Nielsen til Neesgaard. 

 

 

Nr. 2921 

 

De ved Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 26
de

 f.M. som ankom hertil i min Fraværelse paa en 

Embedsreise og som derfor først nu har kunnet expederes, mig behageligen tilstillede Udstyknings-

korter over Gaarden Tidselbaks Jorder i Dronninglund Sogn har jeg nu efterseet paa det Omhygge-

ligste og confereret den med min Udstykningsberegning af 19
de

 Marts 1852 der ligger til Grund for 

Ministeriets Approbation paa Delingen af 19
de

 Februar 1853 og jeg har ved nøieste Eftersyn af 

Korterne i Forening med min Conceptberegning fundet at Parcelkorterne ere i fornøden behørig 

Orden saa at der ikke behøves at udfærdiges flere. – For at tydeliggjøre hvilke Korter der hører 

sammen til at udgjøre det Hartkorn 2 Td. 7 Skp. 2 Fk. ½ alb. med Gammelskat 16 rbd. 79 sk. som 

er solgt til Søren Jacobsen i Søraae. Da har jeg skrevet med Blyant en Bemærkning derom uden for 

Rammen øverst til Venstre paa Afridset af de 9 Korter som Deres Handel vedkommer; der er 

nemlig 5 Korter der tilsammen tagen udgjør Matr. N
o
 101a og gaar i min Beregning var anført i 5 

Parceller men som Ministeriet har sammenlagt til een Parcel; Et Kort over Matr. N
o
 101b hvorpaa 

tillige findes Parcellen Matr. N
o
 101k; at de denne Handel indkommende Parceller Matr. N

o
 101c 

og 101L tillige findes paa Kortet gjør jo dog intet til Sagen, saameget mindre som desuden alligevel 

haves Kort hvorpaa disse Parceller findes antegnede. – over enhver af de øvrige solgte Parceller 

Matr. N
o
 76a, 101g og 101i findes der ligeledes et særskilt Kort saa at der som anført er i alt 9 
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Korter som skal følge Søren Jacobsens Skjøde – Dersom der ønskes affattet et samlet Kort over 

disse til Søren Jacobsen solgte Parceller da vil et saadant let kunne faaes fra Ministeriet enten som 

Copi af det indsendte Udstyknings Hovedkort, eller en Copie af Matriculskortet, som det hensigts-

mæssigst og mindst bekostelig; men jeg kan ikke uden unyttig Besværlighed affatte et saadant Kort 

med tilbørlig Nøiagtighed, da jeg ikke har nogen Copie af Hovedkortet. 

Hermed tilbagesendes de 9 Stykker Parcelkorter som skal følge Skjødet til Søren Jacobsen, hvilke 

ligge særskilt indpakket og de øvrige 3 Udstyknings Parcel Korter saavelsom det gamle Udstyk-

ningskort fra 1838 og Communicationerne om udstykningsapprobationen dat. Sæbye 4
de

 Marts 

1853 følge ligeledes. 

Vadumtorp den 18
de

 Juni 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Branddirecteur Busch i Sæby. 

 

 

Nr. 2922 

 

Jørgen Sørensen Thorsen af Torslev har solgt den Andeel af Gaarden Matr. N
o
 19 til Peder Chris-

tian Steffensen og Andelen i Torslev Holme har han solgt til Anders Christensen i Østerbye paa 

Øeland, han har forespurgt hos mig og det kan ventes tilladt at sælge dets Holme fra Gaarden; jeg 

har dertil svaret at der efter de almindelige Regler formeentlig ikke kan være noget til Hinder 

derfor. 

Vadumtorp den 19
de

 Juni 1855, P.L. Birk. Stiftslandinspecteur. 

NB: Den Mand som har lovet at bringe mig de 9 rd., som Jørgen Sørensen Thorsen skylder mig er 

nok død siden han var her? 

NB: Thomas Christensen Eier af Gaarden N
o
 21 har lovet at bringe mig de 9 rd. for Jørn Sørensen 

Thorsen som staaer til Rest 

 

 

Nr. 2923 

 

Vadumtorp den 22 Juni 1855 

Høistærede Hr. Jørgen Nielsen 

da jeg forgjæves har ventet Brev fra Dem saavel i Dag som i Tirsdags saa vil jeg ved disse Linier 

tilkjendegive Dem at dersom jeg ikke ved nærværende Bud faar Deres udtrykkelige Forlangende 

om at komme til Livøe Onsdagen den 27
de

 Juni saa maa jeg antage at De indtil efter den 7
de

 Juli; 

men jeg maa da bede Dem snarest mueligt at opgive mig hvad Dag De saa vil at jeg skal møde – 

men jeg vil her gjentage den Bemærkning at dersom De endelig vil at jeg skal komme den 27
de

 da 

er det temmelig seent at jeg vil blive nødsaget til at reise 2 Gange til Livøe. Forbindtligst, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2924 

 

Da det er min Agt at foretage Taxation i Morgen over Anders Jensens Gaards Jorder Matr. N
o
 35 i 

Aabye saa ønsker jeg at Taxationsmændene Formanden Hr. Gaardeier Kars Pedersen af Biersted og 

Sognefoged Christen Jensen Thise af Aabye vilde behage at møde paa Aastedet i Anders Jensens 

Gaard i Morgen Formiddag Kl. 10 da jeg til den Tid agter at komme dertil for at begynde Forret-

ningen. Dersom der skulde være lovligt Forfald for nogen af Taxeringsmændene da beder jeg mig 

Bud henviist til en af Vadum Sogns Taxeringsmænd som de anmoder om at give Møde. – Eieren 

Anders Jensen vilde sørge for at være tilstæde og faa de andre Parcellister ogsaa til at være tilstæde 

og derhos været belavet paa Forspandsheste til at kjøre mig omkring paa Eiendommen.  

Vadumtorp den 24
de

 Juni 1855, P.L. Birk. 



1047 

 

 

 

Nr. 2925 

 

Vadumtorp den 29
de

 Juni 1855 

I skyldigst Svar paa Deres Velbhds. ærede Skrivelse af 28
de

 d.M. meldes at jeg skal nok anvise Dem 

et Terrain til Nivellerings og Beregningsprøve naar De behager at komme til mig her, til den af 

Dem nævnte Tid. – Skulde De mueligen træffe at komme her paa en Tid som jeg ikke var tilstæde, 

da vil der vistnok være en af mine Sønner hjemme som jeg da vil sige Besked til derom og som De i 

saa Tilfælde kunde faae fornøden Underretning af. 

Med megen Agtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landmaaler Ulrich i Viborg. 

 

 

Nr. 2926 

 

Deres Velædelhed bedes at ville være af den Godhed at sige mig hvad det egentlig er at de 5 Mand 

som ikke ville underskrive Erklæringen om Biersted Gades Udskiftning; thi dersom de tror at de 

ikke have faaet saameget som dem efter Maal og Taxt rettelig kan tilkomme da skal Udskiftningen 

undersøges af en anden Landinspecteur som dertil af Ministeriet skal beskikkes; men er det derimod 

ikkun Beliggenheden af Lodderne som de anke over da skal der Landvæsenscommissairer til at 

bedømme om den vedtagne Plan er fulgt eller ikke. – Dersom Klagen er af den første Slags saa har 

Commissairer ikke noget at gjøre med at bedømme det – Det sidstnævnte Slags Klager er derimod 

en Commissionens Bedømmelse underkastet. 

Vadumtorp den 30
de

 Juni 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Hald 

 

 

Nr. 2927 

 

Vadumtorp den 6
te
 Juli 1855 

Høistærede 

Efter Deres Forlangende i ærede Skrivelse af 4
de

 d.M: skal jeg og min Søn nok komme til Dem i 

Løgstør med Dampskibet Liimfjorden den førstkommende Onsdag 11
te
 d.M. De er vel saa god at 

bringe Livøe Kort med. Kortet over Nørøxe Søe saavelsom en Kjæde sendes Dem med Posten, 

Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Forpagter Jørgen Nielsen til Neesgaard. 

 

 

Nr. 2928 

 

For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift som for Juli Maaned 1855 er bleven mig 

udbetalt af den Kongelige Amtstue i Aalborg med 23 rbd. 32 sk. qvitteres herved. 

Vadumtorp den 7
de

 Juli 1855, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2929 
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I Anledning af det høie Indenrigsministeriums høigunstige Skrivelse til mig af 30
de

 forige Maaned 

tillader jeg mig underdanigst at bemærke at eftersom det høie Ministerium har givet Amtstuen Med-

hold i dens Vægring ved at aabne nye Skatteconti for Parcellerne Matriculs N
o
 67a, 67d og 67h i 

Gandrup By Østerhassing Sogn, Aalborg Amt i det Korterne over de omhandlede Eiendomme ikke 

er i Henhold til Placaten af 21
de

 April 1848 paategnede at være overensstemmende med Matriculs-

kortet, uanseet at Amtstuen har antegnet de andre 5 Parceller af samme Udstykningsforretning 

Matr. N
o
 67b, 67c, 67e, 67f og 67g uden at de til samme hørende Korter have erholdt nogen saadan 

yderligere Paategning, saa vil det formodentlig efter Omstændighederne nu blive en Nødvendighed 

at disse Korter faar den nu savnede Paategning; men er det som jeg ikke kan betvivle Matriculscon-

torets Pligt at indføre de approberede Udstykninger i Matriculen, da maa det ogsaa upaatvivlelig 

være Contorets Pligt at gjøre det rigtig, og da som sædvanligt og som in specie her har været Til-

fældet at Udstykning i Almindelighed udføres efter Copier af Matriculskorterne og Udstykningen jo 

i Reglen ikke er til i Matriculens førend Contoret faar dem indført. saa kan en Attest fra Contoret 

om Parcelkortets Overensstemmelse med Matriculskortet jo ikkun paa ud paa et oplyse at Contoret 

har ført Udstykningen rigtig paa Matriculskortet og en Attest derom kan det sikkert ikke være 

Meningen at enten jeg eller den vedkommende Lodseier skal betale; men er det virkelig nødvendigt 

at det skal meddeles en saadan Attest, da bør den vistnok ogsaa efter Sagens Natur meddeles uden 

Betaling. Det er derfor i det høie Ministeriums høiagtede Skrivelse yttret at ”forsaavidt de indsendte 

Parcelkort over 67a, 67d og 67h i Henhold til Foranstaaende ønskes paategnede at stemme med 

Matriculskorterne, men nærmere Begjæring derom indsendes”; i Anledning deraf tillader jeg mig 

underdanigst at bemærke at jeg har intet Ønske om nogen saadan Paategning, som jeg stedse her 

anseer for overflødig, men jeg vil alene tillade mig her underdanigst at gjentage mit under 7
de

 

December forige Aar yttrede Ønske at det maatte blive paalagt Amtstuen at aabne ny Skatteconto 

for enhver af Parcellerne Matr. N
o
 67a, 67d og 67h paa samme Grund som den alt tidligere har gjort 

for Parcellerne N
o
 67b, 67c, 67e, 67f og 67j af samme Udstykningsberegning. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 7
de

 Juli 1855, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det høie Indenrigsministerium i Kjøbenhavn. 

 

 

Nr. 2930 

 

Til Brug ved forefaldende Udstykninger beder jeg ærbødigst at Deres Velbaarenhed vilde være af 

den Godhed at meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme i 

Hjørring Amt, nemlig: 

a. I Hvetbo Herred Hune Sogn Matr, N
o
 10b Søren Sørensen og Christen Nielsen 

c. Børglum Herred, Thise Sogn og By Matr. N
o
 9 Selveier Henrich Nielsens Gaards Jorder  

d. (Thise Sogn og By) Matr. N
o
 5 (Selveier) Jens Christensen do. 

b. Horns Herred Skagen Landsogn Matr. N
o
 8 og 14k Selveier Christian Pedersen 

e. Østerhan Herred Tranum Sogn Bratbjerggaarde Matr. N
o
 4 og Matr. N

o
 55 i Sognets Klitter. Eier 

Christian Johnsen – Samme Eier Matr. N
o
 5 a og 54 i Bratbjerggaarde og Matr. N

o
 58 i Sognets 

Klitter. 

g. Samme Sogn Klithuse By Matr. N
o
 125 og N

o
 101d Eieren Ole Christensen. 

Det allerførste som det maatte være deres Velbaarenhed beleiligst ønsker jeg mig disse Attester 

tilsendt. 

Vadumtorp den 19
de

 August 1855, Med Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder ad Dannebrog. 

 

 

Nr. 2931 
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Til Brug ved Udstykning i Anledning af Magelæg mellem Gaardene Matr. N
o
 14 og 15 af forhen-

værende Vang Gods i Sulsted Bye og Sogn Kjær Herred Aalborg Amt ønsker jeg mig meddeelt en 

Attest om Hartkornet og Gammelskatten for enhver af disse Gaarde. Skulde det mueligen være 

beleiligt at Attesten kunde erholdes med Overbringeren da skeete der mig en Tjeneste; men i andet 

Fald ønskes det at der kunde faaes det første som det maatte falde beleiligt. 

Vadumtorp den 25
de

 Juli 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Kongelige Amtstue i Aalborg 

 

 

Nr. 2932 

 

Deres Velædelhed ombedes at ville være af den Godhed at meddele mig en Attest om Hartkornet og 

Gammelskatten for Lars Larsen Kudskes Gaards Jorder Matr. N
o
 11 i Meilsted By Sulsted Sogn. - 

Dersom jeg kunde faae den med Overbringeren da ønskede jeg det ret meget. Ligeledes ønsker jeg 

at faae Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Gaarden Matr. N
o
 14 og 15 i Sulsted Bye; dog 

dersom disse Gaarde allerede er udmeldt i Amtstuen da ønsker jeg at faae opgivet hvilke Matriculs-

nummere der tilhører enhver af disse Gaarde dersom de, som jeg formoder have Lodder i Fjord-

engen i Hammer Sogn ligesom jeg kam mindes at det var Tilfældet med Lyngens Gaard Matr. N
o
 8 

i Sulsted. 

Vadumtorp den 25
de

 Juli 1885, Ærbødigst og forbindtligst, P.L. Birk. 

 

S:T: Herr Godsforvalter Gaardeier Lund til Voerberggaard. 

 

 

Nr. 2933 

 

da jeg netop har i de sidste Dage udført Taxation over 3 Gaardes Jorder i Sulsted Sogn som jeg først 

kom fra i Aftes sildig saa har jeg ikke været istand til at faae disse Taxationer indført i Protocollen 

og beder derfor om dertil at faae mig forbeholdt Siderne Pg. 101, 102, 103 og 104 samt atter at faae 

Protocollen tilbage for at faae disse Forretninger indført. 

Vadumtorp den 29
de

 Juli 1855, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Lars Pedersen Sognefoged og Formand for det faste Taxationsmænd i Kjær Herreds vestre 

Deel. 

 

 

Nr. 2934 

 

Hoslagt har jeg den ære at tilstille Hr. Cancelliraaden en Gjenpart af Indenrigsministeriets Skrivelse 

til Amtet af 21
de

 October 1854 hvorved den sidst indsendte Udstykning af Gaarden Matr. N
o
 15a og 

52 i Hvorup er bleven approberet og jeg har deri til Jordbogens Berigtigelse efter Ministeriets Skri-

velse af 1
st
 December 1849 tilføiet Hartkornet og Gammelskatten for Matr. N

o
 3c og 5b hvilke i den 

nævnte Skrivelse staaer anført som tilhørende Niels Christensen; om dette er den samme som Niels 

Soldat veed jeg imidlertid ikke; thi i den sidste Approbation staar Niels Soldat anført som Niels 

Sørensen – men maaske er dette en anden. – Jeg har skrevet en Attest saaledes som jeg mener at den 

bør være; dersom Hr. Cancelliraaden er enig med mig derom da ville De blot behage at underskrive 

og sende mig den paa Godseierens Vegne. 

Vadumtorp den 31
de

 Juli 1855, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Cancelliraad Procurator Jessen. 
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Nr. 2935 

 

Til Brug ved attraaede Udstykninger ønskes Copier af Matriculs Korter over efterskrevne Eiend-

omme i Østerhan Herred Hjørring Amt, Lerup Sogn, nemlig – Christen Johnsen 2
de

 Gaardes Jorder i 

Bratbjerggaard Matr. N
o
 4 og Matr. N

o
 55 i Sognets Klitter item Matr. 5a og 5g i Bratbjerggaarde, 

samt N
o
 58 i Klitten. – Disse Korter ønskes ved første Leilighed sendt til Aalborg Amtstue hvor de 

af mig strax ville vorde indløst. 

Vadumtorp den 8
de

 August 1855, underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det høie Indenrigsministerium i Kjøbenhavn. 

 

 

Nr. 2936 

 

Til Indenrigsministeriet 

I Henhold til Placaten af 21
de

 April 1848 og Circulaireskrivelse til Amtstuen af 25
de

 Juni dette Aar 

har Aalborg Amtstue nægtet at aabne nye Skatteconto for Parcellerne af Christen Christensen Aaens 

ved Indenrigsministeriets Skrivelse af 22
de

 Juli og 26
de

 August 1854 udstykkede Gaardes Jorder 

Matr. N
o
 15 og 16 i Nørhalne By Biersted Sogn, Kjær Herred og Amtstuen har derhos viist Eieren 

til mig med yttring om at det skulde være min Pligt at besørge Korterne i behørig Lovebefalet Form 

– I min underdanigste Skrivelse til det høie Ministerium af 7
de

 forige Maaned har jeg tilladt mig 

underdanigst at yttre den Mening som jeg ikke seer mig istand til at fravige: at Matriculscontorets 

Attest om at Parcelkortet stemmer overens med Matriculskortet ikkun kan gaae ud paa at attestere at 

Contoret har ført Udstykningen rigtig ind i Matriculen og en saadan Attest maa formodentlig udgjø-

re en Deel af Revisionen og dersom den skal betales; hvorom jeg tvivler, eftersom jeg ikke finder 

det omtalt i Lovgivningen nogetsteds, da kan saadant i det mindste ingenlunde paaligge mig der 

ikke har approberet nogen Betaling for andet end for det Arbeide som jeg selv har udført; imidlertid 

har jeg ikke villet undlade efter Eierens Begjæring at indsende Korterne 7 Stykker, Matr. N
o
 15a, 

15b, 16a, 16b, 16c, 16d og 16e, hvoraf de 2 (16c og 16e) ere indfattede i de tilhørende Skjøder, med 

underdanigst Begjæring om at faae disse 7 Korter paategnet de af Amtstuen savnede Attester, og 

dersom der skal betales Penge for dem da beder jeg disse Korter for vedkommende Eiere. 

Fra Anders Jensen Norge ligeledes af Nørhalne By, Biersted Sogn har jeg ogsaa modtaget 4 Parcel-

korter paa hvilke der ligeledes savnes den af Amtstuen gjorte Paategning fra Matriculscontoret for 

at kunne faa nye Skatteconto; disse tillader jeg mig ligeledes underdanigst at fremsende bedende om 

ogsaa at faae disse forsynet med den savnede Paategning og dersom den skal betales; da beder jeg 

ligeledes underdanigst om at Amtstuen derom maae henvises til de vedkommende Eiere. 

Vadumtorp den 20
de

 August 1855, underdanigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2937 

 
(Dette brev er overstreget, men da jeg ikke ved hvad denne overstregning betyder, så har jeg valgt 

at gengive det her) 

Til Indenrigsministeriet 

Da Amtstuen i Henhold til Placat af 21
de

 April 1848 og Circulaire af 25
de

 Juni dette Aar har bemær-

ket at hosfølgende 5 Parcelkorter over Gaarden Matr. N
o
 12 i Ultved By Aistrup Sogn, Kjær Herred 

Aalborg Amt, mangler Matriculscontorets Attest om at Udstykningen er ført rigtig ind i Matriculen 

og at Korterne saaledes nu er overensstemmende med Matriculskortet. Det (?) paa Vedkommendes 

Vegne og efter deres Begjæring at jeg herved underdanigst fremsender Korterne tilligemed de ud-
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stædte og tinglæst Skjøder bedende at Korterne maatte vorde forsynede med den savnede Paateg-

ning for nye Skattecontoes Oprettelse og dersom de dertil fornødne Attester skal betales da maa jeg 

underdanigst bede Amtstuen tillagt Ordre om at opkræve Beløbet hos Vedkommende; thi jeg har 

ikke modtaget Betaling for andet end for mit eget Arbeide. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 26
de

 August 1855, Underdanigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2938 

 

Da Amtstuen i Henhold til Placat af 21
de

 April 1848 og Circulaire af 25
de

 Juni dette Aar har bemær-

ket at hosfølgende 5 Udstykningskorter over Gaarden Matr. N
o
 12 i Ultved By Aistrup Sogn, Kjær 

Herred, Aalborg Amt, mangler Attest om at være overensstemmende med Matriculskortet saa til-

lader jeg mig herved paa Vedkommende Eieres Vegne og efter Deres Begjæring underdanigst at 

fremsendte Korter, tilligemed de udstædte og i lovlig Form tinglæst Skjøder bedende om at faa 

Korterne forsynet med den savnede Paategning til nye Skattecontoers Oprettelse, og dersom 

Attesterne skal betale da beder jeg Amtstuen derom henviist til vedkommende Eiere. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 26
de

 August 1855, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det høie Indenrigsministerium i Kjøbenhavn. - Sendt med Posten den 28
de

 August 1855. 

 

 

Nr. 2939 

 

Deres Velbyrdighed modtage herved min Forbindtligst Tak for Deres ærede Skrivelser af 17
de

 og 

25
de

 d.M. saavelsom for Deres Uleilighed med de trufne Foranstaltninger angaaende Mødet paa 

Læsøe. Min Søn og Landmaalerassistent Lund kommer til Sæbye paa Løverdag for Søndag Morgen 

at følge med til Læsø. 

Vadumtorp den 29
de

 August 1855. Deres medsand Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.T. Hr. Branddirecteur Forligelsescommissair Busch i Sæbye. 

 

 

Nr. 2940 

 

Vadumtorp den 29
de

 August 1855 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 21 d.M. meldes at gandske bestemte 

Regler i det omspurgte Tilfælde kan jeg dog just ikke sige Dem, i min Praxis har jeg stedse anseet 

Skjellet paa et saadant Sted som det omspurgte at være paa Foden af Diget nemlig imellem Diget 

eller Volden og Grøften forudsat at der ikkun er Grøft paa den ene Side af Volden; hvor der deri-

mod er Grøft paa begge Sider af Volden maa det i Almindelighed antages at Skjellet er midt i Vol-

den, herfra vil alene være at undtage de sikerst sjeldne speciele Tilfælde hvor en Eier beviislig ved 

at opføre Hegnet har taget den hele til Hegnet manglende Grund af sig egen Lod; men hvor Hegn er 

opført efter Forordningen af 29
de

 October 1794 af Jordvold med dobbelt Grøfter der skal i Reglen 
Skjellet være midt i Volden og lige meget dertil tages paa hver Side af Skjellet, hvor derimod 

Grøfter skal udgjøre Hegnet er de saa kaldt Flækgrøfter der i er det nemlig Grøften der skal Hegne 

og paa saadanne Steder skal Skjellet følgelig være midt i Grøften – Eftersom jeg har forstaaet Deres 

Spørgsmaal kommer det her kun an paa at vide hvad der ved udskiftningen kan være bleven anseet 

som Skjel imellem Kjæret og Marken og det vil da komme an paa hvorledes det kan antages at 

Opmaaleren har antaget Skjellet imellem Kjæret og Marken og det er da vistnok sandsynligst at 

antage at han har maalt efter Foden af Diget naar der var Dige eller Maalt med enkelt Grøft; var der 

derimod Jordvold ved Grøft paa begge Sider da er det klart at han maa have taget midten af Diget 
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eller Jordvolden til Skjel. – Dersom Disse Yttringer kan være tilfredsstillende for Dem skal det være 

mig Kjært, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Skolelærer Nascou Aggersborg Skole pr. Løgstør. 

 

 

Nr. 2941 

 

I Anledning af Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 9
de

 d.M: meldes at jeg har efterseet det i mit 

Værge værende originale Udskiftnings Kort er Broust Bye er i en saadan Tilstand at naar det 

behandles med fornøden Omhu og tilbørlig Sagkundskab saa kan det endnu reddes fra Undergang. 

– Jeg har holdt det tilbage for at gjøre de vedkommende Sognebeboere opmærksom paa at der skal 

passes vel paa at det ikke kommer i Ukyndiges Hænder inden det vil være for sildig at redde det fra 

total Ødelæggelse; men det kan endnu reddes og blive meget godt naar der blot anvendes fornøden 

Flid og Omhu paa det; men for en Betaling af 5 rbd. kan det rigtignok nogenlunde gjøres i Stand – 

naar det skal gjøres istand som det kan og bør gjøres da vil det koste i det mindste 20 rbd. – men vil 

de betale mig dette Beløb derfor da vil jeg gjøre det i saa forsvarlig Stand som det efter sin Natur 

kan blive, nemlig saaledes at et ved omhyggelig Behandling kan erstatte et nyt Kort. – Et nyt Kort 

kan ellers i øvrigt ikkun faaes som Copie af Matriculskortet og et saadant Har Rigsdagsmand Lars 

Jensen i Torslev anskaffet; det har kostet 35 rbd. 3 sk., men det har den fatale Paategning – som alle 

Copier af Matriculskorter faaer – at det ikke tjener til Hjemmel i Eiendomsretten; derimod vil det 

originale Udskiftningskort som jeg har tilbudt at gjøre istand for 20 rbd. være over 10 Gange saa 

meget værd som et nyt efter Matriculs Kortet, eller med andre Ord der kan ikke for nogen Priis 

skaffes et nyt Kort tilveie som fuldkommen kan erstatte Tabet af det gamle originale Udskiftnings-

kort, der naar det bliver gjort i god Stand og siden conserveret vel kan vedblive at tjene som et 

lovligt Hjemmels Document hvis Tilintetgjørelse ikke ved nogen Betaling kan erstattes; ønsker man 

et nyt Kort der skal kunde tjene som Hjemmelskort da vil saadant ikkun kunne skee ved at faae det 

gamle gjort i fuldkommen god Stand først; men dette vil, som sagt, medføre en Bekostning af circa 

20 rbd. og naar dertil lægges Betalingen for et nyt som er 35 rbd. da vil et nyt Kort naar det skal 

være et Hjemmelskort ikke kunne præsteres for mindre end 55 rbd. men for den Betaling vil jeg 

forbinde mig til at tilveiebringe et nyt Hjemmelskort naar det kan skee inden det gamle Kort bliver 

udsat for mere Mishandling end det ellers har lidt. – Jeg vil nu oppebie Deres nærmere Bestemmel-

se om hvad der skal gjøres. – men jeg maa tillade mig den Bemærkning at det ikkun under den ud-

trykkelige Betingelse at det kan skee foruden det gamle pjaltede Kort faaer mere Mishandling end 

det allerede har lidt at jeg vil staar ved det her gjort Tilbud. 

Vadumtorp den 31
de

 August 1855, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Skolelærer Schousgaard i Broust. 

 

 

Nr. 2942 

 

Til Brug ved en forehavende Udstykning beder jeg ærbødigst om at den Kongelige Amtstue vilde 

behage at meddele mig en Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Jorderne Matr. N
o
 22 af 

Voerberg Bye Sundbye Sogn. 

Vadumtorp den 30
de

 August 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Kongelige Amtstue i Aalborg – (Sendt med Postbudet den 31
de

 August og forlangt ham til 

mundtlig at bede om Svar) 
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Nr. 2943 

 

Da der er noget der endnu behøver nøiere Eftersyn paa Marken forinden jeg er istand til at blive 

gandske færdig med Udstykningen af Niels Nielsen Krogs Gaard samt Helledegaarden i Vester-

brønders(lev) saa har Hr. Landmaaler Selmer lovet at see dette efter for mig paa førstkommende 

Torsdag Eftermiddag den 6
te
 d.M. naar han paa sin Reise fra Hjørring hertil kommer der forbi; jeg 

ønsker derfor at Niels Nielsen Krog vilde være hjemme paa Torsdag Eftermiddag fra Middags-

stunden af for at give den fornødne Paaviisning af Eiendommen og at yde den fornødne assistance 

ved lidt udmaaling paa Stedet, med Hensyn til Beliggenheden af den nye Landevei. 

Vadumtorp den 4
de

 September 1855, Forbindtlig P.L. Birk. 

 

Til Gaardeier Niels N. Krogh. 

 

 

Nr. 2944 

 

Paa førstkommende Mandag den 17
de

 September er det min Agt at komme til Lille Ræ(v)dal for at 

undersøge og udmaale Grændser fra søndre Side af de den Parcel af Dronninglunds Jorder som er 

henlagt til Lille Rævdal, nemlig N
o
 28a; thi anmodes herved de ærede tilgrændsende Lodseiere om 

behageligen at ville møde eller lade møde den nævnte Dag om Eftermiddagen Kl. 2 ved vestre Ende 

af Parcellen for at udvise mig det rette Skjel for bemeldte Parcel søndre Side.  

Vadumtorp den 11
te
 September 1855, ærbødigst P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

S:T: Hr. Proprietair Skeel til Dronninglund samt Eierne af Mat. N
o
 30a, 30b, 16 og 17 som grændse 

til bemeldte Rævdals Parcel. 

 

 

Nr. 2945 

 

Deres Velædelhed ombedes behageligen, det allersnareste som Deres Leilighed kan tilladet det, at 

sende mig en Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Peder Jensens Gaard Matr. N
o
 8 og 55e, 

med Andeel i Matr. N
o
 56 i Nørhalne By Biersted Sogn, for Forretningen er nu færdig og Proprie-

tair Glerup ønsker at faae denne afsendt saa hurtig muelig. 

Vadumtorp den 6
te
 Novbr. 1855. Med Agtelse Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Godsforvalter Lund til Voerberggaard. 

 

 

Nr. 2946 

 

Da det er min Agt førstkommende Fredag den 9
de

 at taxere Simon Sandens Gaard i Biersted, ønsker 

jeg gjerne, dersom De vil være den ene Taxationsmand, om De da ville behage at være tilstæde 

benævnte Dag Kl. 10 om Formiddagen, i Simon Sandens Gaard. og dertil medtage Protocollen; Da 
jeg formoder at De ikke har noget imod at tage Rasmus Jensen i Vesterhalne til den anden Taxa-

tionsmand har jeg ladet Budet gaae den Vei, for at tilvarsle ham – Skulle der være noget i Veien for 

Deres Vedkommende da beder jeg mig underrettet derom med Budet tilbage. Dersom De har nogle 

Afskrivter færdige ønsker jeg gjerne at faae den tilsendt med Budet. 

Vadumtorp den 7
de

 Novemb. 1855, Forbindtligst Birk. 

 

Til Hr. Sognefoged Lars Pedersen. 
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Nr. 2947 

 

Til Brug ved forestaaende Udstykninger beder jeg ærbødigst om, at den Kongelige Amtstue vilde 

behage, det allersnareste som Leilighed dertil gives, at meddele mig Attester om Hartkornet og 

Gammelskatten for efterfølgende Jorder nemlig: 

Kjær Herred, Biersted Sogn, Nørhalne By Matr. N
o
 3b Christen Severin Hansen. 

(Kjær Herred, Biersted Sogn, Nørhalne By), Matr. N
o
 2 og 55l med Andeel i Matr N

o 
56, Thomas 

Christensen Aaen. 

(Kjær Herred), Vadum Sogn, Østerhalne By (Matr.) N
o
 4 Jens Pedersen 

(Kjær Herred) Sulsted Sogn, Sulsted By, Matr. N
o
 40 Peder Svend Nielsens Enke. 

(Kjær Herred)Aistrup Sogn, Hovedgaarden Wraae, Matr. N
o
 1c, Vildmosen. 

Det bemærkes at Matr. N
o
 1c egentlig tilhører Tylstrup Byes Græsningslod og Boelsmænd efter 

Høiesteretsdom af 15
de

 Juni 1843; men i Matriculen staar, saavidt vides, bemeldte Matr. N
o
 1c 

anført under Hovedgaarden Wraae 

Vadumtorp den 15
de

 November 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Kongelige Amtstue i Aalborg. 

 

 

Nr. 2948 

 

Til Brug ved forestaaende Udstykninger beder jeg ærbødigst om at den Kongelige Amtstue vilde 

behage at meddele mig Attester om Hartkornet og Gammelskatten for efterfølgende Jorder, nemlig: 

Kjær Herred, Biersted Sogn og Bye, Matr. N
o
 12a med Andeel i Matr. N

o
 50. Eier Simon Nielsen 

(Kjær Herred) Hvorup Sogn, Nørre Uttrup By, Matr. N
o
 25 med Andeel i Matr. 57 (Eier) Poul 

Jensen. 

Vadumtorp den 16
de

 Novb. 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Kongelige Amtstue i Aalborg. 

 

 

Nr. 2949 

 

Udstyknings Forretningen over Deres Gaards Jorder Matr. N
o
 4a ligger nu færdig her paa Kontoiret, 

men da der endnu rester 15 rbd. i den mig tilkommende Betaling for samme, saa anmodes De om 

snarest mueligt at betale bemeldte 15 rbd. for at Forretningen derefter kan blive indsendt til Ministe-

riets Approbation. 

Vadumtorp den 12
te
 Januar 1856, Forbindtligst P.L. Birk, 

 

Til Gaardmand Christen Andersen Kaas. 

 

P:S: Tillige ønskes Underretning om hvad den Søn hedder som skal have Hovedparcellen. 

 

 

Nr. 2950 

 

Da Udstyknings Forretningen over Deres Sted Matr. N
o
 106, nu er færdig, maa De endelig snarest 

mueligt tilstille mig fra Proprietair Keller paa Ladegaard, Afskrivt af Taxationsforretningen, som 

blev afholdt den 11
te
 August f.A., ogsaa de lovede at have sendt mig for længe siden, da Forretnin-
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gen ikke kan blive indsendt til Ministeriets Approbation førend bemeldte Taxationsforretning bliver 

mig tilsendt. 

Vadumtorp den 12
te
 Januar 1856, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

Selveierne Christen Nielsen, Søren Sørensen i Remmene Hune Sogn. 

 

P.S. Skjødet som de har i Interessentskab ønsker jeg ogsaa tilstillet for at skrive Ansøgningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 2951 

 

Under 20
de

 f.M. har Indenrigsministeriet tilskrevet mig om at møde i en Hoverieforeningscom- 

mission for Christen Larsen med flere Huusmænd under Dronninggaards Gods i Hjørring Amt, i 

hvilken Commission Deres Velbaarenhed er beskikket til Formand; men da Ministeriets Skrivelse 

ikke nævner noget om til hvilken Tid eller paa hvilket Sted Mødet skal foretages og jeg har uopsæt-
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telige Embedsforretninger langt fjernede fra mit Hjem nemlig ved Kjøbstaden Skagen, saa beder jeg 

Dem, være af den Godhed det allersnarest mueligt at underrette mig om hvilke Bestemmelser der 

ere tagne i Henseende til Tiden og Stedet for at jeg derefter kan saavidt mueligt afpasse mine andre 

Forretninger, eller i manglende Fald at jeg uopholdelig kan indberette Sagen til Ministeriet for at 

faae en Anden udnævnt til at møde i mit Sted. 

Vadumtorp den 10
de

 Juli 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Arveforpagter Hjort til Thestrup pr. Aalborg 

 

 

Nr. 2952 

 

Vadumtorp den 11
te
 Juli 1854. 

Høistærede 

De har vistnok imod min Villie og Vidende taget Concepten til Læsøe Regning med Dem tillige 

med det sidste Brev jeg fik fra Amtmanden, hvilket jeg havde lagt fra for at beholde det her 

hjemme. – Jeg har forgjæves søgt hele mit Contor igjennem efter disse Sager og kan derfor ikke 

tvivle om at De jo maae have faaet dem med. Jeg er ved den Leilighed sat reent ud af Stand til at 

yttre noget om Regningen eftersom jeg ikke har nogen som helst Copie eller Gjenpart af ligesom 

jeg heller ikke har nogen Gjenpart af den Skrivelse fra Amtmanden der indeholder Ministeriets 

Bedømmelse af Regningen. – Jeg sender Dem herved en Fuldmagt til at hæve Pengene og at qvit-

tere paa mine Vegne, men jeg kan ikke indlade mig paa at indrømme nogen betydelig Nedsættelse; 

thi da Ministeriet saa er den eneste competente Dommer i denne Sag har bedømt Regningen i sin 

Heelhed og funden den billig saa vilde det være aldeles uforsvarligt af mig at indlade mig paa No-

gen betydelig Nedsættelse. – Dersom De har, som jeg formoder, Concept Regningen og Amtets 

Skrivelse om Ministeriets Bedømmelse af Sagen, da maae jeg endelig bede Dem allersnarest mue-

ligt at sende mig disse Ting, De kunde jo imidlertid tage de fornødne Gjenparter af dem, da jeg 

ellers ikke kan have eller yttret nogen Mening om Sagen. - Original Korterne har Peter lovet mig at 

de skal blive sendt i det snarest paa Løverdag og de forlangte Copier af Matriculskorterne vil da 

blive sendt saa hurtig som mueligt derefter. – Lad mig mindelig snart vide hvorledes Sagen staar og 

endelig hvor snart vi kan vente Dem hjem. – der skal jo dog gjøres to Reiser alligevel  - Jeg vilde 

særdeles gjerne have Dem med til Dybvad  hvor jeg har bestilt et Landvæsenscommissionsmøde i 

Tidsrummet mellem den 9
de

 og 16
de

 August incl. Saafremt som jeg faaer Efterretning om at Mødet 

er bestemt da skal De nærmere faae det at vide. – Venligst Hilsen fra os alle saavelsom i 

Kjøbenhavn og Altona ved Deres hengivne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2953 

 

Landmaalerassistent A.H. Lund befuldmægtiges herved til paa mine Vegne at modtage og qvittere 

for Restbeløbet af min Regning som Udskiftningen af Læsø Lands fælleds Græsningsjorder saale-

des at hans Qvittering skal være i enhver Henseende forbindende for mig. 

Vadumtorp den 12
te
 Juli 1854, P.L. Birk. Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 2954 

 

Vadumtorp den 12
te
 Juli 1854 

Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 24
de

 f.M: modtog jeg for nogle Dage siden ved min 

Hjemkomst fra en Reise paa 5 á 6 Uger som jeg især har fundet mig foranlediget til at gjøre for mit 

Helbreds Skyld. – At jeg ikke har besvaret Deres meget ærede Skrivelse af 20
de

 April er langt fra at 
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være enten af Efterladenhed eller uvillie, men tvingende Omstændigheder satte mig virkelig i Forle-

genhed for at kunne svare tilfredsstillende – Kund som Deres Velbhd. yttrede at De troede at jeg 

endnu havde til min Disposition var jeg ifølge en i de sidste Dage af April modtagen Skrivelse fra 

Indenrigsministeriet nødsaget til at sende over til Læsøe, og der har han være nu i to Maaneder og 

jeg veed endnu ikke hvor snart jeg kan faae ham hjem derfra. – Mine to yngste Sønner som nu 

begge er Landmaaler og som have været i Kjøbenhavn for at tage Landinspecteur Examen er vel 

bleven færdige med den theoretiske Deel af denne Examen og kom hjem for nogle Dage siden; men 

de have endnu en Deel practiske Prøver henhørende til Examen, som skal udføres i Løbet af denne 

Sommer, derfor kan jeg endnu ikke efter Ønske disponere over deres Tid. 

Ved at have overveiet Sagen om Udskiftningen af Allerup Bakker paa det Nøieste finder jeg at jeg 

gandske maa tiltræde den Mening som Deres Velbaarenhed har yttret i Deres ærede Skrivelse af 

24
de

 October og senere under 3
die

 December forige Aar, nemlig at det vil være det Rigtigste aller-

først at begynde Sagen med et Landvæsenscommissionsmøde for at faae aftalt det Nødvendigste om 

hvad der egentlig er Gjenstand for Udskiftningen og derved faae fastsat de nødvendige Bestemmel-

ser for at sikkre Eiendommen for Misbrug. – Et saadant Møde ønsker jeg at De vilde behage at faae 

Amtmanden til at bestemme omtrent 4 Uger fra Dato, saaledes at det om mueligt kunde falde i 

Tidsrummet fra den 9
de

 til den 16
de

 August begge inclusive, og at der det allersnareste mueligt 

maatte give mig Underretning om hvad der i den Henseende vorder bestemt. Et Par Ord til nærmere 

Underretning udbedes foreløbig. 

Et Brev til Amtmanden har jeg tilladt mig at lade følge, hvilket De vel er saa god at sende ham 

dersom det kan passe med Deres Bestemmelse.. Med Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Godseier Winkel til Dybvad. 

 

 

Nr. 2955 

 

Efter Begjæring af S.T. Hr. Godseier Winkel til Dybvad ønsker jeg særdeles meget at det maatte 

convenere Deres Høivelbaarenhed at bestemme et Landvæsenscommissionsmøde afholdt paa 

Dybvad i Tidsrummet fra den 9
de

 til den 16
de

 næste Maaned begge inclusive, nemlig ikke vel 

tidligere og heller ikke gjerne senere, for at træffe nogle nødvendige Bestemmelser med Hensyn til 

Udskiftningen af de saakaldte Allerup Bakker eller som det ogsaa tildeels er kaldet Allerup Skov i 

Hellevand Sogn, særdeles sigtende til at conservere den paa Eiendommen værende Skovvext. 

Vadumtorp den 12
te
 Juli 1854, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Esbensen Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 2956 

 

Deres Velædelhed ombedes at ville være af den Godhed at meddele mig Afskrift af Taxations-

forretningen over Jens Larsens Huuslod Matr. N
o
 38 i Biersted Bye og Sogn som blev afholdt den 

13
de

 Mai sidst, samt over Gaarden Hvoruptorps Jorder Matr. N
o
 2 som blev afholdt den 17

de
 Mai. 

Disse Afskrifter beder jeg ret meget om at faae det allerførste som det maatte være Dem beleiligt. 

Vadumtorp den 13
de

 Juli 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2957 

 

Under 20
de

 forige Maaned har det høie Indenrigsministerium tilskrevet mig om at møde i en Hove-

rieafløsningscommission for en Deel af Huusfæstere af Dronninggaards Gods i Hjørring Amt, men 
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da jeg fortiden har Forretning ved Kjøbstaden Skagen som er 14 Mil fra mit Hjem og jeg derfor 

ikke uden betydeligt Ophold i mine andre Forretninger kan møde paa Dronninggaard eller anden-

steds hvor Mødet mueligen maatte vorde bestemt saa tillader jeg mig paa Grund heraf underdanigst 

at bede det høie Ministerium om, at en anden maatte vorde udnævnt i mit Sted til at møde i den 

nævnte Commission for Dronninggaards Huusmænds Hoverie. 

Vadumtorp den 16
de

 Juli 1854, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det høie Indenrigsministerium. 

 

 

Nr. 2958 

 

Da jeg trænger til at faae Taxationsprotocollen for at faa et Par Afskrifter besørget af den just i disse 

Dage saa beder jeg ret meget om at faae den sendt med Overbringeren heraf. 

Vadumtorp den 16
de

 Juli 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Cancelliraad Procurator Jensen. 

 

 

Nr. 2959 

 

Taxationsprotocollen, som manglede Underskrift af Cancelliraad Jensen paa Gaardeier Larsens 

Vegne for Forretningen i Hvoruptorp Pag. 75 & 75 er nu bleven forsynet med den manglende 

Underskrift: jeg beder derfor nu om at faae den fornødne Afskrift af Taxationsforretningen, hvorfor 

heri indlagt følger Betalingen 1 mk. 8 sk. Ligeledes ønsker jeg at faae en Afskrift af Taxationsfor-

retningen over Zacharias Madsens Gaard Jorder i Aaby sin er indført i Protocollen Pag. 76 & 77, for 

hvilken jeg ikke har modtaget Betalingen; men jeg har paalagt Zacharias Madsen et betale den 1 

Morgen Eftermiddag naar han henter Afskriften, som jeg ønsker at han skulde bringe hertil i 

Morgen Eftermiddag. 

Vadumtorp den 17
de

 Juli 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Hald. 

 

 

Nr. 2960 

 

I Henhold til Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 22
de

 f.M. er det min Agt at komme til 

Skagen sidst i denne eller først i næste Uge for at afsætte det bestemte Areal til Skagens nye Fyr-

taarn, og da ved samme Leilighed at aftale de nærmere Nødvendige Bestemmelser med Hensyn til 

den speciele Deling af Kjøbstadens Andeel af Matr. N
o
 14. 

I Henhold til min ærbødige Skrivelse til Deres Velbaarenhed af 27
de

 Februar sidst tillader jeg mig at 

bede om at et passende friit Logie for Communens Regning maatte vorde mig anviist ved min An-

komst for mig og min Søn som følger med som Assistent, nemlig et Locale hvor jeg kunde have det 
store Bord som er bleven tilveiebragt for Communens Regning og som forblev paa 

Gjestgivergaarden da jeg sidst reiste fra Skagen. 

Vadumtorp den 17
de

 Juli 1854. Deres med Høiagtelse og Forbindtlighed ærbødige B. 

 

Velbaarne Hr. Byfoged Hoffmeyer. 

 

 

Nr. 2961  
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Efter Begjæring af Selveier Gaardmands Christen Pedersen i Sønder Saltum har jeg efterseet Ud-

stykningsdocumenterne af 1840 over forhenværende Jørgen Mortensens Fæste Gaards Jorder af 

Lundergaards Gods i bemeldte Sønder Saltum Bye, og jeg har da befundet at der over Parcellen N
o
 

4 som bestaar af den fraflyttede Gaardsplads samt Gadelodden sønden for samme er igjennem den 

egentlige Gaardsplads som i Hartkornsberegningen er fradraget med et Areal af 690 kvadrat Alen 

og som følgelig Parcellens nuværende Eier er aldeles uberettiget til at sparre eller lægge af. Dette 

attesteres herved. 

Vadumtorp den  18 Juli 1854, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 2962 

 

Deres Velbaarenhed modtage herved min Tilstaaelse for at det er mig forkyndt at et Møde til yder-

ligere at prøve den af ved kommende Formand og de udnævnte Voldgiftsmænd afsagte Kjendelse 

betræffende Aflønningen af noget Pligtarbeide for en Deel Huusmænd af Dronninggaards Gods i 

Hjørring Amt er af Dem bestemt til at foretages i Frederikshvile Kro Tirsdagen den 10
de

 August Kl. 

10 Formiddag; men jeg maa i den Anledning tillade mig at bemærke at eftersom jeg først i Gaar den 

18 modtog Deres ærede skrivelse af 14
de

 d.M. som Svar paa mit Brev af 10
de

 saa tillader jeg mig at 

bemærke at jeg efter OMstændighederne har seet mig nødsaget til under 16
de

 d.M. at skrive til 

Indenrigsministeriet saaledes: 

”Under 20
de

 f.M. har det høie Indenrigsministerium etc.” 

Paa denne Skrivelse har jeg naturligviis ikke modtaget noget Svar endnu, men dersom der til Deres 

Velbaarenhed indløber nogen Efterretning om at der er bleven udnævnt nogen anden i mit Sted da 

beder jeg Dem være af den Godhed saa uopholdelig som De kan at underrette mig derom ved et Par 

Ord med Posten til Skagen, hvor jeg reiser hen paa førstkommende Løverdag den 22
de

 denne 

Maaned; thi dersom jeg ikke modtager saadan Efterretning med Posten vil jeg ansee mig forpligtet 

til at møde til den nævnte Tid og Sted, uden Hensyn til den Ulempe og Bekostning som det maatte 

medføre, saafremt det for resten kan blive mig mueligt. 

Vadumtorp den 19
de

 Juli 1854. Deres ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Arveforpagter Hjorth. 

 

 

Nr. 2963 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 27
de

 f.M. meldes: at omendskjønt 

jeg endnu dog ikke i dette Øieblik er istand til at bestemme Tiden til Paabegyndelse af Udskift-

ningsforretningen over de omtalte Mosestrækninger, saa skal det dog nu ikke vare ret længe førend 

De skal høre nærmere fra mig derom. – Da jeg forleden tillod mig at tilstille Dem Udstyknings-

documenterne over Zacharias Madsens Gaards Jorder i Aabye forglemte jeg først at sende Dem 

tillige Taxationsforretningen, som jeg senere sendte bag efter; men ved min Hjemkomst i Gaar fra 

Skagen opdager jeg endnu til min Forbavselse, at jeg har glemt at sende Dem det allervigtigste 

Stykke nemlig den egentlige Udstykningsberegning hvorpaa det staaer specificeret hvad der skal 

følge med Forretningen. Jeg tillader mig saaledes her endnu at sende Dem denne Beregning beden-

de at De vilde være af den godhed at lægge denne ved de øvrige og dernæst at besørge det hele 

indsendt med Sogneforstanderskabets Anbefaling til Amtet. Derhos bede jeg Dem være af den 

godhed ved et Par Ord med Posten at tilkjendegive mig at De har modtaget de Dem tilstillede 

Documenter og at De som jeg haaber er saa god at sørge for dem.  

Med megen Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk.  

 

S:T: Hr. Godsforvalter Herskind paa Birkelse. 
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Nr. 2964 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 3
die

 d.M. meldes at jeg er villig til at 

foretage de forlangte udstykninger over Matr. N
o
 17 og 63 i Faarup samt 113 i Sønder Saltum og af 

Matr. N
o
 6d i Brødslev, hvilke to Forretninger hver for sig ville koste 15 rd. 2 mk. 10 sk. Den 

omtalte Leergrav i Østrup er jeg ligeledes villig til at dele for en lignende Betaling forudsat at alle 

Parterne kunne blive enige om at ønske den delt, men om saadant til et bestemt Brug ved en lovlig 

Udskiftning udlagt fælleds Gaardstykke kan deles eller formelig udstykkes uden at alle de deri 

lodtagende kunde blive enige kan vistnok være nogen Tvivl underkastet. – Men naar Reqvirenterne 

ville indestaae mig for Betalingen, da ville jeg nok dele den naar de faaer Kortet, som er bestilt. – 

De mig tilstillede Documenter følger med Budet tilbage. 

Vadumtorp den 5
te
 August 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Exam. juris Hoff.  

 

 

Nr. 2965 

 

Efter Begjæring af Selveier Lars Christian Jensen har jeg efterseet Udskiftningskortet af 1794 og 95 

over Sønder Saltum Byes Jorder opmaalt af G. Winther og udskiftet af Frid. Wesenberg og befundet 

at den Vei som ved min Udstykningsberegning af 27
de

 December 1840 af Gaarden Vestergaards 

Jorder er bleven udlagt over Parcellen N
o
 4 hvor den er fradraget med et Areal af 690 kvadrat Alen 

der svarer til en Brede af 6 Alen ikke findes paa Udskiftnings Kortet, og at følgelig min Forretning 

især gaar ud paa at skaffe Parcellisterne frie og ubehindret Vei; hvorvidt den derimod skal være til 

friit Brug for andre vil naturligviis komme an paa hvorvidt disse maatte have ældre Hjemmel, at 

Veien ikke staaer paa det originale Udskiftnings Kort det attesteres herved efter Forlangende. 

Vadumtorp den 5
te
 August 1854, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 2966 

 

Underdanigst Indberetning 

Under 27
de

 forige Maaned har Landmaaler Erichsen tilsendt mig de af ham udfærdigede Bemærk-

ninger og Tabeller til den af ham i Efteraaret 1852 under mit Tilsyn foretagne Nivellerings og Boni-

teringsprøver; han har derhos tilføiet den Bemærkning at det høie Ministerium har paalagt ham at 

indsende disse Prøvearbeider inden den 17
de

 i denne Maaned. 

I Henhold til min underdanige Indberetning af 25
de

 Mai dette Aar tillader jeg mig nu underdanigst 

at melde at jeg har modtaget disse Prøvearbeider for et Par Dage siden og de skal nu med min 

Bedømmelse vorde indsendt saa hastig som det kan være mig mueligt, hvilket jeg saaledes tillader 

mig foreløbig at tilkjendegive. 

Vadumtorp den 5
te
 August 1854, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høie Indenrigsministerium. 

 

 

Nr. 2967 
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Efter Forlangende tillader jeg mig indlagt at tilstille Deres Velbhd. en Skrivelse til min Søn hvori 

jeg har bedet ham at være Dem til Tjeneste med Erhvervelsen af nogle Oplysninger som De attraa-

er. 

Vadumtorp den 6
te
 August 1854, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Amtstuefuldmægtig Høyer i Aalborg. 

 

 

Nr. 2968 

 

Det vil formodentlig være i Deres Høivelbaarenheds høigunstige Erindring at der paa Øen Læsø er, 

foruden det store Græsningsfælledskab som jeg har fuldført i Oberst Landinspecteur Lorentzens 

Sted tillige en Deel mindre Fælledskaber i hvilke ikke hele Øen men ikkun nogle enkelte Lodseiere 

paa ethvert af de forskjellige Steder ere Lodtagende; disse mindre Fælledskaber blev det ligeledes 

sener overdraget til mig at fuldføre Delingen af; deraf har jeg udført en stor Deel der bleve indsend-

te samtidig med den store Forretning over Fælledsjorderne; men adskilligt staar endnu tilbage i den 

Retning jo der er endog nogle der endnu slet ikke er bleven paabegyndt hvortil jeg endnu savner 

Korter der alt alt for længere Tid siden er bleven forlangt ved Ministeriet men som formedelst Revi-

sionen af den store Udskiftningsforretning over Fælledsjorderne endnu ikke har været Tid til at faae 

udfærdiget fra Matriculscontoret. Af de under Udskiftning værende Forretninger af dette Slags er 

der en over Fælledsjorderne Matr. N
o
 45 og 46 som tilhører Peder Christensen og Christen Grind-

steds Enke, og hvorom der for den sidstnævnte er nægtet Tilstaaelse om Tilfredshed med Delingen. 

For nu at kunne faae denne Sag tilendebragt bliver det vistnok nødvendigt at tilkalde Landvæsens-

commissionen; men herved mødes den Omstændighed at der fortiden ikkun er en ilive af de forhen 

paa Øen udnævnte Landvæsenscommissairer, nemlig Kammerraad Hjort, jeg tillader mig derfor 

allerærbødigst at bede om at Deres Høivelbaarenhed vilde være af den Godhed for det muelige 

Tilfælde at det skulde blive aldeles nødvendigt at tilkalde Landvæsenscommissionen, at udnævne 

eller constituere 2
de

 Commissairer hvortil jeg allerærbødigst tillader mig at foreslaa Deherr. Birke-

dommer Gad og Landfoged Capitain Gedde, og at den ene af dem maatte udnævnes til at møde paa 

Deres Høivelbaarenheds Vegne i de Tilfælde af den Art som Omstændighederne mueligen endnu 

maatte gjøre nødvendige. 

Landmaalerassistent Lunds Skrivelse til mig af 17
de

 forige Maaned der endyderligere forklarer de 

omskrevne særegne Forhold ved disse Forretninger tillader jeg mig til yderligere Oplysning om 

Sagen aller ærbødigst her at lade medfølge. endelig tillader jeg at lade medfølge en Skrivelse til 

Inderigsministeriet om at faae Lund autoriseret til at møde for Landvæsenscommissionen paa mine 

Vegne, hvilken Skrivelse jeg beder at Deres Høivelbaarenhed høigunstigst vil anbefale.  

Vadumtorp den 13
de

 August 1854, Allerærbødigst P.L. Birk. 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Esbensen Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 2969 

 

Landmaalerassistent A.H. Lund befuldmægtiges herved til paa mine Vegne at modtage og qvittere 

for Restbeløbet af min indgivne og af Indenrigsministeriet reviderede Regning for Udskiftningen af 

Læsø Lands fælleds Græsningsjorder, ligesom han ogsaa herved bemyndiges til paa mine Vegne at 

underhandle med den til Regningens Bedømmelse og afgjørelse udnævnte Committe, saaledes at 

hvad han i den Henseende maatte indgaae skal være i enhver Henseende forbindende for mig; dog 

tillader jeg mig til den Ende at bemærke, at dersom Regningen ikke kan blive afgjort i Mindelighed 

da forbeholder jeg mig at forhøie de Dele af Regningen som jeg finder at være for lavt ansatte 

forinden den overgives til Paakjendelse af Domstolene. 

Vadumtorp den 12
te
 August 1854, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 
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Nr. 2970 

 

(Dette er et dokument der er indlagt i koncepthæftet) 

Attester om Hartkornet og Gammelskatten 

Vesterø Sogn – a Matr. N
o
 24 og 25 – b (Matr N

o
) 28 og 29 – c (Matr N

o
) 32, 109 a, b og c – d 

(Matr N
o
) 33 og 34 - e (Matr N

o
) 42 – f (Matr N

o
) 59a og b – g (Matr N

o
) 87 og 88 – h (Matr N

o
) 89 

og 90 – i (Matr N
o
) 100, 101 og 127 – k (Matr N

o
) 110a og b – l (Matr N

o
) 63, 114 a og b – m (Matr 

N
o
) 119 – n (Matr N

o
) 122 a og b. 

Byrum Sogn – a Matr. N
o
 3, 98 og 120 – b (Matr N

o
) 10 a og b – c (Matr N

o
) 22, 23 og 118 – d 

(Matr N
o
) 45 og 46 – e (Matr N

o
) 50 og 51 – f (Matr N

o
) 66 og 67. 

Hals Sogn – a Matr. N
o
 1, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 og 72 – b (Matr N

o
) 56, 57. 58, 59, 60, 61 og 62 

– c (Matr N
o
) 74 a og b, 75 – d (Matr N

o
) 76, 77 og 78. 

 

 

Nr. 2971 

 

Høistærede 

Saa hastig som jeg havde modtaget Deres meget ærede Skrivelse af 27
de

 f.M. har jeg strax, nemlig 

den 5
te
 d.M. gjort Indberetning derom til Ministeriet for at tilkjendegive, at jeg nu havde modtaget 

Deres (?) at der ikke længere hvilede nogen Forsømmelse derom hos Dem. 

Jeg har nu gjennemseet Deres Prøvearbeider og med Anbefaling har jeg i Dag indsendt dem til 

Indenrigsministeriet – Deres Bemærkninger om Jordboniteringen og Boniteringsmaaden har jeg 

gjennemlæst med megen Interesse; men jeg maa oprigtig tilstaae at jeg har funden det overveidene 

utilraadeligt at indsende dem, og har derfor holdt dem tilbage. 

De hilses venskabeligst fra os alle her ved Deres med Høiagtelse forbundne P.L. Birk. 

Vadumtorp den 16
de

 August 1854. 

 

S:T: Hr. Landmaaler N.B.V. Erichsen. 

 

 

Nr. 2972 

 

Deres Velædelhed ombedes at ville være af den Godhed ved første Leilighed der maatte gaa fra 

Dybvad til Aalborg at sende en Landmaaler(?) som blev forglemt paa Dybvad, formodentlig enten i 

den Vogn som kjørte med Lund til Allerup og Hjallerup Kro, eller om den maaskee blev liggende i 

Gangen paa Dybvad – Den ønsket leveret til Hr. Gjestgiver Schmidt i Sundbye. 

Vadumtorp den 19
de

 August 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Petersen paa Dybvad. 

 

 

Nr. 2973 

 

Til Brug ved nogle herhavende Hartkornsfordelinger paa Øen Læsø maa jeg ærbødigst bede Deres 

Velbaarenhed være af den Godhed at forsyne mig med de fornødne Hartkornsattester nemlig: 

For Vesterøe Sogn – a Matr. N
o
 24 og 25 – b (Matr N

o
) 28 og 29 – c (Matr N

o
) 32, 109 a, b og c – d 

(Matr N
o
) 33 og 34 - e (Matr N

o
) 42 – f (Matr N

o
) 59a og b – g (Matr N

o
) 87 og 88 – h (Matr N

o
) 89 

og 90 – i (Matr N
o
) 100, 101 og 127 – k (Matr N

o
) 110a og b – l (Matr N

o
) 63, 114 a og b – m (Matr 

N
o
) 119 – n (Matr N

o
) 122 a og b. 
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For Byrum Sogn – a Matr. N
o
 3, 98 og 120 – b (Matr N

o
) 10 a og b – c (Matr N

o
) 22, 23 og 118 – d 

(Matr N
o
) 45 og 46 – e (Matr N

o
) 50 og 51 – f (Matr N

o
) 66 og 67.  

For Hals Sogn – a Matr. N
o
 1, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 og 72 – b (Matr N

o
) 56, 57. 58, 59, 60, 61 

og 62 – c (Matr N
o
) 74 a og b, 75 – d (Matr N

o
) 76, 77 og 78. 

Disse 22 fælleds Eiendomme angaar ligesom mange Hartkornsnummere der hver for sig staar sam-

lede i Amtstuen men nu agtes delte imellem de forskjellige Eiere. Jeg kjender eller veed ikke rettere 

end at enhversomhelst Hartkornsfordeling skal grunde sig paa Attest fra Amtstuen og beder derfor 

om at faae disse Attester meddelte det allersnarest mueligt. – Min Søn i Hjørring skal tidligere have 

forlangt disse Attester, men han har ikke faaet dem af hvad Grund veed jeg ikke; men dersom Deres 

Velbaarenhed skulde staae i den Formening – som det har været mig sagt – at Amtstuen ikke skulde 

være pligtig til at meddele disse Attester da beder jeg Dem herved om Godhedsfuld at ville under-

rette mig derom med allerførste Post, for at jeg uopholdelig kan faae gjort fornøden Forespørgsel 

derom i Indenrigsministeriet; thi Forretningerne haster og de kan ikke lovligt fuldføres forinden jeg 

faaer Attesterne. 

Vadumtorp den 20
de

 August 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 2974 

 

Ifølge Hr. Forvalterens meget ærede Skrivelse af 8
de

 d.M. bemærkes at ihvorvel det efter Omstæn-

dighederne vistnok er umueligt at meddele de man(g)lende fornødne Oplysninger uden at komme til 

Villestrup og faa Skagen undersøgt paa selve Stedet, hvilket jeg vel forudsaa da jeg i Juni Maaned 

sidst tog Sagen i Øiesyn i Matriculscontoret, saa maae jeg dog bede Dem være af den Godhed at 

sende mig alle de til Sagen henhørende Documenter tilligemed Kortet over Møldrup Byes Jorder for 

at kunne gjøre derved hvad jeg kan forinden jeg kommer til Stedet og jeg skal da saa hastig derefter 

som jeg kan komme for at fuldføre det fornødne Eftersyn paa selve Stedet. 

Vadumtorp den 20
de

 August 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Godsforvalter Vogelsang. 

 

 

Nr. 2975 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad 

Under 3
die

 Mai dette Aar tillod jeg mig ærbødigst at tilskrive Dem saaledes: 

”Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det meddele mig attesyer om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme nemlig: 

Børglum Herred 

a. Jerslev Sogn, Klæstrup Bye, Matr. N
o
 7d Eieren Niels Larsen 

Dronninglund Herred 

b. Dronninglund Herred 

Dronninglund Sogn, Dronninglund Hovedgaard  Parcellen Matr. N
o
 28a, 3 Hartkorn 7 Skp. 2 Fk. 

Glskat. 12 rd. 75 sk. 

Jeg har næppe Grund til at tvivle om at disse Attester jo vel i sin Tid er bleven udfærdigede og mig 

tilsendt; men her er uheldigviis mødt det Tilfælde at da jeg i Foraaret eller Forsommeren var noget 

over to Maaneder borte fra mit Contor paa Reiser, og mine Sønner til samme Tid var i Kjøbenhavn 

for at læse til Landinspecteurexamen, saa at der ikke var nogen tilstæde paa Contoret der kunde tage 

sig af Sagerne, saa er de ved den Leilighed bleven forlagt og de kan nu ikke findes. Jeg beder Dem 

derhos herved ret indstændig ikke at tage mig ilde op at jeg haardt imod min Villie er bleven nødsa-

get til at bede Dem om godhedsfuld at ville meddele mig et Par andre Attester i de bortkomnes 
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Sted. – Det er med megen Undseelse at jeg er bleven nødsaget til at gjøre denne Begjæring; men jeg 

seer ingen anden Udvei til at kunne blive hjulpen ud af min Forlegenhed. 

Vadumtorp den 24
de

 August 1854. Med særdeles Høiagtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 2976 

 

Deres Velbhed. 

I Anledning af ærede Skrivelse af 14
de

 d.M: tillader jeg mig at bemærke at dersom Ministeriet 

henviser Dem til mig for her at gjøre Nivelleringen og Boniteringen da vil jeg blot tillade mig at 

bemærke at omendskjønt jeg for mit svage Helbreds Skyld helst ønsker at være fri derfor saa vil jeg 

dog ikke afslaae det; men jeg maae tillade mig at bemærke, at jeg ikke er istand til at tilbyde Dem 

Logies her paa Gaarden og maae følgelig overlade til Dem selv om De troer at kunne finde 

Leilighed til at logere Dem ind et andetsteds her paa Egnen. 

Vadumtorp den 28
de

 August 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landmaaler Ulrich i Viborg. 

 

 

Nr. 2977 

 

Efter Begjæring af Gaard og Mølleeier C. Petersen af Kobber Mølle i Dronninglund Sogn har jeg 

efterseet Udstykningskorterne over saavel Kobber Mølles Eiendomme som over Gaarden Store 

Feldens Hovedparcels Jorder med Hensyn til en Vei som er beliggende langs med Skjellet imellem 

disse sammengrændsende Eiendomme ved nordre Side af Store Feldens og søndre Side af Kobber 

Mølles Grund, og jeg har da befunden at denne mellemliggende Vei af 12 Alens Brede hverken 

hører til den Ene eller til den anden af disse Eiendomme; men at det gamle Dige som ligger langs 

Veiens søndre Side er den nordre Grændse af Store Feldens Hovedlod, og at nordre Side af Veien er 

Skjellet for søndre Side af Kobber Mølles Grund. – Dette attesteres herved med Tilføiende at da jeg 

sidst saa det egentlige Udskiftningskort over Ørsøe Fjerding var det som opskilt at det ikke var 

mueligt at afsætte noget nøiagtigt Skjel efter det. 

Vadumtorp den 29
de

 August 1854, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 2978 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 18
de

 f.M. meldes at det er min bestemte 

Agt at komme til Lille Rævdal i den omskrevne Anledning i Løbet af næste Uge og om mueligt 

først i Ugen. 

Vadumtorp den 5
te
 October 1854. Med Agtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 
S:T: Hr. Høyer til Lille Rævdal. 

 

 

Nr. 2979 

 

Vadumtorp den 6
te
 October 1854 

I skyldigst Svar paa Hr. Forvalterens meget ærede Skrivelse uden Datum, som jeg modtog sidst ved 

min Hjemkomst fra Hanherred meldes: at jeg har efterseet Korterne med Hensyn til de omskrevne 
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Veie og befundet at disse Veie fra Landeveien østen for Aabyebroe mod Nord efter Toftegaard 

saavel som den fra Landeveien vesten for Mumgaard mod Øster over Mumgaards Mark til Aaen 

ved Birkelse ere begge hver for sig udlagt med en Brede af 12 Alen; men der findes ikke nogen 

Sikkerhed for at der er udlagt særskilt Jord til Veigrøfter, hvilket heller ikke befindes at have været 

brugt uden paa faae enkelte Steder; Saaledes er det f.Ex. dog Tilfaldet over Biersted Byes Mark 

med alle de der udlagte Veie Saavidt jeg mindes troer jeg at have seet Noget Lignende paa Aalborg 

Kjøbstads Mark og paa en (?) andre Steder; men det er saare langt fra at være almindeligt; men 

omendskjønt det i Veiforordningen af 13
de

 Decb. 1793 § 8 er udtalt som en almindelig ufravigelig 

Bestemmelse ”at ingen indgrøftet Kjørevei skal være mindre end 10 til 12 Alen foruden Grøfterne, 

Veiene til og fra enkelte Gaarde undtagen” saa findes denne Lovbestemmelse saare hyppigt at være 

overtraadt; men paa den anden Sude finder man ligeledes saare hyppigt at Amtveiskorterne begaae 

den Uretfærdighed at udlægge en Vei med 12 Alens Brede mellem Grøfterne, og derhos paastaae at 

det hele Veimaal med Grøfterne inclusive og en Alen uden for Grøfterne skal tilhøre Veien uden at 

ville indrømme Vedkommende nogen Ret til Godtgjørelse for det Areal der saaledes berøves de, til 

Vei mere end der er bleven dem godtgjort ved Skyldsætningen; thi det er nemlig en noksom 

bekjendt Sandhed at der ingensteds i den nye Matricul er bleven godtgjort mere for Veien end 12 

Alen for en Bivei, en Kirkevei eller Møllevei, og 6 Alen for en Markvei. – Deres ærede Spørgsmaal 

angaaende Udskiftningen af Moserne beder jeg at jeg maae være Dem Svar skyldig paa endnu en 

gandske kort Tid, indtil jeg faar nogen af mine Hjelpere hjem igjen; thi før er der ikke noget ret 

Skred i Arbeidet; men nu vil det sikkert ikke vare ret længe førend jeg faae nogle af dem hjem 

igjen. 

Deres med sand Agtelse forbundne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 2980 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 13
de

 f.M. tillader jeg mig allerærbødigst 

at bemærke at mit svagelige Helbred har været saaledes i den senere Tid at det aldeles ikke har 

været mig muelig at kunne lede den Taxationsforretning som i Henhold til Loven af 6
te
 April 1850 

vil være at afholde over den Erstatning, som vedkommende Jordbrugere tilkommer for lidt Tab ved 

Landeveiens Anlæg i Aalborg Amt, og maae derfor nødvendigviis tvunget af Omstændighederne 

allerærbødigst bede Deres Høivelbaarenhed om at ville behage at udnævne en anden til at lede 

Forretningen i stedet for mig; saameget mere som hidtil endnu kommer den formentlig alt andet 

overveiende Omstændighed, at jeg er iblandt de Lodseiere som have afgivet Jord til de nye Lande-

veisanlæg og følgelig som Part i Sagen maae ansees for ikke at være habil til at lede Forretningen i 

nærværende Tilfælde. 

Vadumtorp den 6
te
 October 1854, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v Stemann Commandeur af Dannebrog og 

Dannebrogsmand. 

 

 

Nr. 2981 

 

Saa gjerne som jeg vilde have efterkommet Deres Velbaarenheds Begjæring i ærede Skrivelse af 

13
de

 d.M. om at meddele den omtrentlige Størrelse af de Jorder som Sandflugten har dækket i 

Skagen Sogn uden for Matr. N
o
 14, kan jeg kun beklage at det med den bedste Villie dog ikke er 

mig mueligt at udrette noget eller at meddele noget fuldstændigt i den Retning fordi jeg aldeles 

mangler Kort over Landsognets Andeel og jeg har ikke Beregning over mere af Landsognet end 

over Matr. N
o
 1 & 2 samt N

o
 5a, 6, 9 og 11 – I disse Matriculsnummre har Sandflugten dækket 

nemlig:  

Matr. N
o
 6b Stykket ge. 9900 kvadrat al. 
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Matr. N
o
 9 Stykket hj 16370 kvadrat al. 

og Matr. N
o
 11 Stykket hs 13070 kvadrat al. 

tilsammen 39340 

I Lodderne Matr. N
o
 3, 4, 5b, 6, 7, 8 og 10 er derimod en langt betydeligere Deel dækket, nemlig 

Taxationsstykkerne fh, fp, fz, gq, gr, gu, gy og hn; men hvor meget det er kan jeg end ikke med den 

mindste Grad af Tilnærmelse angive – at det er langt mere end 10 Gang saa meget er vistnok uden 

for al Tvivl. 

Hvad derimod Kjøbstadens Andeel angaar da er alt det som er dækket af Sandflugten inden for 

Matr. N
o
 14 tilsamme indbefattet i Matr. N

o
 12, Høiens eller gammel Skagens Mark, og bestaar 

alene af Stykket hy, hz, ia, ik og iq og udgjør efter Kortet 71970 kvadrat alen eller paa det nærmeste 

5 Tønder Land. Om denne ufuldstændige Meddelelse kan være til nogen Nytte eller ei veed jeg 

ikke; men uden at komme i Besiddelse af Kortet over Landsognet er det mig ikke mueligt at 

meddele den fuldstændige – Dersom Kortet er kommet fra Ministeriet og det kan vorde mig tilsendt 

da er jeg villig til at meddele Fortegnelsen saa fuldstændig som det maatte attraaes. 

Vadumtorp den 24
de

 November 1854. Med Høiagtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Byefoged Hoffmeyer. 

 

 

Nr. 2982 

 

Til Brug ved en attraaet Udstykning beder jeg ærbødigst om at vorde meddelt en Attest om Hart-

kornet og Gammelskatten for Jens Deigmanns Eiendom Matr. N
o
 19a og 125 i Sundbye Bye og 

Sogn, Kjær Herred, Aalborg Amt. 

Vadumtorp den 27 November 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Kongelige Amtstue i Aalborg. 

 

 

Nr. 2983 

 

Vadumtorp den 28
de

 November 1854 

I Anledning af Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 23
de

 d.M. tillader jeg mig at bemær-

ke, at jeg kan aldeles ikke mindes at De har anmodet mig om at indsende forhenværende Sognefo-

ged Jens Laursens Kort til Indenrigsministeriet for at faae det paategnet som overensstemmende 

med Matriculskortet for at det kunde følge Skjødet; Jeg har nemlig hidtil staaet i den Formening at 

Jens Laursens Skjøde var udfærdiget. – For at kunne følge Skjødet til Tinglæsning behøves det Kort 

han har vistnok ikke nogen Paategning; thi vel findes Hartkornet ikke antegnet paa Kortet; men det 

har jo den Paategning at det er overensstemmende med Matriculskortet over Gaarden N
o
 11 og vi-

dere Paategning troer jeg ikke at det behøver for Tinglæsningens Skyld – Jeg har efterseet min Con-

cept til den Ansøgning som jeg skrev for Jens Laursen om at faa Tilladelse til at afhænde de smaa 

Tofter og Gaardspladsen; men dermed har jeg ikke indsendt noget Kort over Gaardens samlede 

Jorder men alene Kort in Duplo over Parcellerne b og c. – Saavidt jeg kan min-des beholdt Jens 

Laursen eller Eriksen selv Kortet over Gaardens Jorder da jeg sidst var paa Villestrup tilligemed en 

Afskrift som han har af Matriculsberegningen, hvilken sidst jeg tog Copie af for at bruge ved Ind-

stillingen; men jeg kan som sagt ikke mindes at jeg blev anmodet om at indsende hans Kort med 

min Indstilling om Delingen af de smaa Tofter i Byen. Derimod kan jeg godt huske at jeg blev 

anmodet om at indsende Kortet over Bodenschøns Gaard Matr. N
o
 8 i Lille Arden med Anmodning 

om enten at de vilde forandre det indsendte Kort eller udstæde et nyt til at følge Skjødet; men om 

dette er skeet eller ei er mig gandske ubekjendt. 

Vadumtorp den 28
de

 November 1854. Med sand Agtelse. Deres ærbødigste P.L. Birk. 
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Velbaarne Herr. Ca(n)d philis. N. Jael. - Afsendt 29/11 54 

 

 

Nr. 2984 

 

S:T: Hr. Godsforvalter Herskind. 

Tør jeg bede Hr. Forvalteren godhedsfuld at ville være uleiliget med at tilføie Matriculsnummerne 

paa den hermed følgende Fortegnelse i en Rubrik som jeg dertil har ladet være aaben mest ved de 

Nummere som Lodderne have paa Kortet. Nogen lister kunde jeg ogsaa gjerne ønske forandret ved 

at overstrege de Navne som var til ved Udskiftningen – og skrive de nuværende Beboeres Navne 

neden under. – Det Hartkorn som findes i den første Rubrik er det som existerede førend Udskift-

ningen; det har nu aldeles ingen Interesse; Det Hartkorn som findes i det anden Rubrik skal være 

det siden Udskiftningen gjældende gamle Hartkorn der nu er forvandlet til Gammelskat. – I øvrigt 

maa jeg ret meget bede Dem om ved første Leilighed at meddele mig en fuldstændig Afskrift af den 

ny Matricul for hele Aaby Sogn vesten Aaen; nemlig for alle dem som have Deel i den fælleds 

Tørvemose, som vistnok er aldeles ubetinget dem alle sammen dernæst beder jeg Dem være af den 

Godhed at meddele mig en Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Anders Jensens Huuslod 

Matr. N
o
 30 i Vedsted. – ligesom jeg ogsaa maa bede Dem være saa god at paalægge Smeden 

Anders Thomsen at faae en Afskrift af Taxationsforretningen hos Hr. Keller paa Lundergaard over 

Anders Jensens Jorder, og selv at bringe mig den hertil for at kunne besvare mig nogle Spørgsmaal i 

Henseende til Udstykningen det mig udlaante Kort over Anders Jensens Huuslod Matr. N
o
 30 følger 

hermed tilbage med Tak for Laanet. 

Vadumtorp den 29
de

 November 1854. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Godsforvalter Herskind. - Afsendt 29/11 54 

 

 

Nr. 2985 

 

Vadumtorp den 30
de

 November 1854 

Velærværdige Hr. Pastor Asp i Laarup. 

Deres Velærværdighed ombedes at ville være af den Godhed at modtage hoslagte Interessentskabs-

contract og tvende Skjøder til Lars Christensen Kudsk, Søren Christian Johansen og Ole Jens 

Sørensen og derhos godhedsfuld drage Omsorg for at de ved første Leilighed kunde komme Lars 

Christensen Kudsk i Nørrebratbjerg tilhænde, hvilket jeg lovede ham da jeg sidst var der paa Egnen. 

Med særdeles Agtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Lagt i Posttasken samme Dag. 

 

 

Nr. 2986 

 

Deres Velædelhed har ved ærede Skrivelse af 3
die

 August d.A. tilkjendegivet mig hvorledes Delin-
gen skulde være imellem N

o
 17 og 63 i Faarup samt 113 i Sønder Saltum, men det er ikke nævnt 

hvem der skal have den søndre og hvem den nordre Lod og da jeg ligeledes har forglemt at notere 

det saa veed jeg det nu ikke, ligesom jeg heller ikke veed om Englodden N
o
 113 er solgt eller hvem 

der skal anføres som Eier af den saavelsom af Matr. N
o
 17 – 63 formodentlig er det Niels Peter 

Petersen der har det søndre Huus og som har solgt til den som har bebygget den nordre Deel af 

Agerlodden; men hans Navn kan jeg ikke erindre. – Ligeledes har jeg forglemt at notere Navnet paa 

ham hvis Huus er blæst ned paa Brødslev Haugaards Parcel Matr. N
o
 6d – Disse Navne beder jeg 

Dem godhedsfuld at ville meddele mig med første Post. 



1068 

 

Vadumtorp den 1
ste

 December 1854. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Examanatus juris Mølleeier Hoff. 

 

 

Nr. 2987 

 

Vadumtorp den 3
die

 December 1854 

Høistærede Hr. Forvalter. 

Efter Deres Begjæring i ærede Skrivelse af i Gaars Dato følger hermed Korterne over Rødsleth 

Hovedgaard. – De to som findes rullet paa Stok har Rasmus leveret mig for at kunne udlever dem 

paa Forlangende, men det tredje som han har forfærdiget har han anmodet mig om at gjemme til 

ham kommer igjen da det ikke er gandske færdig til at kunne udleveres. – Jeg maa derfor bede 

undskyldt at det fremkommer som ufuldført arbeide og derhos bede om at jeg faaer det igjen ved 

første Leilighed efter Afbenyttelsen for at kunne levere ham det til Fuldførelse saa snart han 

kommer. Da adskilligt derpaa befindes i Blyant tør jeg bede det behandlet varsomt at intet af 

Blyantsnoterne skulle gaae tabt.  

Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forvalter Plesner 

 

 

Nr. 2988 

 

Efter Deres Forlangende i Skrivelse af 1
ste

 d.M. sender jeg Dem herved Deres Skjøde paa Gaarden 

Faarbak. 

Vadumtorp den 2
den

 December 1854, Skyldigst P.L. Birk. 

 

Velædle Gaardeier Ole Fjeldgaard Christophersen i Ulsted. 

 

 

  Nr. 2989 

 

Til Brug ved forlangt Udstykning beder jeg ærbødigst at Deres Velbaarenhed vilde være af den 

Godhed det første som Deres Leilighed kan tillade det at meddele mig Attest om Hartkornet og 

Gammelskatten for Matr. N
o
 30 i Jetsmark Sogns nordlige Deel og N

o
 121m af den sydlige Deel, 

Hvetbo Herre Hjørring Amt. 

Vadumtorp den 2
den

 December 1854, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 2990 

 

Det mig til Gjennemsyn tilstillede første Hefte af ”Illustreret Folkeblad” har jeg beholdt, og jeg 

beder mig tegnet som Subscribent paa Fortsættelsen som ønskes snarest mueligt tilsendt. 

Vadumtorp den 3
die

 December 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Boghandler Arntzen. 
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Nr. 2991 

 

Forinden jeg er eller kan blive istand til at tilveiebringe de af Rentekammeret af 19
de

 Juni 1846 for-

langte Oplysninger er det nødvendigt at De maa saa til at tilveiebringe en Afskrift af de Bevillinger 

eller Approbationer der i sin Tid er bleven meddeelt Lieutenant Lassen og Lars Rasmussen Juul paa 

de Udstykninger af deres Gaarde hvorved de forskjellige Parceller er fremkomne som staar benævnt 

i Deres Skjøde paa Stedet Faarbak i Østerhassing Sogn; de maa rimeligviis bedst kunne faaes paa 

Amtmandens Contor naar De derom henvender Dem til Her. Fuldmægtig Jørgensen. – De kunne vel 

ogsaa mueligen faaes paa Herredscontoret naar De henvendt Dem til Fuldmægtigen der – jeg veed 

ikke hvilken af dem De troer at De med meest Nytte kunde henvende Dem til; det var jo klart at det 

vil være Uleilighed for hvilken af dem det falder paa. men det kommer an paa hos hvilken af Dem 

De troer at kunne henvende Dem med meest Nytte eller hos hvilken De troer at torde vente meest 

Velvillie imod Dem. – Men det er gandske nødvendigt at jeg faaer disse Afskrifter da jeg ellers ikke 

er eller kan blive istand til at meddele de forlangte Oplysninger. Lad mig vide om De har faaet 

Deres Skjøde som jeg sendte Dem under 2
den

 d.M. 

Vadumtorp den 6
te
 December 1854, Skyldigst P.L. Birk. 

 

Til Gaardeier Ole Fjeldgaard Christophersen. 

 

 

Nr. 2992 

 

Under 9
de

 December 1854 har jeg skrevet til Aalborg Amtstue om at faae Attester om Hartkornet og 

Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme i Kjær Herred, nemlig: 

i Biersted Bye og Sogn Matr. N
o
 38 i Grindsted Bye Hammer Sogn, Matr. N

o
 4 i Uttrup Bye 

Hvorup Sogn, Matr. N
o
 4. 

 

 

Nr. 2993 

 

Vadumtorp den 12
te
 December 1854. 

Kjære Arndt. 

Mange Tak for Dit Kjære Brev og for de deri indeholdt Lykønskninger i Anledning af min Fød-

selsdag. Med Hensyn til de i Dit Brev indeholdt Spørgsmaal angaaende Delingen af Albek Sogns 

Tørvemoser saa maa jeg erklære at det ikke er mig bekjendt at der existerer nogen som helst Lov-

bestemmelse hvorefter en Tørvemose kan forlanges Deelt; derfor ligger det jo ligefrem i Sagens 

Natur, at der skal treffes en Overenskomst hvori alle de Lodtagende skal være enige; thi uden det 

kan det ikke tvinges igjennem ved Magt, imod den Modvillige. – Jeg har i min Praxis ikkun fore-

taget nogle enkelte Delinger af Tørvemoser, og dette har altid været efter fælleds Overens-komst. – 

Baronen spørger hvilken Betaling Du vil have pr. Tønde Land; jeg meder dertil at maatte svare at 

det er formentlig ikke af de Eiendomme for hvis Deling eller Udskiftning Betalingen kan regnes 

efter Tønde Land men formeentlig især efter Loddernes Antal, og efter Størrelsen ikkun for saavidt 

at en Huusmandslod maaskee kunde betales halvt eller efter Omstændighederne ikkun en Fjerdedeel 

og denne efter Omstændighederne 1 á 2 saasom om der er mange meget smaa Huuslodder der ind-

tager ikkun saare liden Plads da maaske de kunde i Henseende til Betaling regnes fire imod en 

Gaardslod. – Jeg kjender ingen anden Lovbestemmelse for Udskiftningen end Fr. 23
de

 April 1781 

og efter den kan intet Fælledskab deles alene af Hensyn til Tørvejord; men ikkun forsaavidt det kan 

ansees for Overdrev til Græsning. – For at opnaa en Mindelig Overenskomst om saadanne Jorders 

deling er det sædvanligviis nødvendigt at der indrømmes de mindre Lodtagende Deling efter et 

større Forhold end Hartkornet da deres Andeel ellers i Reglen vil blive alt for ubetydelig i Forhold 

til den Brugsret som de hidtil have udøvet, saasom f. ex. at en Huusmand blev indrømmet ¼ imod 

den mindste Gaardmand, eller i Forhold til Skp. Hartkorn. Det er ret kjedsommelig at det varer 
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saalænge inden Du kan faa at vide hvad det bliver til med din indgivne Ansøgning.  Der er jo 

destoværre ikke lang Tid at løbe paa. 

Her er alt Vel! Du og Din Kone og Børn hilses kjærligst fra os alle ved Din hengivne Fader P.L. 

Birk. 

De forlangte Concepter følger hoslagt. 

 

 

Nr. 2994 

 

Efter Begjæring af Huusmand Jens Nielsen af Østrup paa egne og en Deel flere Beboeres Vegne af 

Østrup By har jeg efterseet det originale Udskiftnings Kort over Østrup Byes Jorder i Saltum Sogn 

og befundet at der i 6 á 700 Alens Afstand nordøstlig for Østrup Bye norden for den Deel af Byen 

som kaldes Bunken er under Udskiftningen udlagt et Stykke af Byens Jorder, som paa Kortet har 

faaet den Paategning ”Fælleds Leer og Sandgrav” Dette Stykke, som i Matriculen er anført under 

Matr. N
o
 37er anført som fælleds for Eieren og Brugeren af Matr. N

o
 5 og 26 og ansat for Hartkorn 

1 Fk. 2½ alb.; men da denne Anførsel i Matriculen ikke kan give nogen Hjemmel paa selve Eien-

dommen og Kortet som det originale Udskiftningsdocument viser at Stykket er udlagt som fælleds 

for hele Eierlauget hvilket endydermere er udtrykt derved at det er anlagt med Guult saa maa det 

som Følge heraf være en fælleds Eiendom for hele Byen, og kan følgelig ikke være nogen enkelte 

Mand mere tilhørende – At dette af mig er befundet saaledes attesteres herved. 

Vadumtorp den 4
de

 October 1854, P.L. Birk Stiftslandinspecteur 

 

 

Nr. 2995 

 

Deres Velædelhed troer at jeg mueligen skulde kunne huske hvad der blev talt imellem Dem og 

Deres Medinteressent i Henseende til Kjøbet af Horsmosegaarde, om efter hvilket Forhold enhver 

af Dem skulde betale sin Deel af Eiendommen; jeg maa oprigtig tilstaae Dem at det er aldeles 

umueligt for mig at erindre det mindste om hvad der muelig kan være bleven talt derom i min 

Nærværelse; thi om jeg end har hørt noget derom saa har jeg aldeles ikke lagt videre Mærke dertil, 

saa at jeg ingenlunde kan give enten denne eller anden Paastand Medhold. – Jeg er saa aldeles ude 

af Stand til at kunne meddele Noget derom saa det vel er mueligt men kan være. 

Vadumtorp den 10
de

 December 1854, Skyldigst P.L. Birk. 

 

Til Hr. Gaardeier Morten Christensen. 

 

 

Nr. 2996 

 

I Anledning af Deres Velbyrdigheds meget ærede Skrivelse af 6
te
 d.M. meldes: at jeg har kjendt 

Kortet over Østrup By i 42 Aar og jeg holder mig moralsk overbeviist om at der ikke har existeret 

noget andet Udskiftningskort end det samme; men kan min Attest ikke bestaa for den Juridiske 

Domstoel, saa faaer den at falde; men jeg finder mig ikke beføiet til at yttre noget der skulde 
svække dens Troværdighed i nogen Henseende –; Thi saadant vilde stride imod min Overbeviisning 

at Fælledskabets Grændser har været bestemt paaviist ved Matriculs Opmaalingen tilkjendegives 

Blaat andet derved at Stykket har faaet et særskilt Matriculsnummer N
o
 37. Jeg har kjendt flere af 

de Herr. Vesterbergeres Udskiftningskorter saa at jeg kan ikke saa gandske let kunne tage Feil af 

dem; men vil Dommeren imidlertid ikke ansee min Attest for andet end en enkelt Mands 

indivi(d)uele Mening om Sagen, nu vel da saa faaer den efter Omstændighederne at staa eller falde 

ved sin egen Kraft, som den kan. 

Vadumtorp den 10
de

 December 1854, Ærbødigst P.L. Birk. 
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Hr. Kammerraad Procurator Aagaard. 

 

 

Nr. 2997 

 

At Landmaaler Oxholm, der i Sommeren 1843 var beordret til i Forening med nu afdøde Landin-

specteur Johansen og mig at foretage Undersøgelse af Jordboniteringen til den ny Matricul i Hjør-

ring Amt har paa den Tid havt særdeles god Leilighed til at øve sig i Jordbonitering, og at han viist 

nogen Færdighed i at bedømme de forskjellige Jordarter. Dette kan jeg her paa hans Forlangende 

med Sandhed bevidne. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 13
de

 December 1854, P.L. Birk Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift. 

 

 

Nr. 2998 

 

Deres Velædelhed har ved ærede Skrivelse af 5
te
 d.M. forlangt min Attest angaaende Deres Due-

lighed til Boniteringsarbeide; jeg sender den herved saa godt som jeg er i Stand til at give det, og 

det skal fornøie mig om jeg tør smigre mig med det Haab at den maatte have den tilsigtede Nytte 

for Dem. 

Vadumtorp den 13
de

 December 1854. Med Agtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landmaaler Oxholm. 

 

 

Nr. 2999 

 

Da jeg er kommet til Kundskab om at Deres Velbyrdighed er i Aalborg i disse Dage saa tillader jeg 

mig herved at forespørge til hvilken Tid jeg kunde have den Fornøielse at treffe Dem hjemme; Thi 

dersom det kan skee i Ugens Løb og det vedbliver at være Tøveir da er det min Agt at komme til 

Birkumgaard for at faae de vestre Huuslodder taxeret, da saadant er nødvendigt for at kunne affatte 

en Hartkornsfordeling over dem, som Lund har sagt mig at De ønskede at faae. – Det er Lunds Agt 

at komme der over paa Søndag Eftermiddag for at eftersee og udmaale lidt som endnu er fornødent 

for at kunne binde den nye Udskiftning nøiagtig til den gamle – Lund agter at reise derover fra 

Biersted ved sin egen Befordring; men jeg ønsker at De vilde behage at lade mig hente naar jeg 

sender et Bud derover. – Der maatte da tillige et Bud til Lundergaard efter Taxationsprotocollen, 

som de tillige maatte varsle Taxationsmændene. det var desuden godt om De kunde faa det at vide 

en Dags Tid tidligere. 

Vadumtorp den 15
de

 December 1854, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbyrdige Hr. Proprietair Bruun til Birkumgaard. 

 

 

Nr. 3000 

 

Velbaarne Hr. Capitain. 

Gaardmand Niels Sørensen af Dahl i Sulsted Sogn har for mig andraget at han har et Pengebeløb 

tilgode for afgivet Huus til Landeveien til Hjørring for de to sidst forløbne Aar; han skulde betale 

mig 30 rd. for sin Gaards Udstykning hvoraf den staaer en Deel til Rest som han foregav at han ikke 

kunde betale mig førend han faar disse Penge ind, som han meente han skulde faa ret snart og da jeg 

er i Forlegenhed fordi jeg ikke kan faae ind hvad jeg i større Summer paa flere Steder har tilgode 
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saa tillader jeg mig herved ærbødigst at forespørge om det forholder sig rigtig som han har andraget 

at han har disse Penge tilgode og om der er Sandsynlighed for at de kunde faaes ret snart. Et Par 

Ord til Underretning derom udbeder sig. 

Vadumtorp den 21
de

 December 1854. Deres Velbaarenheds med Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Ingenieur Capitain v Glahn. 

 

 

Nr. 3001 

 

For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift der for Januar Maaned 1855 er bleven mig 

udbetalt af den Kongelig Amtstue i Aalborg med 23 rbd. 32 sk. er Tre og Tyve Rigsdaler 32 sk. 

Rigsmynt, qvitteres herved. 

Vadumtorp den 2
den

 Januar 1855, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3002 

 

Til Indenrigsministeriet 

Da Amtstuen i Aalborg har nægtet Peder Madsen af Biersted Bye og Sogn, Kjær Herred, Aalborg 

Amt af faae oprettet ny Skatteconto for Parcellen Mtr. N
o
 20e uagtet han har foreviist det hermed 

følgende Skjøde i lovlig tinglæst Form og det med Skjødet følgende Kort som har Paategning om at 

det har været foreviist ved Tinglæsningen den 29
de

 April 1853, alene fordi det ikke har nogen 

udtrykkelig Paategning om at være overensstemmende med Matriculskortet, saa tillader jeg mig 

herved underdanigst at bede om, at Kortet maatte vorde forsynet med den saaledes savnede 

Paategning. saafremt den maatte være nødvendig, og at Amtstuen derhos maatte blive paalagt at 

aabne ny Skatteconto for Peder Madsen. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 25
de

 Januar 1855, Underdanigst P.L. Birk, Stiftslandinspecteur 

NB. Da der ikke endnu den 28
de

 October er kommet Svar saa sal der snarest mueligt spørges igjen. 

B. 

 

 

Nr. 3003 

 

Ifølge Hr. Forvalterens meget ærede Skrivelse af 5
te
 d.M. har jeg efterseet min Udstykningsbereg-

ning over Helledegaardens Jorder i Vesterbrønderslev og over Niels Nielsen Kraghs Kjærlod som 

var indbefattet under Helledegaardens Hartkorn og jeg har da befundet at det Hartkorn som Hr. For-

valteren har opgivet mig for Niels Krogens og for Helledegaardens Kjærlodder respective 4 Skp. ¾ 

alb. og 2 Skp. 3 Fk. 1 alb. ikke stemmer med min Hartkornsberegning i det at jeg ikkun har bereg-

net Niels Nielsens Lod i Hartkorn som Parcellen N
o
 7 af Helledegaardens Jorder, nemlig til Hart-

korn 3 Skp. 3 Fk. 2½ alb. Gammelskat 5 rd. 73 sk. hvorimod Helledegaardens Kjærlod som en Deel 

af Jorderne Matr. N
o
 11 er beregnet i Hartkorn og Gammelskat ved Matriculscontoret, efetr Matri-

culstaxterne, men hvad denne Lod der er bleven beregnet for er mig aldeles ubekjendt. – Jeg skal 
nok sørge for at den omskrevne Forening af 20

de
 April forige Aar skal blive i behold henliggende 

ved mine Conceptberegninger. 

Vadumtorp den 9
de

 Februar 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Godsforvalter Mørup 

 

 

Nr. 3004 
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Da jeg har tilladt mig at bede Her. Forvalteren om at ville være uleiliget med at komme til mig den 

7
de

 eller 8
de

 d.M. for at gjøre Aftale om Delingen af Tørvemoserne i Aaby Sogn og jeg netop er 

bleven forhindret fra at være hjemme om Onsdagen den 7
de

 saa ønsker jeg at De godhedsfuld vilde 

komme til mig enten Torsdagen den 8
de

 eller Fredagen den 9
de

 og ønsker jeg derhos at De vilde 

behage at medtage den Minister Resolution der har gjort Indskrænkning i den Tilladelse der er 

meddeelt til Godsets Afhændelse, hvorved det nemlig er bleven forment uden speciel Tilladelse at 

afhænde Stykker af Mosen til Eiendom. 

Vadumtorp den 6
te
 Marts 1855. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Godsforvalter Herskind. 

 

 

Nr. 3005 

 

(Dette brev er overstreget, men da jeg ikke ved hvad denne overstregning betyder, så har jeg valgt 

at gengive det her) 

Med Hensyn til den Klage fra Forligscommissionen som jeg har været saa fri at bede Deres Velbaa-

renhed om at meddele mig en Concept til tillader jeg mig at bemærke, at den formodentlig bør stiles 

til Amtmanden eller til Amtets Forligelses Commission; thi ihvorvel der gives egen Forligelsescom-

mission paa Læsø saa vil disse dog ikke kunne bruges; thi eftersom Sagen angaar en Udskiftning af 

Øens samtlige fælleds Jorder saa kan der ikke tænkes, at nogen af de paa Læsø Land værende Bebo-

ere der i nærværende Sag kunde fu(n)ger(e)som Forligelses Commissairer eftersom de alle er inter-

esserede i Sagen; thi de have alle Jord der er bleven udskiftet, og følgelig er de alle Part i Sagen. 

Det samme er Tilfældet med selve Dommeren naar Sagen skal paakjendes – Jeg mener derfor, i 

Lighed med hvad der blev iagttaget ved Udmeldelse af Mænd til at taxere Eiendommen til Udskift-

ning; thi disse blev udmeldt af Sæby eller Dronninglund Herreds Jurisdiction, at ogsaa denne Sag 

vil blive behandlet uden for Jurisdictionen Læsø Birk (ikke skrevet mere) 

 

 

Nr. 3006 

 

Høistærede 

Den tilsendte Udskrivt af Landvæsenscommissions Forhandlingen, angaaende Udskiftning af 

Allerup Bakker har jeg rigtig modtaget. Da det ikke kan vare ret længe inden der maae begyndes 

paa Opmaalingen og Taxeringen af bemeldte Bakker, ønsker jeg gjerne om De vil være af den  

Godhed at lade mig det vide naar Sneen og Frosten er borte der; thi der kan ingenlunde foretages 

nogen Maaling før Sneen er reent borte, og ikke taxeres før Frosten gaar rent af Jorden. Dybvad 

Markens Inddeling skal nok blive udført samtidig. 

Vadumtorp den 22
de

 Marts 1855. Med Agtelse og Forbindtlighed, P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Godsforvalter Petersen. - Afsendt samme Dag ved Retour Expresse. 

 

 

Nr. 3007 

 

Til Brug ved attraaet Udstykning beder jeg underdanigst at det høie Indenrigsministerium 

høigunstigst vilde lade udfærdige for min Regning Copie af Matriculskorter over efterskrevne 

Eiendomme nemlig: Hjørring Amt, Dronninglund Sogn 

Nederste Fjerding  Matr. N
o
 41 Htk. 7 Skp. 1 Fk. 1½ alb 

Storskoven  Matr. N
o
 55 Htk. 1 Fk. 2¾ alb. Glskt, 11 rd. 10 sk.  
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Storskoven  Matr. N
o
 81 Htk. 2 Fk. 1¾ alb. 

Kortet ønskes sendt til Aalborg Amtstue hvor det af mig strax skal vorde indløst, Underdanigst P.L. 

Birk. 

 

Til Det Høie Indenrigsministerium i Kjøbenhavn. - Sendt til Peter ved Posten den 18
de

 April 1855 

 

 

Nr. 3008 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 28
de

 d.M. meldes at jeg har uheldigviis 

faaet en temmelig heftig Forkjølelses hoste som har havt til Følge at nogle Forretninger her i 

Nærheden, som vare bestemt til at udføres i denne uge maatte opsettes til næste Uge; men saa hastig 

som jeg kan blive saa rask at jeg tør vove mig til at reise saa langt skal imidlertid om nogle faa 

Dage nemlig saa snart som jeg troer at kunne bestemme Dagen nærmere skrive Dem til igjen i den 

Anledning. 

Vadumtorp den 24
de

 April 1855, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier J.P. Larsen i Smidstrup. 

 

 

Nr. 3009 

 

Deres Velbyrdighed ombedes at vilde være af den Godhed at forsyne hoslagte Anmeldelser med 

den fornødne Paategning. 

Vadumtorp den 6
te
 August 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forpagter Dressing 

 

 

Nr. 3010 

 

Deres Velbyrdighed ombedes at ville være af den Godhed at forsyne hosfølgende Forretning med 

en Hartkornsattest omtrent saaledes i en ved Birkelse Godsarchiv værende Udskrift af den nye 

Matricul for Kjær Herred findes efterskrevne Matriculsnummere anført saaledes: 

Aaby Sogn, Aaby By og Eierlaug, Matr. N
o
 40 Birkelse Gods Hartkorn 4 Td. 2 Fk. 1¾ alb. 

Gammelskat 34 rbd. 16 sk. 

Birkelse den (?) September 1855. N.N. Godsforvalter 

 

Dernæst beder jeg De godhedsfuld vilde være uleiliget med at skrive en Betænkning eller Erklæring 

i Sogneforstanderskabets Navn som Christen Jensen i Thise kunde faa de andre Sogneforstander-

skabs Medlemmer til at underskrive, og at De dernæst vilde være uleiliget med at anbefale Sagen 

paa bedste Maade til Herredsfogden og Amtmanden til hurtigst muligt Expedition eftersom det er 

Christen Jensen meget om at gjøre at faa Sagen hurtig fremmet – og ønsker jeg endelig at de 
godhedsfuld vilde tilkjendegive mig naar Sagen er bleven indsendt. 

Vadumtorp den 10
de

 September 1855. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Godsforvalter Herskind paa Birkelse. 

 

 

Nr. 3011 
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Deres Velædelhed ombedes at ville være af den Godhed det allerførste som Deres Leilighed kan 

tillade det meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten For Gaarden Matr. N
o
 10 og 11 i 

Vesterbrønderslev saaledes som disse Gaarde var førend Udstykningen fandt Sted hvis Resultat 

Niels Nielsen Kragh er saa meget misfornøiet med. 

Vadumtorp den 10
de

 September 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Godsforvalter Mørup – Nye Hammelmose. 

 

 

Nr. 3012 

 

Til Brug ved forlangte Udstykninger ønskes Copie af Matriculskortet over efterskrevne Eiendomme 

i Hjørring Amt, Børglum Herred, Tolstrup Sogn, Østerhjermitslev By, nemlig: 

Matr. N
o
 4 Peder Jensen, Hartkorn 3 Td. 3 Skp. 3 Fk. 1½ alb., glskat. 27 rd. 32 sk. 

Matr. N
o
 5 Søren Pedersen, Htk. 2 Td. 4 Skp. 2¼ alb. Glskat. 20 rd. 48 sk. 

Matr. N
o
 6 Christen Jensen, Htk. 3 Td. 2 Skp. 2 Fk. 1¼ alb. Glskat. 27 rd. 32 sk. 

Matr. N
o
 12 Niels Chr. Pedersen, Htk. 3 Td. 1 Skp. 2¼ alb., Glskat. 27 rd. 32 sk. 

Korterne bedes sendt til Aalborg Amtstue hvor de af mig strax ville vorde indløst. 

Vadumtorp den 16
de 

September 1855, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det høie Indenrigsministerium i Kjøbenhavn. 

 

 

Nr. 3013 

 

Deres Velæheds. ærede Skrivelse af 9
de

 d.M. ankom her til i min Fraværelse men saa hastig som 

den kom mig tilhænde skrev jeg strax til Ministeriet for om mueligt at skaffe nogen Oplysning om 

N.C. Pedersens Forretning i Faarup som er bleven sendt til Amtet herfra under 12
te
 April sidst, saa 

hastig som jeg erholder nogen Oplysning om den eller hvor den er og hvorpaa dens Begyndelse 

beror skal jeg strax tillade mig at underrette Dem om. 

Vadumtorp den 22
de

 September 1855, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Exam. juris Mølleeier Hoff. - lagt i Postbogen samme Dag. 

 

 

Nr. 3014 

 

Brev til Jørgen Nielsen paa Neesgaard dat. 12
te
 Sept. 1855 findes i ansøgningsbogen. 

 

 

Nr. 3015 

 

Deres Velbyrdighed ombedes godhedsfuld at ville det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for hver af de under Udstykning værende 

Gaarde i Aabye Sogn nemlig Matr. N
o
 33, 34, 35 og 41 i Aabye og Matr. N

o
 50 i Rævhede By 

Hvetbo Herred. – Den Sygdom hvormed mit Huus har været hjemsøgt i denne Sommer har gjort en 

meget stor Forsinkelse i mine Forretninger saa jeg ikkun sent vil kunde overvinde eller faae oprettet 

igjen. For at afhjelpe lidt paa de forfaldne Sager beder jeg De godhedsfuld vilde meddele mig 

Attester det allerførste som det er Dem mueligt; Dernæst beder jeg at De vilde være af den Godhed 

at tillade mig at sende Forretningen til Dem efterhaanden som jeg kan faa de, færdig og at De saa 

vilde være af den Godhed at besørge dem indsendt med den fornødne Erklæring fra Sogneforstan-
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derskabet da dette formeentlig er det eneste Middel til at indhente det Forsømte, ligesom der blev 

giort ved Christen Jensens Forretning i Aabye. 

Vadumtorp den 4
de

 October 1855. Deres med sand Agtelse hengivne P.L. Birk. 

 

Velbyrdige Hr. Godsforvalter Herskind. 

 

 

Nr. 3016 

 

Det allerførste som Leiligheden kan tillade det ønsker jeg at Amtstuen vil behage at meddele mig en 

Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Gaardeier John Jensens Jorder Matr. N
o
 15a i Sundbye 

By og Sogn, Kjær Herred, Aalborg Amt og ligeledes en Attest om Hartkornet og Gammelskatten 

for Gaarden Dahl, Matr. N
o
 50 i Sulsted By og Sogn og Matr. N

o
 45 af Østbjerg og Brødland i 

Hammer Sogn. 

Vadumtorp den 4
de

 October 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Kongelige Amtstue i Aalborg. 

 

 

Nr. 3017 

 

Kjære Hr. Kammerraad 

De bedes ret meget om at ville være af den Godhed det allerførste som Deres Leilighed kan tillade 

det at meddele mig Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Øen Livøe specielt for hvert 

Matriculsnummer for sig; thi da det er Arvefæstegods under Bjørnsholm saa kan det ikke nytte mig 

noget i den Henseende at henvende mig til Amtstuen; thi denne giver sig ikke af med at meddele 

mig Attester for Arvefæstegods, men ikkun for hvad der er fuldstændig ren Selveiendom. 

Jeg anbefaler mig i Deres og ærede Families venlige Erindring og tegner mig som Deres med sand 

Høiagtelse, hengiven P.L. Birk. 

Vadumtorp den 4
de

 October 1855. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Wulff til Østergaard. 

 

 

Nr. 3018 

 

Deres Velædelhed ombedes at ville drage Omsorg for at jeg snarest mueligt kan faae de fornødne 

Udskrifter af Taxationsforretningen over de to Gaarde som jeg udstykkede for Den i sidstafvigte 

Foraar, da jeg ikke kan indsende Forretningen førend jeg faar Taxationsforretningen som jeg længe 

har ventet forgjæves, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier J.P. Larsen i Smidstrup pr. Hjørring. 

 

 

Nr. 3019 

 

Det allerførste som Deres Leilighed kan tillade det beder jeg ærbødigst at Deres Velbaarenhed vilde 

være af den Godhed at meddele mig en Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Gaarden Myr-

tue Matr. N
o
 20 i Vesterhjermitslev By og Sogn samt Matr. N

o
 32 i Brødslev By Ingstrup Sogn, 

Vadumtorp den 5
te
 October 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 
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Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebrog. 

 

 

Nr. 3020 

 

For at taxere beregne og at fordele Hartkornet paa Vadskjær Gaardes fælleds Jorder Matr. N
o
 31 

bliver mit Tilgodehavende efter de for Hartkornsfordeling sædvanlige Taxter at beregne saaledes: 

For den egentlige Hartkorns Beregning  30 rd. 

For en Afskrift af Taxationsforretningen                       1 mk. 8 sk. 

NB Taxationsmændene har Jørgen Christian Printz betalt 

   Summen       30 rd. 1 mk. 8 sk. 

      P.L. Birk. 

Ovenstaaende Regnings Beløb er af S:T: Hr. Cancelliraad Procurator Jensen mig betalt. 

 

 

Nr. 3021 

 

Høistærede 

Ved sidste Samtale imellem Dem og min Søn paa Livø blev det mig lovet at af min Regnings Beløb 

205 rd. skulde 155 have været mig sendt om nogle faa Dage; men uagtet jeg stolede aldeles trygt 

paa dette Løftes Opfyldelse blev jeg dog sat i en ikke ringe Forlegenhed i det at de mig lovede 155 

rdl. blev indskrænket til 100 – Jeg var meget fristet til at have lagt Deres Forretning til side for at 

fremme andre ligeledes paatrængende Forretninger medens Veiret var godt og kunde saalidet med 

megen Lethed have faaet det savnede Beløb ind mange Gange medens jeg har ladet alt andet ligge 

for at fremme Deres Forretning, og jeg har nu endelig faaet den bragt saavidt at Hartkornet er 

udregnet og alle de mangfoldige Parcelkorter i alt 56 Stykker er nu gandske færdige og Forretnin-

gen kan nu strax blive færdig til Indsendelse saa hastig som De vil og kan skaffe mig Taxationsfor-

retningen beskreven. – om Hartkornsattesterne har jeg under 4
de

 d.M. skrevet til Kammerraad Wulff 

paa Østergaard men jeg har dog endnu ikke faaet dem. – kommer De til at saa kunde De maaskee 

bevirke at jeg nu kunde faae dem ret snart. Jeg sender Dem nu efter Løfte en Afskrift af Hartkorns-

beregningen og Gammelskatsfordelingen til Deres egen Efterretning og et særskilt Kort til Deres 

eget Brug over alle Parcellerne, hvilket ikke skal indsendes, og for hvilke Dele jeg ikke har beregnet 

mig nogen særskilt Betaling. Jeg vil nu endelig ret indstændig bede Dem at sende mig Restbeløbet 

af min Regning 105 rd. med et sikkert Bud som De tør betro Pengene til, men ingenlunde med 

Overbringeren heraf, som jeg ikke tør betro til at reise med Penge. – men jeg gjentager min Begjæ-

ring at De endelig ikke maa lade det henstaae ned at sende mig Beløbet, da jeg virkelig har høist-

paatrængende Brug for det – er der noget som De især ønsker bemærket i Ansøgningen da vær saa 

god at lade mig vide det, især hvad De troer det kunde være Hensigtsmæssigt at der blev berørt i 

den som Motiver for Ministeriet til at approbere Delingen. 

Vadumtorp den 11
te
 October 1855, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Forpagter Jørgen Nielsen. 

 

 

Nr. 3022 

 

Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 10
de

 d.M. ankom hertil i min Fraværelse hvis aarsag det nu 

er bleven mig mueligt at svare derpaa – Jeg sender Dem herved en Pakke Documenter som jeg haa-

ber vil bringe Dem tilbørlig ind i Sagen – Skulde der være mere De behøver som jeg kan tilveie-

bringe da behag, at lade mig det vide og jeg skal da uopholdelig gjøre min Flid for at bringe hvad 

der ønskes og jeg kan tilveiebringe. 
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Vadumtorp den 21
de

 October 1855, Med Høiagtelse Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Busch i Sæby. 

 

 

Nr. 3023 

 

Vadumtorp den 27
de

 October 1855 

Velædle Hr. Jørgen Nielsen 

Af Deres ærede Skrivelse af 13
de

 d.M. som mit Bud bragte mig tilbage seer jeg imod min Villie har 

forglemt at faa de 15 sidste Parceller sat af i Nørreøxe Søe, det var sandelig gaaet mig af Minde; thi 

eller vilde det have været mig en let Sag at have faaet dem sat af medens Aarstiden var gunstig 

dertil, da det jo var aldeles unødvendigt for mig at have reist derhen selv for at sætte disse 15 Skjel 

af; men dersom der er Mulighed i at gjøre det endnu ved Hjelp af et Par lange Vadstøvler da skal 

det ske. – Det er nemlig min Agt at komme til Dem endnu i denne Maaned og jeg vil da medbringe 

alle Papirerne Livøesagen vedkommende der nu er aldeles færdige til Indsendeles; men jag har 

endnu ikke faaet Taxationsforretningerne beskreven endskjønt min Søn bragte Protocollen med da 

han sidst var paa Livøe for omtrent en Maaned siden han levered dem til Deres Forvalter som 

lovede ar besørge den til Dem. Det maatte endelig vel erindres, at den ene af Taxationsmændene 

skulde foruden at underskrive den egentlige Forretning tillige underskrive sin edelige Forsikkring 

som jeg indførte paa et af de første Blade i Protocollen hvor jeg fandt en passende Plads for den.  

Hartkornsattesterne har jeg faaet fra Hr. Kammerraad Wulff og der er saaledes nu intet i veien fra 

min Side for at faa Forretningen indsendt til Ministeriet naar jeg som det er min Agt kommer til 

Dem paa Tirsdag den 30
de

 d.M. og jeg vil da saafremt det som jeg haaber er muelig afsætte de 15 

Skjel i Søen den 31 saaledes at det som jeg haaber kan skee endnu inden Maanedens Udgang. – 

Deres Brev giver mig fremdeles Anledning til at betragte Dem som en Lykkens yndling der ikke af 

Erfaring har lært at kjende den Magt som Sygdomme har over svage Mennesker. – Jeg har i mine 

Breve sagt Dem at min Søn kom syg hjem fra Læsøe lidende af Cholera, hvilket jeg kan om det 

behøves bevise med Doctor Lunds Attest og der gik saaledes omtrent en Maaned for mig inden han 

blev istand til at udrette synderligt til mine Forretningers Fremme. Min anden Assistent Landmaaler 

Selmer laa i 6 Uger under Doctorhaand lidende af Gastrisk Feber dette har jeg tydelig fortalt Dem 

tilforn men det synes som De aldeles ikke har havt mindste Øre derfor eftersom De dog bebreider 

mig at have brudt mit til Dem givne Løfte. – Dette er sikkert en uforskyldt Bekiendelse; thi jeg har 

vistlig aldrig givet Dem noget aldeles bestemt Løfte om at skaffe Forretningen færdig til nogen 

bestemt Tid uden under det udtrykkelige Betingelse at jeg vilde gjøre det saafremt Gud forundte 

mig Liv og Helsen og jeg har saaledes flittig brugt af den Assistance som har været mig tilladt og 

som har staaet til min Raadighed – De bebreider mig ogsaa at jeg ikke havde bragt de fornødne 

Maaleredskaber med da jeg første Gang reiste til Livøe, men hvor kunde det falde mig ind der 

aldrig havde seet Livøe for at, eftersom der var Kort over Øen, at Situationen skulde være saa 

bandsat at det ikke var mueligt at opmaale og berigtige Kortet efter simpel udmaaling ved K, de og 

Stokke uden at det tillige skulde være nødvendigt at bringe Maalebord som jeg først kunde komme 

efter da jeg havde seet Situationen. Forbindtligst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3024 

 

Til Indenrigsministeriet 

Til Brug ved en attraaet Udstykning beder jeg underdanigst at det høie Indenrigsministerium vilde 

vise mig den Bevaagenhed for min Regning at lade udfærdige Copier af Matriculskorterne for 

efterskrevne Eiendomme nemlig: 1) Aalborg Amt, Kjær Herred, Hvorup Sogn Nørre Uttrup By 

Matr. N
o
 25 Hartkorn 1 Td. 7 Skp. 1¼ alb. Gammelskat 14 rdl. 36 sk. 2) Samme Amt og Herred, 

Vadum Sogn, Østerhalne By Matr. N
o
 4 Hartkorn 4 Td. 1 skp. 3 Fdk. 2 alb. 3) Hjørring Amt, 
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Dronninglund Herred, Hørby Sogn Nørre Ropperhede Matr. N
o
 1c Hartkorn 1 Td. 5 Skp. 1¾ alb. 

Glskat. 7 rd. 22 sk. 

Korterne ønskes sendt til Aalborg Amtstue hvor de strax af mig vil vorde indløst. 

Vadumtorp den 31
de

 October 1855, Underdanigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3025 

 

Da jeg sidst havde den Fornøielse at tale med Deres Velbyrdighed paa Aalborg Gade forlangede De 

at jeg nu ret snart skulde sende en af mine Sønner op til Dem for at fuldføre Udstykningen af Møl-

gaards Hede. Jeg har nu bestemt at min Søn Landinspecteur Rasmus Frederik Birk skal foretage 

denne Forretning i næste Uge, og beder til den Ende at De vilde behage at lade en Vogn hente ham 

her den 19
de

 d.M. fir at bringe ham til Kokkedal og føie Anstalt for at Taxeringsmænd til at møde 

paa Mølgaard hede Tirsdagen den 20
de

 Formiddag Kl. 10 og faae Parcellisterne til at møde der til 

samme Tid og at faa Taxationsprotocollen fra Jørgen Nielsen paa Neesgaard. 

Vadumtorp den 11
te
 November 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T. Hr. Proprietair Schrøder til Kokkedal. 

 

 

Nr. 3026 

 

Da jeg nu har faaet Korterne over Deres 2
de

 Gaarde i Bratbjerggaarde saa er det nu min Bestemmel-

se at min Søn Landinspecteur Rasmus Frederik Birk skal komme til Dem Onsdagen den 21
de

 d.M. 

efter at have holdt en Forretning den foregaaende Dag paa Mølgaards Hede i Leerup Sogn. De vilde 

derhos sørge for at lade Vogn møde paa Kokkedahl efter ham om Onsdagen den 21
de

 Morgen Kl. 8 

og faa Taxationsmænd til at møde hos Samme Dag Formiddag Kl. 10. Angaaende Taxationsmæn-

denes Udmeldelse maa De afhandle det med Fornødne med Formanden Jørgen Nielsen paa Nees-

gaard. 

Vadumtorp den 11
te
 November 1855, Ærb. P.L. Birk 

 

Velædle Hr. Gaardeier Niels Christian Johnsen I Bratbjerggaarde. 

 

 

Nr. 3027 

 

Under 3
die

 d.M. tillod jeg mig at bede Deres Velbyrdighed om at meddele mig en Attest om Hart-

kornet og Gammelskatten for Peder Jensens Gaard Matr. N
o
 8 og 55e med Andeel i Matr. N

o
 56 i 

Nørhalne By Biersted Sogn. Da Forretningen nu for længere Tid siden er færdig og Hr. Glerup 

ønsker den snarest mueligt indsendt saa beder jeg Dem være af den Godhed at sende mig Attesten 

med Overbringeren heraf. – Endvidere beder jeg Dem ved samme Leilighed at meddele mig en 

lignende Attest om Thomas Christensen Aaens Gaard Matr. N
o
 2 og 55l med Andeel i N

o
 56. Jeg 

skrev derom i Gaar til Amtstuen, men da jeg ikke veed om Thomas Aaens Gaard vedbliver udmeldt 
i Amtstuen, saa beder jeg Dem om at meddele mig Attest ifald den ikke er bleven udmeldt. 

Vadumtorp den 16
de

 November 1855, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Godsforvalter Lund. - Sendt pr Expresse. 

 

 

Nr. 3028 
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Det ved Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 19
de

 forige Maaned mig tilstillede Schema har 

jeg udfyldt og indsendt til Indenrigsministeriet hvorfra jeg under 22
de

 samme Maaned havde modta-

get en lignende Begjæring om at indsende det dertil. 

Vadumtorp den 17
de

 November 1855, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand v Stemann Commandeur af Dannebrog og 

Dannebrogsmand. 

 

 

Nr. 3029 

 

Deres Velædelhed har behaget at skrive mig et Brev til uden Datum som jeg modtog i Gaar Aftes. 

De forlanger at jeg skal opgive Dem naar Deres Skjøde og Korter kan ventes Dem tilsendt. Af De-

res Yttringer lader det som De troer at jeg skulle kunde have noget imod om de henvendte Dem selv 

til Indenrigsministeriet; men dette er sandelig en heel forkert Anskuelse af Sagen thi det kan ingen-

lunde gavne mig om De heller selv vil paatage Dem den Uleilighed at skrive om at faa Korterne 

forsynet med den befalede Paategning for at kunne faae ny Skatteconto oprettet i Amtstuen; mig 

kan det naturligviis aldrig skade. – Saasnart som jeg i forige Efteraar havde modtaget Deres Skjøde 

og Korter sendte jeg dem strax ind til Ministeriet under 7
de

 December 1854 med Begjæring om at 

faae Amtstuen tillagt Ordre om at aabne dem ny Skatteconto paa samme Gaard som det var sket for 

de tidligere solgte Parceller af samme Gaard; dette stod imidlertid saare længe hen uden at der gjor-

tes noget derved endelig fik jeg under 1
ste

 September dette Aar et Brev fra Indenrigsministeriet hvor 

i det tilmeldte mig at et af mig udpeget paa et af de indsendte Korter af Revisionen urigtig paategnet 

Matriculsnummer nu var berigtiget hvorhos der sendtes mig de af mig indsendte Korter saavelsom 

Deres tvende Skjøder; men de med Skjøderne indsendte Korter havde endnu ikke faaet den befalede 

Paategning om at de stemmer overens med Matriculskorterne; jeg fandt mig da foranlediget til atter 

at sende Korterne ind under 5
te
 forige Maaned; men siden den Tid som nu er 4 Uger siden har jeg 

ikke hørt noget til dem; maaskee er De nu selv saa god at skrive til Indenrigsministeriet om dem 

eller om De endnu vil oppebie en Kort Tid for at see om Svar imidlertid kan komme. – Mig er det 

gandske ligegyldigt – Deres 2
de

 mig tilstillede Skjøder sender jeg Dem herved. De er vel nok saa 

god at lade mig det vide naar De har modtaget dem.  

Vadumtorp den 2
den

 December 1855, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Skolelærer Hansen i Gandrup – Med Hals Postbud. 

 

 

”Concept Bog for Breve begyndt 2
den

 November 1855.” 

 

Dokumenterne 3030-3043 er indført i en anden konceptbog, som er indlagt i den konceptbog der 

begyndte d. 10. juli 1854. Fra dokument 3044 er jeg tilbage i den oprindelige konceptbog. 

 

 

Nr. 3030 
 

Aalborg Stiftsamt har under 7
de

 forige Maaned communiceret mig det høie Indenrigsministeriums 

Skrivelse af 12 samme Maaned hvormed blev mig tilsendt Parcelkorterne Matr. N
o
 67b, 67c, 67e, 

67f og 67g i Gandrup By Østerhassing Sogn Kjær Herred, samt Korterne Matr. N
o
 67a, 67d og 67h 

sammesteds tilligemed 2
de

 med Bilage; men da jeg seer at Korterne endnu mangler den af Amtstuen 

savnede Paategninger om at stemme overens med Matriculskorterne saa seer jeg mig nødsaget til 

atter at indsende Korterne med de 3 sidstnævnte Parceller bedende paa Vedkommendes Vegne om 
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at faae dem forsynet med den savnede Attest samt om at Betalingen maa blive affordret Vedkom-

mende; thi jeg har ikke approberet anden Betaling end for det Arbeide som jeg selv har udført. 

Vadumtorp den 5
te
 November 1855, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det høie Indenrigsministerium. - Indsendt den 5
te
 November 1855, B. 

 

 

Nr. 3031 

 

Deres Velbyrdighed ombedes godhedsfuld at ville paa førstkommende Fredag afhjemle Taxations-

forretningen som jeg ærbødigst tillader mig herved at fremsende. Mit Bud har Ordre til at gaa til 

Nordkjær med den Ordre som De er saa god at tillægge det. – Jeg beder Dem være saa god at lade 

Herredsfogden om at meddele mig den beskrevet snarest mueligt.  

Med Høiagtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Benthin. 

 

 

Nr. 3032 

 

Aarsagen til at der ikke er bleven gjort noget ved Udskiftningen af Allerup Bakker er simpelthen 

den at Mit Huus har været saa meget hjemsøgt af Sygdom at det alene af den Grund ikke har været 

mig mueligt at faa noget gjort ved Forretningen; imidlertid er Sygdommen Gud skee Lov nu over-

staaet for denne Gang og dersom Vinteren vil holde hen en Tid endnu saa er det mit Ønske at min 

ældre Assistent Lund skulle tage der hen paa Søndag den 18 saaledes at en Vogn efter ham skulde 

møde her den 17
de

 om Løverdagen og naar han da faar fremlagt den nødvendige Udmaaling paa 

Stedet da er det min Agt at enten jeg selv eller min Søn skal komme derhen for at foretage den 

fornødne Taxation og vi kan da derefter foretage Delingen her i Vinterens Løb saaledes at den kan 

afsættes paa Marken tidlig i det kommende Foraar – Der maa nu imidlertid sørges for et passende 

frit Logie saa nær ved Arbeidsstedet som mueligt ligesom der ogsaa maa sørges for den fornødne 

Assistance. 

Vadumtorp den 8
de

 November 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Allerup Byes Gaardmænd. 

 

 

Nr. 3033 

 

Under 25
de

 Januar dette Aar tillod jeg mig underdanigst for Gaardeier Peder Madsen i Biersted By 

og Sogn, Kjær Herred, Aalborg Amt at indsende et Kort og et Skjøde paa Parcellen Matr. N
o
 20e 

som Amtstuen har nægtet at aabne ny Skatteconto for fordi Kortet mangler Paategning om at være 

overensstemmende med Matriculskortet og at Betalingen derfor maatte affordres Eieren Peder Mad-

sen. – Da Peder Madsen venter med Længsel efter at faa sine Adkomstdocumenter i fuldstændig 
Form saa har jeg lovet ham her at gjentage min underdanigste Begjæring. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 8
de

 November 1855, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Afsendt den 9
de

 Novbr. 1855 

 

 

Nr. 3034 
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Da jeg har faaet min Søn Landinspecteur R.F. Birk til at møde i mit Sted for at foretage Taxation 

over Deres Gaards Jorder Matr. N
o
 2 i Nørhalne, saa anmodes De til den Ende om at ville lade en 

Vogn hente ham her paa førstkommende Mandag om Morgenen Kl. 8 – Forretningen agtes paabe-

gyndt Kl. 9 til hvilken Tid De vilde behage at tilsige Parcellisterne og selv beha(ge) at være tilstæ-

de. Mit Bud skal med det samme gaa til Sognefogden og til Rasmus Jensen i Vesterhalne for at faa 

dem til at møde til samme Tid i Nørhalne. 

Vadumtorp den 10
de

 November 1855, Ærb. P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. Gaardeier Thomas Christensen Aaen. 

 

 

Nr. 3035 

 

I Anledning af Hr. Forvalterens meget ærede Skrivelse af 9
de

 d.M. tillader jeg mig at svare hvad jeg 

alt tidligere har yttret at det er alene Sygdom som mit Huus har været saa stærk hjemsøgt af i dette 

sidste forløbne Aar der er Skyld i at jeg ikke har seet mig istand til hverken med egen eller andres 

Hjælp at faa Udskiftningen af Allerup Bakker fremmet for imidlertid at gjøre hvad der endnu kan 

staae i min Magt til Sagens Fremme har jeg bestemt at min ældre Assistent Lund skal reise derhen 

paa næstkommende Søndag den 18
de

 d.M. for at foretage de nødvendige foreløbige Udmaalinger  

af Situationen og saafremt  Gud sparer mig Liv og Helsen og Vinteren vil føie sig derefter da skal 

Forretningen nu ved mueligst Anstrængelse blive fremmet saa uopholdelig som det endog kan staae 

i min Magt. Først i sidstafvigte Foraar var jeg syg selv i længere Tid og maatte søge Lægehjelp 

derfor var min ældste Assistent temmelig langvarig alvorlig angreben og maatte ligeledes ty til 

Lægens Hjælp; siden blev to ung Landmaalere som jeg havde bestemt til at fremme Udskiftningen 

af Allerup Bakker nemlig Landmaaler Selmer som blev syg af gastrisk Feber og min Søn Claus 

Lykke Birk som i længere Tid var syg af Cholerine – imidlertid haaber jeg nu da Sygdommen for 

denne Gang er ophørt og det er mit alvorlige Ønske at fremme og fuldføre Forretningen saa hastig 

som det efter Sagens Natur og Veirliget andre mueligen tilstødende locale Omstændigheder kan 

blive mig mueligt. – En Erklæring som De vilde behage at lade forkynde for Lodseierne i Allerup 

Bakker følger indlagt - Det vil være en Selvfølge at den Omstændighed at det ikke er blevet mig 

mueligt at fuldføre Udskiftningen til den Tid som jeg havde ønsket og haabet aldeles ikke kan give 

de Græsningsberettigede Ret til at gjøre Overgreb paa Hr. Vinkels lovlige Eiendom man maa derfor 

kunne søges som Ransmænd. De have jo desuden ingen Græsningsret kjøbt i Skoven, Ærbødigst og 

forbindtligst P.L. Birk. - Vadumtorp den 11 Novbr. 1855, P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Godsforvalter Petersen. 

 

 

Nr. 3036 

 

Deres Velbyrdighed har ved ærede Skrivelse af 17
de

 f.M. tilsendt mig et Kort og en Nivellerings-

tabel betræffende den af Dem her foretagne Nivelleringsprøve; men jeg maa ret meget beklage at 

De har biet saa længe med at sende mig samme at det er bleven mig gandske umueligt nu at 

foretage nogen fuldstændig Undersøgelse af det af Dem her til den Ende foretagne Prøvearbeide, 

hvortil Gaarden nærmest maa siges i den Omstændighed at De har forsømt at udmærke Nivelle-

ringslinierne paa den Maade som i Placaten af 10
de

 Nov. 1791 § 5 er foreskrevet; nogle faa Dage 

efter at De var reist herfra saa jeg Linien efter paa Marken og havde den Assistent til Veileder som 

havde fulgt Dem; men allerede den Gang var Linien noget ukjendelig, dog kand jeg paa den Tid 

endnu saa temmelig finde det; men i Dag den 10
de

 November da jeg var gaaet ud for at prøve dem 

fandt jeg at Præline nu var saa aldeles forsvunden at det ikke er muelig at gjenfinde Linien fordi  

den ikke var bleven tydeliggjort med tilstrækkelig varige Mærker. Jeg maatte derfor rent opgive at 

prøve den fordi det slet ikke var mig mueligt. Heller ikke finder jeg noget i Tabellen bemærket om 
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at De saasom Ministeriet har foreskrevet nivelleret frem og tilbage i Linien. – Under disse Omstæn-

digheder seer jeg mig foranlediget til at tilbyde Dem Valget om De vil behage at komme hertil for 

at foretage et Nivelleringsforsøg i mit Paasyn for at jeg kan see, hvad jeg for resten ikke har Grund 

til at tvivle om, at De forstaar at nivellere eller om De vil at jeg skal sende Kortet og Tabellen ind 

som de er og de naturligviis med den Prøve, hvilket jo vil være det samme som at cassere den 

foretagne Prøve. 

Vadumtorp den 11
te
 November 1855, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Veiinspecteur Landmaaler Ulrich. 

 

 

Nr. 3037 

 

Kjære Peter 

Jeg vidste ikke andet end at jeg havde faaet et Kort over Ole Christensens Sted i Klithuse i Tranum 

Sogn men da jeg ikke kan finde det maa jeg vistnok have forglemt at forlange det og da Rasmus 

skal derhen om et Par Dage saa er det mig ret meget om at gjøre at faae det allersnarest mueligt for 

om jeg rimeligen kunde spare en Reise. – Det er nemlig Matr. N
o
 101a og 125 med sammenlagt 

Hartkorn 1 Td. og Gammelskat 4 rd. 42 sk. – Dersom jeg har faaet Kort over disse Eiendomme da 

beder jeg dig være saa god at opgive mig under hvilken Datum de er udfærdiget og jeg vil da gjen-

nemsøge mine Gjemmer paa ny og finder ikke at jeg har faaet den i løbet af dette Aar da vil jeg 

bede dig være saagod at forskaffe mig dem i det allersnarest mueligt. Ger er Alle Vel, Du og Dine 

hilses kjærligst fra os alle ved din hengive Fader P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3038 

 

Høistærede 

Af Busch har jeg i Dag modtaget et Brev hvoraf jeg hermed sender dem en Afskrift. De Bilage som 

han forlanger kan jeg naturligviis ikke sende ham. – Jeg har forgjæves søgt i Læsøepakken for om 

mueligt at finde Concepten til Bilaget Lit. b, men min Søgen var forgjæves. – Dersom De veed hvor 

det er beroende da maa De endelig sende mig Underretning derom med Budet det har jo været med 

den Regning som Ministeriet har havt til Bedømmelse, men om det er sendt tilbage til Amtet og 

forkommet der eller med Sogneforstanderskabet eller fir Birkedommeren veed jeg ikke – Dersom 

De kan give mig Anviisning paa hvor jeg kan finde Concepten da skal jeg nok skrive den af. Veed 

De ikke hvor Conceptberegningen til Supplementet er thi jeg kan ikke finde den. – Kan De besvare 

noget af de øvrige omspurgte Punkter da behag at opgive mig hvad derpaa bør svares. 

Fortæl mig lidt om hvorledes det gaar med Allerup Bakker. 

Lev Vel. – De hilses forbindtligst fra os alle her. Deres forbundne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landmaalerassistent Gaardeier Lund fortiden i Allerup. 

 

 
Nr. 3039 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af Februar (?) 1856 meldes at foruden 

Captain Myhre og mig er der her i Aalborg Amt min Søn Landinspecteur R.F. Birk som har sit 

Ophold hos mig her paa Vadumtorp – flere Landinspecteurer er det ikke mig bekjendt at her findes i 

Amtet; men foruden os findes her 3 Landmaalere som jeg veed der have været autoriserede til at 

udføre Landinspecteurs forretninger nemlig Lieutenant og Landmaaler Stokfleth i Aalborg; 

Landmaaler Hvass paa Nørgaard og Landmaaler Grandjean til Thorsted Nørgaard, om disse 3 veed 
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jeg at de have været autoriserede til at udføre Udstykningsforretninger men jeg veed ikke om de 

tillige have været autoriserede til Nivelleringsforretninger – Flere end de her nævnte er det ikke mig 

bekjendt at her findes i Aalborg Amt. 

Hvad Tid jeg først blev anmodet om at foretage den omhandlede Nivellering var nemlig de 14
de

 

September 1855, nemlig paa en Tid da mit Huus i længere Tid havde været alvorlig hjemsøgt af 

betydelig Sygdomme; og dem som skulde have hjulpet mig med Forretningen over Reconvallis-

tenter(?);  Hvor tidlig i det kommende Foraar jeg tør haabe at kunne udføre Arbeidet vil jo især 

komme an paa hvorledes mit Helbred kan blive til den Tid; men tidligere end sidst i Mai eller først i 

Juni er det ikke sandsynligt at det vil kunne skee; men jeg vil aldeles ikke have noget imod at 

Forretningen overdrages til en anden; naar jeg blot faar betimmelig Underretning derom at jeg ikke 

skal paadrage mig ufornødne Udgifter ved det Arrengement, som jeg til den Ende maatte behøve at 

gjøre for at forskaffe mig en duelig Hjelper, da det jo vil være klart at jeg ikke kan bruge enhver 

Assistent der nemeligen kunde tilbydes mig. 

Vadumtorp den 6
te
 Februar 1856, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Kammerraad Procurator Petersen Statsrevisor i Kjøbenhavn. 

 

 

Nr. 3040 

 

Vadumtorp den 28
de

 Februar 1856 

Høistærede 

Saafremt mit Helbred vil tillade det til den Tid som Frosten gaar af Jorden da er jeg villig til at 

komme til Boelsgaard for at udføre den attraaede Deling af Parcellen N
o
 7 af Bratskov Hovedgaards 

Jorder – Jeg seer vel at Parcellen N
o
 7 af Bratskov Hovedgaards Jorder er først tilladt at deles i 2 

Parceller, hvoraf N
o
 1 som Consulinde Rasch beholder har Hartkorn 6 Skp. 1 Fr. 1¼ alb. – og N

o
 2 

som Proprietair Skibsted beholder har Hartkorn 3 Td. 2 Skp. 1 alb. og som er delt i 21 Parceller 2 til 

21 inclusive; men da disse Parceller ikke for længe siden er solgt hver for sig og ikke en Gang blev-

en afsatte paa Eiendommen saa er det aldeles ikke at tænke paa nu at faae Tilladelse til at sælge den 

efter den for saa mange Aar siden foretagne Taxation; men Forretningen vil, efter den bestaaende 

Lovgivning være at begynde aldeles forfra med ny Taxation over det Hele. – som staar under samlet 

nyt Hartkorn i Matriculen ved Amtstuen. Jeg ønsker ret meget at De ville behage at sende mig 

Kortet ved første Leilighed og jeg skal da belave mig paa at kunne komme til Dem saa tidlig som 

Omstændighederne, Aarstiden og mit Helbred kan tillade det. – Vel mueligt at jeg ogsaa omtrent til 

den Tid kan vente min Søn hjem fra Kjøbenhavn, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Jørgen Nielsen til Neesgaard. 

 

 

Nr. 3041 

 

Min Søn Landinspecteur R.F. Birk er for et Par Dage siden reist til Hjørring og dertil har han 

medtaget alle de Korter og Papirer der angaar Forretningen der paa Egnen og førend han kommer 

tilbage kan jeg ikke udlevere de omskrevne Korter m.m. 

Vadumtorp den 5
te
 Marts 1856, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

Til Gaardeier Søren Nielsen i Rakkeby. 

 

 

Nr. 3042 
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Deres Velbyrdighed har ved ærede Skrivelse af 26
de

 d.M. forlangt underretning om De til min 

afdøde Søns daværende Assistent Contorist Larsen i Hjørring skal udbetales hvad min Søns Bo 

tilkommer hos Stamhuset for Deling af en Jordlod i Thise; jeg maa dertil svare at bemeldte Larsen, 

mim Søns daværende Assistent er fuldkommen bemyndiget til at modtage og qvittere for bemeldte 

min Søns Boes tilkommende Restbeløb og som Qvittering derfor overalt vil blive respecteret. – Det 

af Dem omskrevne Kort over Matr. N
o
 76 i Thise, hvis Deling ikke er bleven fuldført kan jeg ikke 

meddele nogen Oplysning om. – om det mueligen kan være hos min yngste Søn Landinspecteur 

C.L. Birk som nu boer i Hjørring ved jeg ikke og kan derfor ikke meddele nogen Oplysning om det. 

– Hr Forvalterens meget ærede Skrivelse af 24 Marts d.A. har jeg besvaret under 31
de

 s.M. som blev 

afsendt herfra den 4
de

 April sidst og som jeg vil haabe at De for længst har modtaget. Saavidt jeg 

ved har jeg i bemeldte min Skrivelse af 31
de

 Marts imødekommet en Deel af de Spørgsmaal som 

indeholdes i Deres ærede Skrivelse af 15
de

 April som jeg senere har modtaget, og dersom der endnu 

kan være mere der er uklar og som jeg kan oplyse da hav den Godhed nærmere at meddele mig det. 

– Jeg har i den sidste Tid været en Deel upasselig og er derfor ikke endnu istand til med nogen 

rimelig Sikkerhed at kunne forudsee til hvilken Tid jeg vil kunde blive istand til at udføre de for-

langte Forretninger jeg vil derfor bede Dem være af den Godhed at henvende Dem til min Søn C.L. 

Birk som nu boer i Hjørring og dersom De kan faa ham til at udføre de attraaede Forretninger i mit 

Sted da har jeg naturligviis intet derimod saameget mere som jeg ikke kan give noget bestemt Løfte 

om til hvilken Tid jeg sandsynligviis vil kunne komme selv. Han er under 21
de

 d.M. bleven udnævnt 

til Landinspecteur og er saaledes fuldkommen berettiget til at gjøre det Deres ærede Bestemmelse 

om hvad De bestemmer Dem til imødesees. 

Vadumtorp den 30
de

 Mai 1856. Med særdeles Agtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Godsforvalter Mørup i Nye Hammelmose. 

 

 

Nr. 3043 

 

Med Huusmand Jens Pedersen af Torslev har Deres Velædelhed forlangt af mig at sende Dem 

Korterne over a, Torslev By, b, Korterne over Attrup By, c, Kortet over Flegum By. 

De to førstnævnte Korter sendes herved, hvoraf det over Attrup By er paa 2 Blade, nemlig et 

særskilt Kort over Engene. 

Kortet over Flegum By har ikke existeret som Kort i mit Værge siden jeg i sin Tid foretog Udskift-

ningen af Byens Hede – Jeg har for flere Aar siden seet at Kortepakke med Udskrift Flegum Byes 

Pjalter; men hvor den er veed jeg ikke i Øieblikket – kan jeg siden finde den da skal den blive 

eftersendt. – Huusmand Jens Pedersen beklager sig over at Skrædder Jens Christoffersen som har 

kjøbt Huset Matr. N
o
 40 over hvis Kjærlod Veien til Jens Pedersens Kjærlod Matr. N

o
 42 er ved 

Udskiftningen udlagt i vester Side af Kjærlodden Matr. N
o
 40, hvilket tydelig sees af Udskiftnings 

Kortet – Denne Vei vil Skrædderen nu formene Jens Pedersen – De er vel saa god at oplyse 

Skrædderen om sin Vildfarelse – Jeg har anmodet Jens Pedersen at vedblive at benytte Veien som 

hidtil og opfordre Skrædderen til at vise ham hvor Veien skal gaae naar han vil formene ham den 

hidtil brugte Vei. 

Vadumtorp den 16
de

 Juni 1856, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3044 

 

Den 3
die

 December 1855 

Høistærede 

Mange Tak for Deres Brev af 30
de

 f.M. Det glæder mig at erfare at det gaar godt fra Haanden med 

Maalingen i Allerup Bakker; men jeg frygter kuns for at den strænge Frost som vi have faaet i det 

sidste Par Dage skal bringe Dem til at standse. – Med Deres Skrivelse af 22
de

 f.M. fulgte der tillige 
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et Brev til Rasmus hvori De omtaler nogle Forretninger som de Vedkommende have erindret om. – 

Dette Deres Brev er tilfældigviis blevet forlagt her paa Contoret saa at det aldeles ikke er mueligt at 

finde det. – Jeg beder Dem derfor ret meget i Fald De kan at meddele mig hvad det var for Forret-

ninger som De havde skrevet om og endelig beder jeg Den at faae mig fuldstændig at vide hvad det 

var det skulle skee ved Frederik Gjerilds Forretning, nemlig hvad det er han har solgt og til hvem 

det er, at jeg kan skrive derom til Ministeriet thi jeg kan aldeles ikke erindre hvad det er og jeg er 

ikke istand til at finde Concepten hverken til Forretningen eller til Ansøgningen ogsaa beder jeg 

Dem at faae at vide hvad han har betalt mig for Forretningen ogsaa beder jeg Dem at indhente 

samme Oplysninger om Jens Lasgaards Forretning thi jeg kan ikke finde hvad det var der skulde 

gjøres eller hvem det er at han har solgt til. 

Jeg skal hilse Dem fra Deres Kone og Deres Familie Hjemme. De have det godt, han var her i Gaar 

kjørende herover i det at hun bragt noget herover af Hals Sager. – Han er her for at hjelpe mig paa 

Contoret siden Selmer og Claus reiste. – De reiste som De jo nok ved den næst sidste Gang at Iris 

gik i Aar og De var heldige nok til at faa en hurtig Overfart uden at blive søesyge. – Nu lev vel! Lad 

mig ret snart høre noget mere om hvorledes det Gaar med Allerup Bakker. 

De glemmer dog ikke at komme til Phønix den 19
de

 d.M. om Formiddagen Kl. 10 dersom De ikke 

kommer her forinden saa venter jeg sikkert at De møder der ude til den bestemte Tid. Jeg skal vel 

om Gud vil, møde der. – De hilses venskabeligst fra os alle ved Deres hengivne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3045 

 

Vadumtorp den 18
de

 December 1855 

I Tillid til Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 3
die

 f.M. hvor De lover at ville sende mig 

Restbeløbet af mit Tilgodekommende for Livøe Forretning først i indeværende Termin har jeg 

under 9
de

 November sidst indsendt Forretningen til Stiftamtmanden i Aalborg med Begjæring om at 

anbefale Sagen paa bedste Maade til Indenrigsministeriets Approbation – Den første Uge af 

Terminen er allerede forbi, og her er endnu ingen Penge kommet til mig; dog vil jeg haabe at de 

snart maa komme. – De er dog vel saa god at sende dem med et paalideligt Bud – Med Høiagtelse 

og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier og Forpagter Jørgen Nielsen. 

 

 

Nr. 3046 

 

Deres Høivelbaarenhed ombedes at ville være af den Godhed, det allersnareste som Deres Leilighed 

kan tillade det, at meddele mig Attester om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne 

Eiendomme, nemlig: 

Dronninglund Herred. 

a. Hellevad Sogn, Allerup By Matr. N
o
 7a, 50i og 52l (Udstyknings approbation af 14

de
 Novbr. 

1854) 

b. Hellevad Sogn, Allerup By Matr. N
o
 16b og 54a (Udst. Approbation af 11 Novbr. 1854) 

c. Hellum Sogn og Bye Matr. N
o
 2b og 32b Eieren Niels Peter Rasmussen. 

Vadumtorp den 18
de

 December 1855, Ærbødigst P.L. Birk, 

 

Høiædle og Velbaarne Herr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 3047 
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Herved tillader jeg mig at tilbagesende en Deel til Eftersyn mig sendte Bøger som jeg ikke ønsker at 

beholde – Den som jeg har beholdt har jeg noteret paa de herved følgende Sedler og dem som jeg 

ikke beholder har jeg overstreget. 

Min Regning ønsker jeg opgjort til i Morgen da det saa er min Agt at ville betale den. 

Vadumtorp den 18
de

 December 1855, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Boghandler Arntzen. 

 

 

Nr. 3048 

 

Vadumtorp den 1
ste

 Januar 1856 

Deres Høivelbaarenheds meget ærede Skrivelse af 28
de

 December modtog jeg igaar Eftermiddag og 

da Lund netop var kommet hertil saa fik han Hr. Oberstens Brev til ham af 27
de

 Decb. med det sam-

me han bestemte sig da til strax det samme at reise til Hals i Morgen den 2
den

 januar og at see til 

saavidt som det kan staa i hans Magt at fuldføre den forandrede deling af Hals Mose med det sam-

me og i alt Fald i det Mindste at søge at stille Gemytterne tilfreds for Øieblikket – Han har virkelig 

længe været belavet paa at reise derhen i den Anledning men flere Omstændigheder som have til-

stødt har forhindret at det ikke før er skeet; tidligere paa det nu afvigte Aar har Sygdoms Tilfælde 

for en væsentlig Deel været Aarsagen der har forsinket eller hindret ham i udførelsen af Hals Moses 

Udskiftning - omsider kom Vinteren i veien – men saafremt det blot er mueligt da vil det nu endelig 

blive udført. – Han tog Kjæde og Stokke med sig hjem herfra i Gaar Aftes for i Morgen tidlig at 

kjøre umiddelbart fra Biersted til Hals over Vang – Med Hensyn til Sagen med Læsøe Boerne om 

Betaling af Udskiftningen da er Sagen nu endelig kommet for Retten og Procurator Busck i Sæbye 

er beskikket som min Sagfører; men hvad Udfald Sagen vil kunde faa eller til hvilken Tid den kan 

ventes tilendebragt derom kan jeg aldeles ikke have nogen Mening. – Saasnart som jeg kan faa 

noget at vide derom skal jeg ikke forsømme at lade Dem det vide; men Hr. Obersten har ikke opgi-

vet mig Deres Adresse hverken i Deres Brev til Lund eller til mig, derfor sender jeg dette Brev til en 

af mine Sønner som fortiden er i Kjøbenhavn som jeg har bedet om at faa Hr. Oberstens Adresse at 

vide og da uopholdelig at bringe Dem mit Brev. – Saasnart som Lund kommer tilbage fra Hals skal 

jeg nok sørge for at enten han eller jeg uopholdelig skal skrive Dem til og meddele Dem Udfaldet af 

hans Reise. 

De og Deres ønskes et glædeligt Nytaar fra Deres med sand Agtelse forbundne P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Oberst Landinspecteur Lorentzen Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. 

 

 

Nr. 3049 

 

Det allerførste som Leiligheden kan tillade det, ønsker jeg at Amtstuen ville behage at meddele mig 

Attester om Hartkornet og Gammelskatten for efternævnte Jordeiendomme i Kjær Herred, nemlig:  

Sulsted Sogn Meilsted Bye – Matr. N
o
 10a Eieren Peder Nielsen, med Andeel i Matr. N

o
 43 i 

Sulsted. 

Vadumtorp den 2
den

 Januar 1856, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Kongelige Amtstue i Aalborg. 

 

 

Nr. 3050 
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Skjønt der ikke er bleven talt meget til mig derom maa jeg dog ansee det som hævet over al Tvivl at 

den Andeel som Peder Nielsens Gaard har havt i Fælledslodden Matr. N
o
 43 i Sulsted er bleven 

solgt til Lars Larsen og af ham atter solgt til Lars Peter Sørensen og at følgelig denne Andeel nu 

bliver at behandle som en særskilt Parcel der efter min Udskiftningsberegning af 26
de

 August 1854 

blev beregnet som en Deel af Hovedparcellen. – Svar herpaa om det forholder sig saaledes udbedes 

med Overbringeren. 

Vadumtorp den 4
de

 Januar 1856, Ærb. P.L. Birk. 

 

Velædle Gaardeier Peder Nielsen i Meilsted. 

 

 

Nr. 3051 

 

Under 3
die

 November f.a. har Deres Velædelhed givet mig skriftlig Løfte om at De ville udbetale 

mig Restbeløbet af min Regning for Livøe udstykning som er 105 rdl. – i Tillid til Deres gode Løfte 

om at vilde sende mig Penge først i Terminen tog jeg ikke Betænkning at udbetale nogle bortskyl-

dige Summer som jeg vel kunde have faaet Henstand med i nogen Tid i det jeg stolede trygt paa at 

De vilde have holdt Ord med at sende mig Penge først i Terminen; men derved at De ikke endnu 

har indfundet Dem er jeg sat i en yderst ubehagelig Forlegenhed. – Jeg beder Dem derfor ret ind-

stændig at sende mig de manglende 105 rdl. det allersnarest mueligt. 

Vadumtorp den 6
te
 Januar 1856, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. Jørgen Nielsen til Neesgaard. 

 

 

Nr. 3052 

 

Da jeg modtog Deres Velærværdigheds ærede Skrivelse af 9
de

 Juli f.A. var min ældste Assistent 

Lund beskjæftiget med en Udskiftning paa Gjøl hvorfra jeg hvert Øieblik ventede ham hjem og 

flere af mine andre Hjelpere var hjemsøgt af Sygdom saa at jeg ikke paa den Tid kunde afgive noget 

rimeligt Svar. Da Lund imidlertid kom endelig hjem fra Gjøl og Sygdommene forlod mit Huus var 

Deres Skrivelse imidlertid bleven forlagt og er først for et Par Dage siden atter faldet mig i Hænde. 

– Da jeg imidlertid nu ikke veed om Deres Velbaarenhed enten allerede har faaet den attraaede 

Deling udført ved en anden eller om De maaskee endnu mueligen nærer samme Ønske da beder jeg 

Dem i saa Fald behageligen at lade mig det vide at vil kunde indlede ny Correspondance derom. 

Med Høiagtelse og Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velærværdige Hr. Pastor Funck. 

 

 

Nr. 3053 

 

Da Landvæsenscommissions Kjendelsen i Sagen angaaende Biersted Byes fælleds Gadejords 
Udskiftning blev afsagt i Gaar, og det er mig af særdeles Vigtighed at erholde den ved bemeldte 

Møde begjerte Udskrivt af hele Acten, saa tager jeg mig den ærbødige Frihed at anmode Deres 

Velbyrdighed godhedsfuld at ville paaskynde, at denne Udskrivt snarest mueligt bliver mig tilstillet. 

Vadumtorp den 22
de

 Januar 1856, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S.S. Da Kjendelsen agtes indanket er det mig af destomere Vigtighed at faae Udskrivten inden ret 

mange Dage. 
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Velbyrdige Herr. Amtsfuldmægtig Jørgensen. 

 

 

Nr. 3054 

 

Under 18
de

 December f.A. tillod jeg mig ærbødigst at tilstille Deres Velbaarenhed en Skrivelse om 

at meddele mig nogle Attester om Hartkornet og Gammelskatten for efternævnte Eiendomme, 

nemlig: 

a. Hellevad Sogn, Allerup By Matr. N
o
 7a, 50i og 52l (Udstyknings approbation af 14

de
 Novb. 

1854) 

b. Hellevad Sogn, Allerup By Matr. N
o
 16b og 54a (Udst. Approbation af 11 Novbr. 1854) 

c. Hellum Sogn og Bye Matr. N
o
 2b og 32b Eieren Niels Peter Rasmussen. 

Da det er mig af særdeles Vigtighed at faae disse Attester snarest mueligt saa tager jeg mig herved 

den ærbødigst Frihed at anmode Dvbhed. om at tilstille mig Samme det allersnareste som Deres 

Leilighed kan tillade det. 

Vadumtorp den 24 Januar 1856, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og Velbaarne Herr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 3055 

 

(Dette brev er overstreget, men da jeg ikke ved hvad denne overstregning betyder, så har jeg valgt 

at gengive det her) 

For at faae de 3 Forretninger i Tranum Sogn indsendt snarest mueligt beder jeg Dem være af den 

Godhed at sende mig de manglende 3
de

 Afskrivter af Taxationsprotocollen om Taxationen af Matr. 

N
o
 4 og 5a m.m. i Bratbjerggaarde og Matr. N

o
 125 i Klithuse som bleve afholdte den 28, 29 og 30 

Novbr. f.A. Ved samme Leilighed tillader jeg mig, gjentagende at bringe Dem Deres gode Løfte i 

behagelig Erindring ved Skrivelse til mig af 3 Novbr. f.A. hvori de lover at vilde betale Restbeløbet 

af Livøe Forretning, som er 105 rdl. først i afvigte December Termin; Under 6
te
 Januar  d.A. til-

skrev jeg Deres Velædelhed i denne Anledning; men da jeg er uvis om dette Brev er kommen Dem 

tilhænde eller ikke, hvilket jeg saa meget destomere betvivler eftersom jeg ikke har hørt noget fra 

Dem siden, saa er det væsentlig derfor at jeg atter beder Dem indstændigt om, at sende mig bemeld-

te Beløb det allersnarest mueligt. – Svar herpaa tilligemed de 3 Udskrivter sendt snarest mueligt. 

Vadumtorp  den 23
de

 Januar 1856, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

Velædle Herr. Jørgen Nielsen til Neesgaard. 

 

 

Nr. 3056 

 

For de under 30
de

 f.M. mig tilsendte 100 rd. paa Udstykningen af Livøe qvitteres hermed. – Det 

lidet som endnu staar til Rest kan jeg faa ved nærmere Samtale. – De trykte Conditioner for Livøe 
Handel følger efter Forlangende. Hav den Godhed det allersnarest mueligt at sende min af Afskrift 

af hver af de Taxationsforretninger i Bratbjerggaard og Klithuse som blev afholdt under min Søns 

Landinspecteur R.F. Birks Bestyrelse den 28
de

, 29
de

 og 30
de

 November sidst da Forretningerne ligge 

færdige til Indsendelse. 

Vadumtorp den 23
de

 Januar 1856, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Forpagter og Gaardeier Jørgen Nielsen til Neesgaard. 
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Nr. 3057 

 

I Henhold til Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 13
de

 October f.A. tillader jeg mig at bemærke, 

at det formedelst andre paatrængende Forretninger ikke har været mig mueligt at udføre den for-

langte Deling af Matr. N
o
 5 og 6 i Vesterhalne i det nu afvigte Efteraar ligesom jeg heller ikke er 

istand til at kunne sige endnu til hvilken Tid at det vil kunde skee; men jeg er villig til at gjøre det 

saasnart som min Tid formedelst andre tidligere lovede Forretninger kan tillade det; dog maa jeg 

her tillade mig at gjøre Dem opmærksom paa at Forretningen er af det Slags der ingenlunde kan 

henhøre under de Taxter der er bestemt i Fr. 23
de

 April 1781 § 27, der ikkun kan ansees at gjelde for 

Forretninger af en vis Størrelse hvorimod saa Forretninger sædvanlig betales i Forhold til den Tid 

som de efter deres Natur medtage. – Jeg maa saaledes opfordre Dem til som Reqvirent af Forret-

ningen at indestaae mig for en passende Betaling for den Tid som Forretningen efter sin Natur vil 

medtage og at De skaffer mig passende friit Logie for mig og min Assistent i den Tid, som jeg 

behøver at være paa Stedet. Naar De vil indgaa paa disse Betingelser da er jeg, naar vi atter faar 

Sommer villig til at foretage den attraaede Forretning naar min Tid formedelst andre allerede lovede 

Forretninger samt mit Helbred kan tillade det. 

Vadumtorp den 24
de

 Januar 1856, Ærb. P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Peder Christian Christensen. 

 

 

Nr. 3058 

 

I det jeg tillader mig at tilsende Dvb. indlagte Skrivelse til Peder Christian Christensen i Horne, 

udbeder jeg mig ved Leilighed underrettet om, hvorvidt De troer at jeg med Sikkerhed kan stole paa 

at bemeldte P.C. Christensen, betaler Udskiftningsomkostningerne til rette Tid, da jeg aldeles ikke 

kjender noget til Manden og veed saaledes heller ikke noget om hans Soliditet. 

Vadumtorp den 25
de

 Januar 1856. Med Agtelse Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velb. Her. Exam. juris. Jensen i Hjørring. 

 

 

Nr. 3059 

 

Indlagte Skjøde til Ove Andersen og 5 Stk. Parcelkortet nemlig over Matr. N
o
 67b, c, e, f og g 

tilsendes Dvhed. med Anmodning om at udlevere disse Korter til Mads Richter, Jens Chr. Pedersen 

Bødker, Frederik Frederiksen, Anders Pedersen Rødhus(?), og Jens Larsen Nielsen. 

Vadumtorp den 27
de

 Januar 1856, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Gaardeier Thomas Chr. Pedersen I Vesterheden Westerhassing Sogn. 

 

 
Nr. 3060 

 

Til Gjensvar paa Dvheds. ærede Skrivelse af 27
de

 dennes, tillader jeg mig at bemærke, at der efter 

min Mening vist ikke kan være noget i Veien for at Udstykning af Jens ravns Sted ved Skræm kan 

skee saaledes som han har yttret, imidlertid ved De nok at det beroer paa Ministeriets Afgjørelse og  

jeg kan saaledes ikke indestaae for hvad Mening dette mueligen kan have. – Forretningen er jeg 

villig til at paatage mig saa snart Leiligheden tillader det. 

Vadumtorp den 28
de

 Januar 1856, Forbindtligst P.L. Birk. 
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S:T. Hr. Faber til Postgaarden(?) 

 

 

Nr. 3061 

 

Som Deres Velbyrdighed bekjendt var jeg under 11
te
 August f.A. i Rimen i Hune Sogn for at 

bestyre en Taxationsforretning over Jorderne til Huset Matr. N
o
 106 som har tilhørt Poul Madsen 

men som nu eies af Christen Nielsen og Søren Sørensen. Jeg havde tidligere sendt Bud til Manden 

om at henvende sig til Dem for at faa at vide hvilke Mænd der skulde bruges til taxationen. Som 

Mændene har berettet mig har Deres Velbhd. nægtet at medde(le) Udskrift af Taxationen fordi 

Taxationsmændene ikke have været udmeldt af Dem til denne Forretning. – Jeg maa tillade mig at 

gjøre Dem opmærksom paa at jeg ved det omhyggeligste Gjennemsyn af Loven ikke finder det 

omtalt nogetsteds at der skal skee Udmeldelse; jeg har erkyndiget mig om at der ikke existerer 

noget utilladeligt enten Slægtskab eller Svogerskab imellem Parterne der kunde være til Hinder for 

at bruge de valgte Mænd som er af Dem hvis Valg er skeet af Sogneforstanderskaberne og som 

Amtsraadet har stadfæstet og dette troede jeg at maatte efter Omstændighederne have været 

tilstrækkelig; men desuagtet erkjender jeg at der er en Forsømmelse af Mændene i Rimmen at de 

ikke henvendte sig til Dem for med Dem at have aftalt om hvilke af Herredets Taxationsmænd der 

skulle have været brugte. Jeg vidste ikke andet end at dette var sket, imidlertid vil jeg dog nu bede 

Dem være saa gunstig, eftersom der ikke i fjerneste Maade er begaaet noget lovstridigt, at De saa 

vil lade Naade gaa for Ret og tillade dem at faa den begjærte Afskrift for at Forretningen kan blive 

indsendt, der nu har ligget færdig fra min Haand i flere Maaneder. 

Vadumtorp den 1
ste

 Februar 1856, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Keller. 

 

 

Nr. 3062 

 

Anders Larsen Kudsk af Nørhalne By Biersted Sogn har solgt Parcellen Matr. N
o
 10b af sin i Aaret 

1853 & 54 udstykkede Gaards Jorder til Jens Snedker til Bebyggelse; han har anmodet mig om 

underdanigst at bede det høie Ministerium og at lade medfølgende Parcelkort forsyne med den 

fornødne Paategning om dets Overensstemmelse med Matriculs Kortet; der bedes meddelt mig 

Underretning fra Aalborg Amtstue om dets Ankomst dertil da jeg saa strax vil besørge det indløst. 

Vadumtorp den 7
de

 Februar 1856, Underdanigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3063 

 

Under 18
de

 December f.A., og senere ved Skrivelse af 24
de

 f.M. tillod jeg mig ærbødigst at anmode 

Deres Velbaarenhed om at tilstille mig Attester om Hartkornet og Gammelskatten for efternævnte 

Eiendomme, nemlig: 
Dronninglund Herred. 

a. Hellevad Sogn, Allerup By Matr. N
o
 7a, 50c og 52l (Udst. Approbation af 14

de
 Novbr. 1854) 

b. Hellevad Sogn, Allerup By Matr. N
o
 16b og 54a (Udst. Approbation af 11 Novbr. 1854) 

c. Hellum Sogn og Bye Matr. N
o
 2b og 32b Eieren Niels Peter Rasmussen. 

Da det er mig meget Vigtig at faa disse Attester snarest mueligt, for at faae de for længere Tid siden 

færdiggjorte Forretninger indsendte, tager jeg mig atter den ærbødige Frihed at anmode Dvbhed. 

om at tilstille mig Samme. 
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Endvidere udbedes gunstbehageligen mig tilsendt en Attest om Hartk. og Gskt,. for Matr. N
o
 34 af 

Skræm Bye og Sogn, Østerhan Herred – Eieren Jens Ravn. 

Vadumtorp den 8
de

 Februar 1856, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Her. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge.  

 

 

Nr. 3064 

 

Høistærede 

Da jeg ikke endnu har modtaget de Afskrifter af Taxationsprotocollen som jeg skrev Dem til om 

under 23
de

 f.M. saa tillader jeg mig herved atter at gjentage min Begjæring da Forretningerne ligger 

færdige til Indsendelse. – Angaaende den Forretning som De har skrevet mig til om da er jeg villig 

til at foretage den hen i Foraaret, om det ønskes og at fuldføre den saasnart som jeg kan men at ud-

føre den i Vintertiden kan mit Helbred ikke tillade mig. Min Søn Landinspecteur R.F. Birk har al-

lerede givet tidligere Løfte om Udførelsen af flere Forretninger saa tidlig i det kommende Foraar 

som der kan arbeides paa Marken saa at jeg ikke i dette Tilfælde kan gjøre Regning paa hans Hjelp 

og min yngste Søn er for Tiden i Kjøbenhavn hvorfra han ikke ventes hjem førend om et Par Maa-

neder eller maaskee længere, som ikke endnu kan bestemmes. – At søge om at faa Udstykningsap-

probationen af 30
de

 August 1832 fornyet som nu er over 20 Aar gammel kan der aldeles ikke være 

at tænke paa efter saa lang Tids Forløb, da saadant vilde være aldeles stridende imod Loven af 4
de

 

Juli 1850 der udtrykkelig at ingen Taxation maa bruges til samme Udstykning eller Hartkornsfor-

deling naar den er ældre end 10 Aar. – Der er altsaa intet andet for end at foretage Udstykningen 

paa ny forfra, og de gamle Udstykningsdocumenter vil saaledes ikke være mig til nogen Nytte. Den 

sædvanlige Taxt for Parceller er 2 rdl. for hver Parcel der maales ud og regnes i Hartkorn, og derom 

kan jeg aldeles ikke indlade mig paa nogen Nedsættelse; der er vist heller ikke nogen tilstrækkelig 

Grund til at begjære Nedsættelse heraf, eftersom Priserne for tiden staaer paa Landeiendomme af 

den og lignende Art. – De i Begyndelsen af dette Brev omskrevne Taxationsforretninger beder jeg 

ret meget om at faa det allersnarest mueligt. – jeg er villig til at foretage de omskrevne Udstyknin-

ger for Lars Johansen af Telling i Lerup Sogn Matr. N
o
 6 og for Jens Pedersens Enke sammesteds 

Matr. N
o
 11 og Jeg skal nok skrive om det manglende Kort over denne sidstnævnte Eiendom. 

Vadumtorp den 11
te
 Februar 1856, Ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Gaardeier Forpagter Jørgen Nielsen. - Afsendt d. 23
te
 Februar 

 

 

Nr. 3065 

 

I Anledning af Hr. Oberstens ærede Skrivelse af 26
de

 f.M. tillader jeg mig at svare: Det var som Hr. 

Obersten bekjendt Lunds Bestemmelse eftersom jeg skrev Dem til sidst at have reist til Hals den 

2
den

 Januar men da Veiret blev ugunstig i det at det begyndte at sne om Morgenen og for resten at 

see meget tvivlsomt ud til at kunde udrette noget ved Forretningen i de dage saa kom han herover 

for at tale med mig om det, og vi bleve da enige om at han eftersom Sagen nu stod skulde skrive en 

Erklæring til Sogneforstanderskabet som jeg vilde ledsage med min Attest og der blev da skrevet 

saaledes: 

Ærbødigst Promemoria. 

Angaaende Udførelsen af det, ifølge Overenskomst imellem de Vedkommende vedtagne Magelæg 

imellem nogle Lodder i Hals Mose og Hartkornsberegningens Ordning overensstemmende dermed. 

– Uagtet det flere Gange har været mit fast Forsæt at komme til Hals for at ordne bemeldte sag, saa 

har dog tilstødende Omstændigheder hidtil hindret mig i dette mit Forsæts Udførelse; thi efter at jeg 

i Aaret 1854 var paa Læsøe lige indtil Materes(?) Begyndelse, blev jeg i Foraaret 1855 syg i 10 

Uger, hvilken Sygdom ikke alene da berøvede mig den kostbare Tid til Landmaalingsforretninger 
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men endog for en stor Deel af Sommeren gjorde mig uskikket til, med tilbørlig Anstrængelse at 

fremme slige Forretninger – Vel indseer jeg at det ærede Sogneforstanderskab kunde have Grundet 

Krav om at have faaet Mosesagen ordnet  for længe siden, og at jeg burde have anvendt en Deel af 

den forløbne Tid til denne Sags Ordning, saa har dog beroet Omstændigheder i Forbindelse med 

min Afhængighedsstilling som Assistent hos Justitsraad Stiftslandinspecteur Birk, hidtil forhindret 

mig i at tage fat paa bemeldte Mose Sag. 

I Anledning af en Skrivelse fra Oberst Lorentzen som jeg modtog den 31
de

 December hvori han 

tilmelder mig for denne Sag at være bleven sagsøgt og tillige paalægger mig uopholdelig at reise til 

Hals for at udføre Arbeidet, bestemte jeg mig efter Overenskomst med Justitsraad Birk strax at reise 

derned nemlig i Dag den 2
den

 Januar, men da Veiret pludselig forandrede sig med Sne, og med 

Udseende af raa Vinter, saa opgav jeg for Øieblikket denne Reise med det bestemte Forsæt at 

foretage den saa snart som det kan indsees at min Ankomst til Hals kan være til nogen Nytte. – I det 

Haab at det ærede Sogneforstanderskab gunstigst vil stille Søgsmaalet til Oberst Lorentzen i Bero 

endnu en Kort Tid og det derom snarest mueligt vilde give det Commissionær den fornødne 

Underretning, har jeg formaaet Justitsraad Stiftslandinspecteur Birk til at meddele nedenstaaende 

Erklæring denne Sag betræffende. 

p.t. Vadumtorp den 2
den

 Januar 1856, Ærbødigst A.H. Lund 

 

Efter Begjæring af Landmaalerassistent Lund og paa Grund af en under 28
de

 December f.A. fra 

Oberst Lorentzen mig meddelt Skrivelse, erklærer jeg herved, at jeg i den til Hals Moseudskiftnings 

Tilendebringelse fornødne Tid ikke alene vil tilsidesætte mit eget Landmaalingsarbeides fremme 

ved bemeldte min Assistent Lund, men tillige at jeg af yderste Evne vil fremskynde hans Afreise til 

Hals og Ordningen af Sagen ved ham, saa snart i Vinterens Løb som jeg skjønner at der med nogen-

lunde Sikkerhed for Veirligets Skyld kan udrette noget med Nytte. I det jeg saaledes afgiver denne 

Erklæring, undlader jeg ikke, paa Vedkommendes Vegne at anmode det ærede Sogneforstanderskab 

om gunstigst at ville lade Søgsmaalet denne Sag betræffende stille i Bero indtil videre endnu i en 

gandske kort Tid, og derom at underrette dets Commissionair Landsoverrets Procurator Alberti 

Vadumtorp den 2
den

 Januar 1856, P.L. Birk. – Afsendt den 12
te
 Februar 

 

 

Nr. 3066 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 3
die

 d.M. meldes at det var alene 

Sygdoms Tilfælde som gjorde det umueligt for mig at fremme Udskiftningen af Skagen Jorder i 

sidst afvigte Aar som jeg havde haabet; jeg var selv syg –en Deel af Som(meren) og den ene af 

mine Sønner ligesaa han var, nemlig syg af Cholerine og en anden ung Landmaaler, som ogsaa var 

her for at hjelpe mig var syg af Fastrisk Feber i et Par Maaneder og min ældre Assistent som var 

med min Søn i Skagen ved Udskiftningens Afsætning i Landsognet var ogsaa syg af Feber, da jeg 

saaledes var berøvet ald den Hjelp jeg havde gjort Regning paa saa haaber jeg at man vil finde 

grundet Undskyldning for at det ikke blev mig mueligt at komme til den Tid som jeg ellers havde 

gjort mig grundet Haab om at kunne; men nu nærer jeg det Haab at det skulde gaa mig bedre med 

Skagens Udskiftning i det kommende Foraar da det er min bestemte Agt saafremt Gud sparer mig 

Liv og Helsen at faae denne Udskiftning fremmet med alvorlig Kraft saa tidlig i det kommende 

Foraar som det kan blive mig mueligt, hvortil jeg allerede i længere Tid har forberedt mig. 

Vadumtorp den 10
de

 Februar 1856. Med Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Byfoged Eriksen. - Afsendt den 12
te
 Februar 

 

 

Nr. 3067 

 

(Løst brev indlagt i kladdebogen) 
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Gjenpart 1831 d. 20. Septb. 

Rentekammer Placat af 20
de

 September 1831 

Rentekammer Pl. (Resol. 7 Sept.) at Kongen har resolveret saaledes: Det skal være Enhver som 

enten i Danmark eller i Hertugdømmerne har underkastet sig den for Landmaalere befalede Examen 

og derefter erholdt Bestalling som Landmaaler, tilladt retsgyldigen at foretage Opmaalingsforret-

ninger og at ledsage disse med fornødne Korter og Beregninger uden Hensyn til om de Eiendomme, 

der opmaales ere beliggende i Danmark eller i Hertugdømmerne. p. 139 

1831 20 Septb. Rentek. Pl. f. Slesvig og Holsteen ang. samme Gjenstand. 

 

 

Nr. 3068 

 

I Anledning af foranførte Skrivelse har Sogneforstanderskabet i Hals under 16
de

 f.M. tilskreven 

Lund saaledes: 

I Forstanderskabsmødet den 15
de

 dennes blev bestemt følgende med Hensyn til Deres modtagne 

Skrivelse af 2
den

 d.M. 

”Paa Grund af Deres fremførte Grund, og Inspecteur Birks paategnede Sikkerhed i Henseende til 

den paaklagede Mosesag, indgaar Forstanderskabet, som det haaber for sidste Gang paa Udsættelse 

af Fuldførelsen af Moseudskiftningen i den bemeldte Dherres Skrivelse benævnte Tid, og har 

Sogneforstanderskabet derom i Dag tilskrevet Procurator Alberti i Kjøbenhavn i benævnte Frist at 

standse Sagen imod Oberst Lorentzen, imod at han betaler havte Udgifter i denne Sag. 

Bladen den 19
de

 Januar 1856. Paa sogneforstanderskabets Vegne M. Als Formand. 

 

Saaledes staaer Sagen for Øieblikket og saasnart som den efter Aarstiderne beskaffenhed kan tages 

fat paa Forretningen skal jeg nok sørge for at det kan skee og da vil jeg nærmere meddele Hr. 

Obersten Underretning derom. 

Hilsen fra os alle her. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Venskabeligst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Oberst Landinspecteur Lorentzen Ridder af Dannebroge og Dannebrogsmand. 

(Adresse Store Fiolstræde N
o
 216 anden Sal i Kjøbenhavn) 

 

 

Nr. 3069 

 

Til Brug ved forehavende Udstykninger beder jeg ærbødigst at deres Velbaarenhed være af den 

Godhed det allerførste som Deres Leilighed kan tillade det at meddele mig Attest om Hartkornet og 

Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme nemlig: 

a. Østerhan Herred, Skræm Sogn og Bye Matr. N
o
 34 Eieren Jens Ravn. 

b. Børglum Herred, Rakkeby Sogn, Snarup By Matr. N
o
 7a, 27 og 28. 

Den førstnævnte Eiendom er den samme som blev begjært Attest for i min ærbødige Skrivelse af 

8
de

 denne Maaned. 

Vadumtorp den 21
de

 Februar 1856, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og Velbaarne Herr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge og 

Dannebrogsmand. 

 

 

Nr. 3070 

 

Ved de under 27
de

 d.M. mig meddeelte Attester for Rakkeby Sogn er indløbet den Feiltagelse at jeg 

har faaet 3 Attester som jeg ikke har nogen Brug for; men jeg egentlig savner den Attest som jeg 
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skulde bruge – om der imidlertid imod Formodning skulde være skrevet feil i min Begjæring derom 

veed jeg ikke, men den Eiendom som jeg ønskede og endnu savner Attest for er Børglum Herred 

Rakkebye Sogn Snarup By Matr. N
o
 7a, 27 og 28 som ønskes paa een Attest. 

Vadumtorp den 28
de

 Februar 1856, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne hr. Justitsraad og Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge og Dannebrogs-

mand. 

 

 

Nr. 3071 

 

Saafremt det blot paa nogen Maade have været mig mueligt at bringe de under 25
de

 d.M. mig med-

delte Attester skulde jeg sandelig ikke have gjort Deres Velbaarenhed Uleilighed med at sende mig 

andre; men da den Eiendom over hvilken der er forlangt Udstykning er beliggende i Rakkebye Sogn 

Snarup By med Andeel under de Eiendomme som Attesterne angaar er Matr. N
o
 7a samt 57 og 58 i 

Rakkebye, Rakkebye By og Matr. N
o
 28, 56, 57 og 58 over hvilke Eiendomme ingen Udskiftning er 

forlangt og som følgelig maa være gandske andre eiendomme.  

Efter Forlangende sender jeg herved  de overflødige Attester tilbage, Ærbødigst P.L. Birk.   

(i margenene står: Andeel i matr. N
o
 27 og 28) 

 

 

Nr. 3072 

(Løs seddel indlagt i kladdebogen) 

Efter Forlangende af Hald til Vestergaardshede Hede har jeg efterseet Biersted Byes Jorder og 

fundet at de af ham i foranførte Klage specielt nævnte Veie ere ved Udskiftningen af Byens Jorder 

lovlig udlagte Veie der endnu aldrig have været satte i tilbørlig farbar Stand, hvilket herved 

attesteres. 

Vadumtorp den 31
de

 Marts 1856, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 3073 

 

Da Justitsraad Birk nu har bestemt sig til at foretage den forlangte Deling af Hvorup Mose, møder 

jeg i Vadum Mølle i morgen, førstkommende Mandag den 10
de

 om Formiddagen Kl. 7 præcis, paa 

hvilket Sted De ville behage at tilsige alle Lodseiere baade Gaardmænd og Huusmænd, til at møde 

bemeldte Klokkeslæt, for at aftale om Delingen og om mueligt at faa Lodderne afsatte; hver Mand 

maa medtage 2 Træpæle til at sætte ved Skjellene, og være belavet paa at betale Udskiftningsom-

kostningerne med 2 rd. pr. Lod, endvidere ombedes De at besørge medfølgende Brev til Forvalter 

Lund, som jo ogsaa har Moselod, samt lade Een eller 2 Mand møde her i Vadumtorp i Eftermiddag, 

for at bære Kjæden og en halv Snes Landmaalerstokke til Vadum Mølle. – Jeg gaar selv til Vadum 

Mølle Mandag Morgen. 

Vadumtorp den 9
de

 Marts 1856, A. Lund 

 
Til Selveier Niels Pedersen Pilen i Hvorup. – Afsendt pr. Express til Niels Pilen d. 9

de
 v. Dagningen 

 

 

Nr. 3074 

 

Da Niels Pedersen Pilen paa Egne og flere Lodseieres Vegne har begjert Hvorup Mose deelt, und-

lader jeg ikke herved at meddele Deres Velædelhed, at jeg i denne Anledning møder i Vadum Mølle 

i Morgen, Mandagen den 10
de

 om Form. Kl. 7 for at aftale det fornødne om Delingen, og om mue-
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ligt at afsætte Lodderne. - Da De, saavidt vides, har en Part i Mosen, ønsker jeg gjerne, om det er 

Dem mueligt, at møde paa bestemte Tid og Sted, eller i andet Fald, at sende en Anden, som paa 

Deres Vegne kan forevise benævnte Andel, eller aftale det fornødne om Sammes Udlæg i Forbin-

delse med de øvrige Lodder. – De bestemte Omkostninger for Delingen er 2 rd. pa. Lod. 

Vadumtorp den 9
de

 Marts 1856. Med megen Agtelse Forbindtligst, A. Lund 

 

S.T: Hr. Proprietair Lund (til Vorberggaard) - Afsendt pr. Express til Niels Pilen d. 9
de

 v. 

Dagningen 

 

 

Nr. 3075 

 

Til Brug ved attraaet Hartkornsfordeling, tager jeg mig den ærbødige Friehed, at udbede mig 

tilsendt en Attest om Hartkornet for Matr. N
o
 43 i Sulsted By og Sogn, Kjær Herred. 

Vadumtorp den 11
de

 Marts 1856, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Kongelige Amtstue. 

 

 

Nr. 3076 

 

I Henhold til Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 4
de

 f.M. tillader jeg mig ærbødigst herved at 

tilbage sende de under 25
de

 Februar mig meddelte Attester over Matr. N
o
 7a, 57 og 58 i Rakkeby 

Sogn og By item over Matr. N
o
 27 samt 56, 57 og 58 i samme Sogn og By, og over Matr. N

o
 28, 

samt 56, 57 og 58 i samme Sogn og By hvilke jeg ikke kan bruge eftersom de ikke angaar den 

Eiendom jeg var bleven forlangt til at udstykke og som det egentlig var min Mening at den forlang-

te Attest skulde angaae, det var nemlig Børglum Herred Rakkeby Sogn Snarup By Matr. N
o
 7a samt 

27 og 28 i Snarup. Endvidere beder jeg om at erholde en Attest om Hartkornet og Gammelskatten 

for Matr. N
o
 10 i Hollensted By Hallund Sogn Dronninglund Herred Eieren Jens Christian Jensen 

Seilegaard, og en do over Huuslodden, endvidere ønskes Attest om Hartkornet og Gammelskatten 

for Matr. N
o
 7 af Bratskov Hovedgaard i Broust Sogn udstyret med Approbation af 21

de
 Mai 1829, 

da tilhørende Frue Consulinde Rask til Oxholm og Proprietair Skibsted til Bratskou med Hartkorn 4 

Td. 1 Fk. 2¼ Alb. eller i det mindste den Deel der af som senest har tilhørt Hr. Skibsted der nu har 

solgt sin Andeel til Jørgen Nielsen paa Neesgaard og Hr. Bruun paa Boelsgaard Vadumtorp den 8
de

 

April 1856, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge og 

Dannebrogsmand. 

 

 

Nr. 3077 

 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af 22
de

 d.M. meldes at min Søn 
Landinspecteur R.F. Birk reiser til Hjørring med Personposten fra Aalborg paa førstkommende 

Mandag den 31
de

 d.M. og vil saaledes være at træffe i Vesterbrønderslev Kro naar Posten kommer 

dertil, hvilket formodes at skee omtrent ved Middagstid – jeg har talt med ham om at udføre den 

Forretning som De attraaer og han er villig til at gjøre det for Dem saafremt det kan skee hastig og 

De vil hente ham i Hjørring hos Gjestgiver Houmann paa førstkommende Onsdag Morgen Kl. 6 á 7 

og efter udført Forretning kjøre ham til Løkken; men han ønskede at De vilde behage at træffe 

Aftale med ham forinden ved hans Reise med Posten Mandag og De ville da behage at medtage 

Kortet og hvad De ellers har Forretningen betræffende saasom Kortet over Byens Jorder ifald De 
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ikke har andet Kort over Nabogaarden; men har De Matriculskort da maatte dette nødvendig 

medtages. – Dersom dette ikke haves da maa jeg bede Dem med Budet at opgive mig Matriculs-

nummeret for Nabogaarden at jeg med første Dampskib kan skrive til Kjøbenhavn efter et Kort til 

Brug ved Forretningen. – Skulde De ikke kunde møde min Søn i Vesterbrønderslev Kro til den Tid 

som han med Posten kommer dertil paa Mandag da maa De i det mindste sørge for at det kan være 

et Brev til ham fra Dem med Bestemmelse om at De vil lade ham hente i Hjørring Onsdag Morgen 

Kl. 6 á 7 og at De efter udført Forretning vil befordre ham til Løkken da han i manglende Fald ikke 

bryder sig videre derom. – Det er en Selvfølge at De maa behage at sørge for at faa Taxationspro-

tocollen fra Formanden for Taxationen Jacob Neist i Østerkjær i Vesterbrønderslev saavelsom de 

fornødne Taxationsmænd og de vedkommende Parcellister som ogsaa skal møde ved Forretningen. 

Vadumtorp den 29
de

 Marts 1856. Med Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

  

 

Nr. 3078 

 

Vadumtorp den 30
de

 Marts 1856 

Kjære Peter  

Det mig tilstillede Kort over Landmaaler S. Halds Udskiftningsprøve til hans 

Landinspecteurexamen, som det ved Indenrigsministeriets Skrivelse til mig af 8
de

 denne Maaned er 

bleven bestemt at han skulle copiere og rentegne under mit Tilsyn har han nu copieret og rentegnet 

hvorom jeg har meddelt den fornødne Attest paa Kortet – Jeg fremsender herved saavel Originalen 

som Copien, som jeg beder Dig at ville fremlægge i det første Commissionsmøde, og at Du derhos 

vilde bidrage hvad du kan til at hans Bestalling snarest mueligt maatte blive udfærdiget, da ellers 

flere af de hos ham bestilte Forretninger let vil gaa tabt for ham. – Du og Dine hilses Kjærligst fra 

os alle ved Din hengivne Fader P.L. Birk. 

Afsendt pr. Dampsk. 1
st
 April 1856 

 

 

Nr. 3079 

 

Kjære Peter 

Vil Du ikke gjøre mig den Tjeneste at forskaffe mig at vide hvad et Kort over Matr. N
o
 13a samt 11 

i Bekken Bye Tranum Sogn kan koste, og dersom det kan faaes for en Dalers Penge eller saa om-

trent da ønsker jeg at Du vilde forskaffe mig et Exemplar af det ved allerførste Leilighed.  

Det af Claus omskrevne (?) haaber jeg nok at skulle kunne skaffe Dig ret snart. Jeg har bestilt et 

Bud til at gaae til Bjørn derom i Morgen tidlig hvor jeg haaber vel at det skal kunde faas der. – Her 

er alt vel – Du og Dine hilses Kjærligst fra os alle ved Din hengivne Fader P.L. Birk 

Afsendt pr. Dampskib 1
st
 April 1856 

 

 

Nr. 3080 

 

Kjære Peter 
Vil du ikke gjøre mig den Tjeneste at forskaffe mig en fuldstændig Copie af det Kort som fulgte 

min Udstykningsberegning over Selveier Søren Thomsens Gaards Jorder Matr. N
o
 7 i Hallund By 

og Sogn Dronninglund Herred, Hjørring Amt, dateret 24
de

 Marts 1844; jeg skal nemlig have laant 

Kortet for flere Aar siden og nu er det bleven mig forlagt saa at jeg slet ikke kan finde det og nu 

kræver Manden mig for det. – Det er nemlig ikke et Matriculs Kort men en Copie af det originale 

Udstykningskort som jeg ønsker at faa. – I Dag Eftermiddag Kl. 2½ er Thrine bleven lykkelig 

forløst med en Søn. 
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Kjære Peter – Vil Du ikke gjøre mig den Tjeneste at see om Du kan fremskynde Approbationen paa 

Udstykningen af Matr. N
o
 1a og 1d i Nørreøxe Søe i Broust Sogn. Forretningen blev indsendt for 

omtrent 1 Aar siden og Eier Jørgen Nielsen længes meget efter at faa Approbationen for sat kunne 

blive i Stand til at udstæde Skjøde. 

Dette Kort som var meget ramponeret og slemt medtaget, har jeg nu repareret med mueligste Flid 

saaledes at det i alt væsentligt har beholdt sin oprindelige Nøiagtighed, det kan derfor naar det 

approberes og behandles med tilbørlig Skaansomhed, som det rette originale Udskiftningskort i 

meget lang Tid gjelde som Hjemmels Document i paakommende Tvistigheds Tilfælde i Henhold til 

Forordningen af 23
de

 April 1781 § 33 hvilket herved bevidnes. 

Vadumtorp den 12
te
 April 1856, P.L Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 3081 

 

Dersom deres Velbhed. kan og vil overlade mig en Otting Smør da skete der mig en en stor Tje-

neste. Den skulde sendes med Dampskib til Kbhn. – jeg har tilladt mig herved at sende en tom 

Otting for det muelige Tilfælde at De kan og vil overlade mig den jeg vil da - dersom De er hjemme 

i Morgen Eftermiddag og det bliver godt Veier da, er det min Agt at komme et lille Snip hen til 

Bjørm da jeg ønsker at tale med Dem og jeg kunde da tage den med om den til den Tid kan faaes. 

Vadumtorp den 31
de

 Marts 1856. Deres hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Proprietair Benthin 

 

 

Nr. 3082 

 

I Henhold til Forordningen af 3
die

 December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at 

tilstille Deres Høivelbaarenhed 6 Udstykningsforretninger der ere forefundne i min Søns Land-

maaler Birks Bo som han ikke havde faaet tilbørligen underskrevet da Døden uventet rev ham bort 

fra sin Familie; jeg har nu gjennemseet dem og forsynet dem med min Underskrift og i det jeg 

herved allerærbødigst fremsender dem beder jeg at Deres Høivelbaarenhed høigunstigst vilde 

anbefale dem til Indenrigsministeriet. Forretningerne er: a, Hørby Sogn Haven Hovedgaard Matr. 

N
o
 1j Ropperheden – b, Sindal Sogn Fjelsted By Matr. N

o
 4 Villads Pedersen – c, Sindal Sogn og 

By, Matr. N
o
 10 Jens Peder Pedersen – d, Sindal Sogn og By Matr. N

o
 8 Mikkel Jensen – e, Mygdal 

Sogn og By Matr. N
o
 8d Christen Christensen Dalsgaard – f, Ugilt Sogn Lørsted By Matr. N

o
 15a 

Niels Christian Christensen. 

Vadumtorp den 2
den

 Marts 1856, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Esbensen Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 3083 

 
Vadumtorp den 15

de
 April 1856 

Høistærede 

Efter at have gjort Overregning med Tiden saa godt som jeg kan er det nu bestemt at jeg agter at 

komme til Boelsgaard den 24
de

 d.M. for at paabegynde Forretningen den 25
de

 om Formiddagen Kl. 

9 til hvilken Tid jeg beder Dem at ville have Deres Medeier Jørgen Nielsen og Taxeringsmændene 

tilstæde, saavelsom den fornødne Assistance til Maalingen hvortil behøves i det Mindste 3 Mænd 

og en 50 Maalepinde, Forbindtligst P.L. Birk. 
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S:T: Hr. Proprietair R. Bruun. - Afsendt d. 15
de

 

 

 

Nr. 3084 

 

I Anledning af deres Velbhds. meget ærede Skrivelse af 11
te
 d.(M) meldes at Lodden Matr. N

o
 51m 

som er en Deel af Fælledsskabet kaldet Mølheden hvoraf Ole Christensen Lyrhøi havde indtaget og 

tildels opdyrket en Deel under sin til Fælledsskabet grændsende Jordlod, som Fæster af Knudseie 

Gods – For denne udøvede Brugsret blev der ved Mølhedens Udskiftning udlagt ham et Stykke som 

i Matriculen er bleven indført under Matr. N
o
 51m med Hartkorn 1 Fk. 1¼ alb. See Indenrigsmini-

steriets Skrivelse 25
de

 Februar 1854 – Forsaavidt som Amtstuen har fundet Betænkeligheder ved at 

anføre Lodden Matr. N
o
 51m som hjemhørende til Ole Christensen Lyrhøi formeentlig fordi der 

staar i Ministeriets Skrivelse af 29 Januar f. Aar agtes solgt, da kan dette formentlig ikke komme i 

videre Betragtning; thi efter Skrivelsen af 25
de

 Februar 1854 er Matr. N
o
 51m anført som tilhørende 

Ole Christensen Lyrhøi til Hartkorn 1 Fk. 1¼ alb. og da den ikke er overdraget til nogen anden 

siden den Tid saa maa Gammelskatten, som efter Skrivelsen af 29
de

 Januar f. Aar er anført for 10 

sk. naturligviis svares af den samme som for Eiendomme nemlig Ole Christensen Lyrhøi. – Lund 

vil ufeilbarligen komme i Begyndelsen af næste Maaned. Dagen skal nok blive bestemt for at 

fortsætte og at fuldføre den fornødne Maaling i Allerup Bakker og Udskiftningen derefter det 

allersnareste mueligt blive fremmet og fuldføre. De tvende heri nævnte Ministerie Skrivelse følge 

vedlagt. 

Vadumtorp den 15
de

 April 1856. Deres med megen Agtelse forbundne P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Godsforvalter Petersen. 

 

 

Nr. 3085 

 

Vadumtorp den 21
de

 April 1856 

I Henhold til deres velbyrdigheds ærede Skrivelse af 5
te
 d.M. meldes at jeg vil see til at indrette min 

Tid saaledes at jeg kan til Deres Tjeneste i Ugen fra 4
de

 til 10
de

 Mai incl. Et Kort til Boniterings-

prøven skal jeg nok tilveiebringe og min Nivelleringsinstrumenter skal være til Deres Tjeneste. 

Med særdeles Agtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Her. Inspecteur Ulrich. 

 

 

Nr. 3086 

 

Til Brug ved forehavende Udstykninger, ønsker jeg at Amtstuen det allerførste som Leiligheden kan 

tillade det, ville behage at meddele mig Attester om Hartkornet og Gammelskatten for efternævnte 

Eiendomme I Kjær Herred, nemlig: 

Biersted Sogn, Nørhalne Bye 
1. Matr. N

o
 4, 55c og 56r(?) – 2. Matr. N

o
 5, 55h og 56k, Eieren Anders Christensen Aaen. 

Vadumtorp den 21
de

 April 1856, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Den Kongelige Amtstue i Aalborg 

 

 

Nr. 3087 
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Deres Velædelhed ombedes, det allersnareste som Deres Leilighed kan tillade det at meddele mig 

en Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Niels Gundersens Gaard i Nørhalne, nemlig Matr. 

N
o
 9a, 55d og 55f. 

Vadumtorp den 21
de

 April 1856, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Godsforvalter Lund. 

 

 

Nr. 3088 

 

Til Brug ved en attraaet Udstykning beder jeg underdanigst om at der for min Regning maatte 

udfærdiges en Copie af Matriculskortet over Huset Matr. N
o
 40 A med Hartkorn 1 Skp. 1 Fk. ¼ alb. 

og Matr. N
o
 40 B Hartkorn 1 alb. med samlet Gammelskat 1 rdl. 24 sk. i Hallund Bye og Sogn, 

Dronninglund Herred, Hjørring Amt – Kortet ønskes sendt til Aalborg Amtstue hvor det af mig 

strax skal vorde indløst. 

Vadumtorp den 24
de

 April 1856, underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Der Høie Indenrigsministerium 

 

 

Nr. 3089 

 

Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld det allersnareste som Deres Leilighed kan tillade det, at 

meddele mig Attesten om Hartkornet og Gammelskatten for efterskrevne Eiendomme, nemlig: 

Østerhan Herred 

a. Broust Sogn, Bratskov Hovedgaard Matr. N
o
 6B 

b. do do Matr. N
o
 37 

c. Tranum Sogn, Jarmsted Bye Matr. N
o
 4a 

d. Leerup Sogn Tvilling Bye Matr. N
o
 6 

e. do do Matr. N
o
 11 

Vadumtorp den 16
de

 Mai 1856, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle og Velbaarne Herr. Justitsraad og Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge og 

Dannebrogsmand. - Afsendt d. 16
de

. Mai. 

 

 

Nr. 3090 

 

Da Kortet over Nørhalne Gade Matr. N
o
 56 i Biersted Sogn, ifølge Deres Velbaarenheds vedlagte 

Skrivelse til Sognefogden i Biersted, ligger til Afhentelse paa Herredscontoiret, saa tager jeg mig 

den ærbødige Friehed, at udbede mig dette Kort tilsendt med Overbringeren, da jeg har nødvendig 

Brug for det, ved nogle Underhændehavende Udstyknings Forretninger i Nørhalne Bye; hoslagte 

Skrivelse bedes ligeledes gunstbehageligen remitteret. 
Vadumtorp den 20

de
 Mai 1856, Ærbødigst P.L. Birk 

 

Velbaarne Herr. Kancelliraad Herredsfoged Heinig 

 

 

Nr. 3091 
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Til Gjensvar paa Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 10
de

 som jeg først modtog den 21
de

 dennes, 

meddeles: at efter min Udstykningsberegning af 21
de

 October 1855 over Matr. N
o
 28a af Dronning-

lund Hovedgaard, er Hartkornet og Gammelskatten fordelt paa Parcellerne saaledes: 

Parcellen N
o
 1 nu Matr. N

o
 28a Hartkorn 5 skp. 1 Fr. ½ alb. Gmlskat. 9 rd. 57 sk. 

Parcellen N
o
 2 nu formodentlig Matr. N

o
 28c Hartkorn 1 skp. 1 Fr. Gmlskat. 2 rd. 25 sk. 

I alt 6 skp. 2 Fr. ½ alb. Gmskt. 11 rd. 82 sk. 

De vil saaledes heraf erfare, at jeg ikke har fordeelt mere Hartkorn end det, som De yttrer der er 

hjemlet af Deres Adkomst Documenter. Hvad imidlertid de 2¼ alb. Hartkorn angaar, som De har 

faaet Paalæg af, da formenes dette at hidrøre fra Berigtigelsen af Bækkeløbet, som formodentlig er 

bleven overført i Matriculen, og som Følge deraf, er Hartkornet der bleven berigtiget overensstem-

mende dermed som er skeet i Ministeriet hvorom jeg ikke veed nogen videre Besked. 

Vadumtorp den 23
de

 Mai 1856, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Herr. Propritair Høier. - Afsendt d. 23
de

 

 

 

Nr. 3092 

 

Til Gjensvar paa Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 23
de 

Dennes tilmeldes: at efter min 

Udstykningsberegning af 4
de

 April 1851 over Niels Pedersen Pilens Gaard Jorder Matr. N
o
 14a, er 

Kjærjorderne Matr. N
o
 51 delte saaledes: 

Parcellen N
o
 1 Niels Pedersen Pilen – Htk. 2 sk. 1 alb. Glsk. under Matr. N

o
 14a 

Parcellen N
o
 2 Peder Mikkelsen Htk.  3 fk. 2¾ alb. Glsk. 1 rd. 35 sk. 

Ved denne Deling er Matriculs Nummer 51a og 51b fremkommen. 

Men sendere er Matr. N
o
 51a, efter min Udstykningsberegning af 25

de
 Novbr. 1852 deelt saaledes: 

Parcellen N
o
 1 Lars Nielsen Htk. 2¼ alb., Glskt, under Matr. N

o
 14a (Niels Pedersen Pilens Søn) 

Parcellen N
o
 2 (Nu Matr. N

o
 51c) Niels Pedersen Pilen Htk. 1 sk. 2 fk. ¾ alb. Glskt. 2 rd. 16 sk. 

Parcellen N
o
 3 (nu formodentlig Matr. N

o
 51d) agtes solgt i Forbindelse med Parcellen N

o
 2 af Matr. 

N
o
 14a (nu formodentlig Matr. N

o
 14e ved Auction til Bebyggelse Htk. 1 Fk. 1 alb. Glskt. under 

Parcellen N
o
 3 af Matr. N

o
 14a nu formodentlig Matr. N

o
 14e – NB. Denne Parcel ligger i 

Forbindelse med den fjerneste Agerlod østen for Byen. 

Der hører saaledes aldeles Intet af Matr. N
o
 51 under Gaarden Matr. N

o
 9

s
 Gammelskat – hvorimod 

der til denne Gaard, som forhen har været bortfæstet til Bertel Justesens Enke og nu senere er 

bleven solgt til hendes Søn Just Bertelsen, henhører under Gammelskatten for samme, Kjær 

Hederne Matr. N
o
 44, som ved min Udstykningsberegning af 22

de
 Marts 1855 er delt saaledes: 

Parcellen N
o
 1 Just Bertelsen Htk. 1 skp. 2 alb. Glskt. under Matr. N

o
 9a 

Parcellen N
o
 2 Jens Christensen Htk. 1 skp. 2 Fk. 2 alb. Glskt. under Parcellen N

o
 2 af Matr. N

o
 9 nu 

formodentlig Matr. N
o
 9c 

Parcellen N
o
 3 agtes solgt i Forbindelse med Parcel N

o
 6 af Matr. N

o
 9, Gaardspladsen og Haven i 

Byen ved Auction til Forening med en anden Eiendom Htk. ¼ alb. Glskt. under Parcel N
o
 6 af Matr. 

N
o
 9, nu formodentlig Matr. N

o
 9f. 

Matr. N
o
 9 er efter samme Udstykningsberegning deelt saaledes: 

Hovedparcellen N
o
 1 (nu Matr. N

o
 9a) Just Bertelsen Htk. 2 Td. 1 Fk. Glskt. 15 rd. 22 sk. (herunder 

henhører under Parcel N
o
 1 af Matr. N

o
 44) 

Hovedparcellen N
o
 2 Jens Christensen 1 skp. 2½ alb. Glskt. 2 rd. 94 sk. herunder henhører Parcellen 

N
o
 2 af Matr. N

o
 44) 

Hovedparcellen N
o
 3 ikke dengang solgt, Htk. 1 skp. ½ alb. Glskt. 85 sk. 

Hovedparcellen N
o
 4 ikke dengang solgt, Htk. 3 Fk. 1¼ alb. Glskt. 69 sk. 

Hovedparcellen N
o
 5 ikke dengang solgt, Htk. 2 skp. 1 Fk. 1 alb. Glskt. 1 rd. 93 sk. 

Hovedparcellen N
o
 6 ikke dengang solgt, Htk. 1alb. Glskt. 10 sk. (herunder henhører endvidere 

Parcel N
o
 3 af Matr. N

o
 44) 
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Efter disse Oplysninger kan det saaledes ikke tænkes muelig at der kan henhøre nogen Deel af 

Matr. N
o
 51 til Gaarden Matr, N

o
 9, med mindre sammes Eier Just Bertelsen skulle senere have 

kjøbt Matr. N
o
 14e og 51d hvilke Matriculs Nummre, som foran bemærket, have særskilt Hartkorn 

og Gammelskat. Det skulde være mig kjært om disse Bemærkninger maatte afgive de attraaede 

Oplysninger; De ere her affattede saa fuldstændige som jeg i Øieblikket seer mig istand til at 

meddele dem. 

Vadumtorp den 28
de

 Mai 1856. Med Høiagtelse og Hengivenhed ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Cancelliraad Procurator Jensen. 

 

 

Nr. 3093 

 

Til Gjensvar paa Deres ærede Skrivelse af 21
de

 dennes tilmeldes at Udskiftningen af Allerup Bakker 

skal blive fuldført saa snart som det efter Omstændighederne kan lade sig gjøre. Sygdom i Foraaret 

har forhindret mig i at foretage noget ved Forretningen, og min Assistent Lund har ligeledes i For-

aaret havt Feber Sygdom, som dog nok nu, formenes saavidt at være overstaaet. – Det er min Agt at 

lade min Assistent komme til Allerup om en Fjorten Dages Tid for at fortsætte  Maalingen, som 

forventes at blive fuldført endnu inden Høebjergningen; og vil da Taxationen og Udskiftningen 

strax derpaa blive iværksat. 

Vadumtorp den 31
de

 Mai 1856, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Allerup Byes Gaardmænd. – afsendt til Posthuset d. 31de Mai. 

 

 

Nr. 3094 

 

Til Gjensvar paa Deres Velædelheds meget ærede Skrivelse af Gaars Dato, tilmeldes: at under 31
de

 

f.M. blev der tilskrevet Allerup Gaarders Udskiftningen af Allerup Bakker betræffende, saaledes: 

”Til Gjensvar etc. til Enden” (see ovenfor) …………. Heraf vil Dvhed. erfare hvilken Beslutning 

der er taget om Udskiftningen, med Tilføiende at det er min Agt at lade min Assistent Lund reise 

herfra Søndagen den 15
de

 dennes, efter hvilken Tid han saa uopholdelig skal fortsætte Maalingen – 

Taxationen og Udskiftningen bliver dernæst strax paabegyndt uafbrudt fortsat indtil den er færdig. – 

Her kan naturligviis ikke være tale om at Dele imellem Allerup Mænd indbyrdes, da denne Delings 

snarlige Tilendebringelse beroer paa, hvorvidt Vedkommende kan blive enige om Planen uden at 

behøve Landvæsenscommission eller Rettens Hjælp, som i dette Tilfælde kan medtage en rum Tid, 

der aldeles ikke kan beregnes. – I øvrigt haaber jeg at Dvhed. godhedsfuld vil berolige Allerup 

Mænd og for Dens eget Vedkommende undskylde mig, da Sygdom, som foranmeldt, hidtil har 

forhindret Udskiftningens Tilendebringelse. 

Vadumtorp den 6
te
 Juni 1856. Med megen Agtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Vbr. Herr. Godsforvalter Petersen. 

 

 

Nr. 3095 

 

Til Gjensvar paa Deres Høivelbaarenheds meget ærede Skrivelse af 8
de

 dennes tillader jeg mig at 

meddele: at Lund for lang Tid siden har været i Hals for at udføre Magelægget ved nogle Mose-

lodder i Hals Mose, og afsat de respective Lodder. Jeg har talt med Lund om Sagen, og han har 

yttret at Beboerne ere tilfredse med de nye Lodder og at han har skreven en Erklæring som Sogne-

forstanderskabets Formand har lovet at sende hertil med Underskrivter, men som endnu ikke er 
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kommet, samt at han kun er opmærksom paa at indrømme eller imødekomme enhver billig Fordring 

fra Vedkommende i Hals, nemlig har han efter Begjæring fra Sogneforstanderskabet, tilsendt dette 

en Copie af Udskiftningskortet til brug ved Veiens Istandsættelse, isteden for det Originale Kort, 

som jo skal følge in duplo med Hartkornsberegningen, og denne maa Lund see(?) at faae færdig. – 

Jeg troer saaledes at Deres Høivelbaarenhed kan være gandske rolig i denne Henseende, da jo Be-

boernes vigtigste Opposition nu er afgjort ved det Arbeide der er udført paa selve Stederne. – Lund 

beder at hilse Dem, med Tilføiende, at De snart skal faae Hartkornsberegningen med tilhørende 

Bilage tilsendte, for af Dem at kunne blive indsendt til Ministeriet. – De med ærede Familie hilses 

paa det venskabeligste af Deres med megen Agtelse forbundne P.L. Birk. 

Vadumtorp den 15
de

 Juni 1856 

 

Høivelbaarne Herr. Oberst  Landinspecteur Lorentzen 

 

 

Nr. 3096 

 

Høistærede 

Hermed følger de omskrevne Skatteqvitterings Copier saavelsom Sedlen fra Fuldmægtig Bergh 

Kortet over Nederdorf Fjerding skal blive sendt med min Assistent Lund som reiser til Aalborg paa 

Søndag den 15
de

 d.M. for at maale i Allerup Bakker og med ham vil jeg da sende Kortet. De 

erindrer vel i hvilken miserabel Forfatning de Pjalter var som De kaldte Nederdorf Fjerding Kort og 

at de ikke var saare vel skikket til Forsendelse – Naar De kan skaffe Storskrevne Kort tilstede og 

bringe det til Lund i Allerup efter fortsat Aftale med ham om Tiden da vil han see til om mueligt at 

skaffe Oplysning om Grunden til den urigtige Anførsel af Gammelskatten eller Hartkornet for 

Hjortbakken. 

Vadumtorp den 12
te
 Juni 1856. forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Rasmus Jensen. 

 

 

Nr. 3097 

 

I Anledning af Deres Velbyrdigheds Anmodning, om at yttre min Mening om hvorledes de Ord i 

Landvæsenscommissions Forretningen over Biersted ByesVildmose, skal forstaaes. ”Herfra 

undtages alene den søndre Grøft ved den søndre Vei, hvilken Lodseierne vedtage selv at ville 

opkaste”, tillader jeg mig at bemærke, at ved at opgrave bemeldte Veigrøft ud for min egen Lod, og 

efter de af Mosecommissionen afsatte Huller, har jeg tydelig tilkjendegivet min Mening at 

Lodseierne skulle opgrave denne lige ud for enhver sin Lod Efter de Locale Forhold vil bemeldte 

søndre Grøft, gjøre mere Nytte ved at aflede det overflødige elelr skadelige Vand fra de søndre for 

Veien beliggende Jorder, ved fra den at kunne faa Vandet ledet ud i den nordre Grøft igjennem  

Broer paa enkelte Steder af Veien; hvorimod bemeldte søndre Grøft, ikke vil være Veien til nær saa 

betydelig megen Nytte, eftersom de ligger en stor Deel ophøiet over Vandfladen i den nordre Vei, 

som er den egentlige Hovedafledning for Mosevandets, og derfor bedre kunne undlade bemeldte 

Grøft, da saaledes den søndre Grøft, ved den i Landvæsenscommissions Forretningen anførte 

Undtagelse, synes at være unddraget fra de derom anførte almindelige Regler, og da det derfor viser 

sig at bemeldte Grøft ikke er Veien eller Mosen til saa synderlig Nytte, saa kan jeg ikke fravige den 

Mening jeg som foran bemærket tidligere har hyldet, og fremdeles vedkjender mig med særdeles 

Agtelse Deres hengivne P.L. Birk. 

Vadumtorp den 5
t
e August 1856 

 

S:T: Hr. Propritair Schiøtz. 
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Nr. 3098 

 

(Dette brev er overstreget, men da jeg ikke ved hvad denne overstregning betyder, så har jeg valgt 

at gengive det her) 

Vadumtorp den 9
de

 August 1856 

I skyldigst Svar paa Deres Velædelheds ærede skrivelse af Gaars Dato tillader jeg mig at bemærke 

at formedelst Sygdom har jeg i hele indeværende Sommer været ude af Stand til i egen Person at 

kunne fremme Udskiftningen af Allerup Bakker og da mit Helbred ikke tillader mig endnu i dette 

Øieblik at tage nogen fast Bestemmelse fordi jeg ikke selv kan komme, saa vil jeg søge at formaa  

min yngste Søn C.L. Birk til at udføre Taxationen for mig; han er Landinspecteur og boer i 

Hjørring; men han er i dette Øieblik paa en reise sydlig i Landet, hvorfra jeg venter ham hjem i 

Løbet af denne Uge og da jeg haaber at formaa ham til at foretage Taxationen for mig, og da jeg 

ikke veed det ikke med det men kun haaber at kunne formaa ham dertil, saa kan jeg ikke endnu i 

dette Øieblik bestemme Tiden, men saa snart som han kommer hjem og jeg kan formaa ham dertil 

og jeg kan faa Tiden til Taxationen bestemt skal jeg uopholdelig sende en Expresse til Dem med 

Bestemmelsen for saa uopholdelig som mueligt at komme fra alle de Paagjeldende tilbørlig 

indvarslede til at foretage og overvære Taxationen. 

NB. Concepten staar paa Forvalterens Brev. 
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Vadumtorp den 4

de
 November 1856. 

Deres Velbhd. ombedes at ville være af den Godhed at sende mig en Attest om Hartkoret og Gam-

melskatten for Gaarden Knøsgaard Matr. N
o
 22 i Aabye Sogn, Kjær Herred, Aalborg Amt og en 

Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Jens Christian Pedersens Gaards Jorder Matr. N
o
 8 og 

25e af Fristrup By Aaby Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt – Ligeledes beder jeg Dem være af 

den Godhed at sende mig Dommen i Sagen med Nørhalne Byes Skole angaaende et Stykke Jord 

som Skolelæreren har vunden Hævd paa til Skolen og som min Søn talte med Dem om ved 

Taxationen over Knøsgaard – Dersom Jens Christian Pedersen i Fristrup er bleven Selveier, da hav 

den Godhed at lade mig det vide, saa og om han er bleven udmeldt i Amtstuen. Med Agtelse og 

Forbindtlighed, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Godsforvalter Herskind. 

 

 

Nr. 3100 

 

Efter Begjæring af Eieren Hr. Jægermester Undall til Rødsleth og paa hans Vegne tillader jeg mig 

herved underdanigst at indsende et Kort over Parcellen Matr. N
o
 2b af Hvoruptorp i Hvorup Sogn, 

Kjær Herred, Aalborg Amt, hvilket Amtstuen har remitteret som ubrugeligt for Amtstuen forme-

delst Mangelen derpaa af Attest om Iagttagelsen af Placat 21
de

 April 1848. Da den savnede Attest 

maa være en Forsømmelse af Revisionen og ikke kan afhjelpes ved en Paategning af  mig, saa 

tillader jeg mig herved underdanigst at bede om at Kortet maatte faa den savnede Attest snarest 

mueligt, og dersom den skal betales da beder jeg at Beløbet maatte affordres Eiere, som har anmo-

det mig om at gjøre Begjæringen, da jeg ikke har modtaget nogen Betaling til samme, eftersom jeg 

ikke kjender nogen Lov der bestemmer Betaling for Attester paa Udstyknings Parcel Kortet. 

Vadumtorp den 10
de

 November 1856, underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det høie Indenrigsministerium. 

 

 

Nr. 3101 
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Efter Begjæring af Gaardeier Niels Jensen Bak af Skjørbæk i Eidrup Sogn har jeg skrevet til min 

Søn Landinspecteur R. F. Birk, der for Tiden er i Kjøbenhavn, for at indhente hans Erklæring om 

han maatte være villig til at paatage sig at ville udskifte Skjørbæk Byes fælleds Gadejord og han har 

dertil svaret mig at han nok er villig til at foretage denne Udskiftning i anstundende Foraar, ligesom 

han ogsaa antager at den Betaling som jeg nævnte 50 til 60 rdl. vil kunne være passende under den 

Forudsætning at de Vedkommendekan bliv enige om at antage en fornuftig Plan for Delingen uden 

at der skulde behøves Landvæsenscommissionsmøde men skal et saadant Møde være nødvendigt da 

er det en Selvfølge at Forretningen vil koste mere; Ligeledes meldes at han er villig til samme Tid at 

foretage de flere Udstykninger som maatte attraaes, ligesom han ogsaa er villig til at skaffe de til 

udstykningen fornødne Matriculskort  naar hertil sendes Skatteqvitteringebøgerne for deraf at kunne 

faa Matriculsnummeret, og for hver Gaard bør der tillige sendes 2 rbd. til Indløsning af Kortet fra 

Ministeriet. – Dette beder jeg ogsaa at De vilde behage at tilkjendegive Christen Pedersen Smed i 

Skjørbæk, saavelsom de flere der maatte ønske udstykningen udført til samme Tid. – Forsaavidt 

som der kunde ønske at træffe Aftale med min Søn, da antages han ikke at komme hjem til det 

første Aalborg Market som indtræffer den 22
de

 d. M. men dersom Vinteren vil tillade det da er det 

hans Agt at være hjemme inden det næste Aalborg Market som er den 19 Februar. 

Skatteqvitteringsbøgerne og den anførte Betaling til Korterne ønske jeg imidlertid sendt ved 

allerførste Leilighed ligesom det da ønskes opgivet hvilke Huse det er som Gaardeier Hr. Niels 

Jensen Bak ønsker omdelt ved samme Leilighed da ogsaa Matriculs Korter over disse maatte 

erhverves. – til hvis Indløsning da tillige maatte sendes 1 rbd. for hvert Huus. – Deres ærede Svar 

forventer jeg mig snarest mueligt meddelt, om De ønsker at min Søn skal belave sig paa at udføre 

de omskrevne Forretninger. 

Vadumtorp den 8
de

 Januar 1857, Forbindtlig P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. Gaardeier Niels Jensen Bak - (afsendt med Posten til Kopper Mølle 9
de

 Januar 1857 B.) 

 

 

Nr. 3102 

 

Det er ikke mig vitterligt at Jens Jacobsen af Vester Meilsted har bragt Deres Skattebog hertil i 

sidstafvigte Efteraar, og da jeg ikke kan finde den kan jeg følgelig ikke sende Dem den med 

nærværende Bud; min Søn, som lovede Dem at udføre Forretningen er fortiden reist til Kjøbenhavn 

og kommer sikker ikke hjem førend først i næste Maaned; men jeg vil uopholdelig skrive ham til og 

faae at vide om han har modtaget Skatteqvitteringsbogen og jeg skal da sende den ved første 

Leilighed – For resten skal jeg nok sørge for at Forretningen kan blive udført tidlig i det kommende 

Foraar. 

Vadumtorp den 13
de

 Januar 1857. Deres ærbødige P.L. Birk. 

 

Velædle Gaardeier Jørgen Christensen. 

 

 

Nr. 3103 

 

Efter Begjæring af Gmd. Niels Jensen Nielsen har jeg paa Udskiftningskortet over Jetzmark Sogn 

efterseet Skjellet mellem den til hans Gaard i Qvorup By hørende Udlod betegnet paa Kortet N
o
 6 

og Gmd. Niels Chr. Christensens Kjærlod der ligger vesten for og paa Kortet er betegnet N
o
 2, 

hvorved det tydelig viste sig at Bækken er det rette Skjæl og at Niels Chr. Christensen saaledes efter 

Kortet aldeles ingen Eiendomsret har til Jorden østen for samme, hvilket herved attesteres. 

p.t. Vadumtorp den 17
de

 Januar 1857, P.L. Birk, Landinspecteur. 
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Nr. 3104 

 

Vadumtorp den 22
de

 Januar 1857 

Til Brug ved attraaet Udstykning over Anders Nielsens Gaards Jorder i Grinsted By, Hammer Sogn, 

udbedes en Attest om Hartkornet og Gammelskatten formodentlig er det 

Matr. N
o
 5 i Grinsted med Hartkorn 2 Td. 4 Skp. 2 Fk.  

og Matr. N
o
 28 af Fjordengene med Hartkorn 1 Skp. 2 fk. Gammelskat 27 rd. 32 sk. 

NB Matr. N
o
 staar saa utydeligt i Skatteqvitteringsbogen at jeg ikke tør sige med Sikkerhed om det 

er 3, 4 eller 5; men dog troer jeg at det skal være No 5. 

Attesten bedes sendt ved første Leilighed gjennem Posthuset om det ikke skulde være beleiligt at 

sende den med Budet.  

Ærbødigst P.L. Birk 

Til Den Kongelige Amtstue i Aalborg. 

 

 

Nr. 3105 

 

Det af Deres Velædelhed omskrevne Kort over Tækkegaards Jorder er jeg ikke istand til at sende 

Dem med Budet, da min Søn, som har det i Forvaring er for Øieblikket i Kjøbenhavn hvorhen han 

ventes hjem om en 14 Dages Tid og jeg skal da strax sende Dem det pr. Express. 

Vadumtorp den 22
de

 Januar 1857, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Mølleeier Casper. 

 

 

Nr. 3106 

 

Til Brug ved attraaet Udstykning beder jeg ærbødigst om at den Kongelig Amtstue i Hjørring vilde 

behage at meddele mig en Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Jens Mikkelsens Parcel 

Matr. N
o
 50d i Rævhede By Aaby Sogn Hvetboe Herred. 

Vadumtorp den 23
de

 Januar 1857, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til den Kongelig Amtstue i Hjørring. 

 

 

Nr. 3107 

 

1857 den 27
de 

Januar har jeg besvaret en Skrivelse fra Ministeriet angaaende Andeel i Matr. N
o
 

121g i Jetsmark Sogns sydligste Deel som er udstykket i Forening med Matr. N
o
 26 i Sognets 

nordlige Deel. – Brevet saavelsom mit Svar er henlagt ved min Udstykningsforretning i Pakken for 

Jetsmark Sogn, B. 

 

 

Nr. 3108 

 

Vadumtorp den 31
de

 Januar 1857 

I Anledning af Deres Velædelheds Skrivelse til mig af 18
de

 d.M. har jeg søgt Oplysning ved Inden-

rigsministeriet om hvad der maatte være Aarsag til den lange Henstand det har havt inden der er 

kommet Bestemmelse om Delingen af Deres Gaards Jorder Matr. N
o
 5 i Thise By og jeg har da 

erholdt den Besked at der er udfærdiget Bevilling fra Indenrigsministeriet under 27
de

 Mai 1856 

Oplysning om hvorfor det ikke for længere Tid siden er kommet til Deres Kundskab maa søges hos 
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vedkommende Øvrigheder saasom enten hos Sognefogden eller paa Herredscontoret eller paa 

Amtscontoret – naar De erkyndiges Dem derom paa disse Steder vil De vist erholde den fornødne 

Oplysning; P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Jens Christensen i Thise. 

 

 

Nr. 3109 

 

Høiærværdige Hr. Pastor Ridder Møller 

Min Søn Landinspecteur Rasmus Frederik Birk reiste til Kjøbenhavn nogle Dage før Juul og har 

ikke været hjemme siden. – Jeg fik Brev fra ham i aftes hvori han har anmodet mig om at lade en 

Vogn hente ham i Sundbye paa førstkommende Søndag Morgen, og saasnart som han kommer hjem 

skal jeg uopholdelig sørge for at han kommer hen til Dem; ligesom jeg ogsaa er villig til at være 

ham behjelpelig med at fuldføre den attraaede Forretning, at det kunde skee i en Hast. 

De med ærede Familie hilses venskabeligst fra os alle her ved Deres med sand Høiagtelse hengivne 

P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3110 

 

Til Indenrigsministeriet, 

Til Brug ved en attraaet Udstykning beder jeg underdanigst om at erholde et Kort over Jorderne til 

Gaarden Matr. N
o
 9 i Skjørbæk By Eidrup Sogn Aars Herred Aalborg Amt med Hartkorn 3 Td. 3 

Skp. 3 Fk. 2½ alb. Gammelskat 20 rd. 63 sk. og at faa det sendt til Indløsning i Aalborg Amtstue. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 27
de

 Februar 1857, Underdanigst P.L. Birk. 

Afsendt samme Dag 

 

 

Nr. 3111 

 

Jens Mikkelsen Gaardmand i Fristrup som eier Parcellen Matr. N
o
 50d i Rævhede har solgt den 

halve Deel af Lodden til Lars Sørensen Møller og Christen Nielsen begge Gaardmænd paa Gjøl. – 

Delingen skal være paa langs i to lige store Dele de skal have den østre Deel af Lodden og Jens 

Mikkelsen beholder selv den vestre Deel – Taxationen for 1855 skal være paa Langs fordi Tørve-

jorden er ikke lige god overalt og det er alene for Tørvejordens Skyld de have kjøbt Lodden da der 

haves almindelig Mangel paa Tørvejord paa Gjøl. - Skjellet sætter de af selv – Forretningen er 

betalt med 12 rd. 2 mk. 10 sk. - Forretningen fuldføres og indsendes det allersnarest mueligt. 

 

 

Nr. 3112 

 

Vadumtorp den 5
te
 Marts 1857 

Deres Velbyrdighed ombedes at ville være af den Godhed ved et Par Ord med første Post at ville 

underrette mig om, om Dommen i Læsøsagen er bleven lovlig forkyndt for Vedkommende, og fra 

hvilket Tidspunkt  at det er skeet, samt fra hvilket Tidspunkt de 15 Dage skal regnes inden hvis 

Forløb en Dom der er lovlig forkyndt bør være fuldbyrdet. – Med sand Høiagtelse ærbødigst og 

forbindtligst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Procurator Sand. 
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Nr. 3113 

 

Da Anders Kirkegaard her af Torpet By har henvendt sig til mig med Forespørgsel om hvorvidt der 

mellem de søndre Kjærlod til hans i Fæste havende Gaard og den østre om samme Gaard Byevei 

skulle befindes noget Jord der henhører til Gaarden Bjørum eller ei, saa har jeg nu efterseet mine 

om disse Jorder foretagne Magelæg begge af 20
de

 Januar 1827(?) og befundet at der ifølge Samme 

har været udtaget en Trekant til Bjørum af 4580 kvadrat Alen Størrelse G.M: langs vestre Side af 

veien og det nordre Stykke mod (?) Peter (???) 

Vadumtorp den 8
de

 Marts 1857, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 3114 

 

Vadumtorp den 18
de

 Marts 1857 

Høiærværdige Hr. Pastor Ridder Møller 

For no(g)le faa Timer siden er jeg først i Dag kommet til Kundskab om at Præstetienden af min 

Gaard allerede skulde have været leveret for nogen Tid siden; det er saaledes imod min Villie og 

Vidende gaaet han at den ikke er bleven præsteret i rette Tid. – Dersom de vil have den Godhed at 

opgive mig hvor og til hvem der kan levere da skal jeg drage Omsorg for at faae den leveret saa 

uopholdelig som mueligt. – Fra min Kone skal jeg tillade mig at spørge om det ikke er mueligt at 

jeg kan kjøbe endnu en Skjeppe Kigærter af Dem, og i saa Fald spørges til hvilken Tid jeg maatte 

lade den hente; De med ærede Familie hilses venskabeligst fra mine og mig ved deres med 

Høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3115 

 

Efter Begjæring af Anders Pedersen og Søren Madsen af Flegum By i Torslev Sogn har jeg efter-

seet det for Tiden i mit Værge værende Kort over Flegum By med hensyn til en Vei som gaar ud fra 

Flegum By i sydøstlig Retning hen over Veien fra Byen til Torslev og jeg har da befundet at om-

endskjønt Kortet i øvrigt er meget mishandlet og ilde medtaget saa er det dog hvad denne Vei an-

gaar, meget tydeligt – efter Kortets Udvisende er denne Vei udlagt som almindelig Byvei og godt-

gjort ved Matriculen med en Brede af 12 Alen og hører saaledes ikke under Hartkornet. – Ved 

Udstykningerne er den ligeledes godtgjort med en Brede af 12 Alen, saa at den heller ikke hører 

under Gammelskatten hvilket herved attesteres. 

Vadumtorp den 23
de

 Marts 1857, P.L. Birk Stiftslandinspecteur - Betalt med 3 rd. 

 

 

Nr. 3116 

 

Under 26
de

 Marts 1857 er Dommen mod Læsøboerne indanket for Overretten den afsagt og nu 

indanket Kjendelse er af 25
de

 August 1856. 
Landvæsenscommissionsdommen foretages paa Domhuset i Viborg Mandagen den 27

de
 Juli 1857 

om Formiddagen Kl. 9 – Underretsdommen af 25
de

 August 1856 er bleven forkyndt for Læsøboerne 

den 23
de

 og 24
de

 Februar 1857. Deres Skrivelse hvorved den indsendte Originalkorterne til Inden-

rigsministeriet og hvori det hedder at der af begge Parter er aqvieseret ved denne Dom er af 31
de

 

Januar 1857. 

 

 

Nr. 3117 
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Vadumtorp den 26
de

 Marts 1857 

Kjære Procurator Sand. 

Hvad der længe har ahnet mig er nu indtruffet, i Dag have Stævnemændene været her med Indank-

ning for Overretten af Dommen mod Læsøboerne, de haver nemlig søgt Opreisning og den have de 

faaet – Jeg maa nu ret meget bede Dem at være af den Godhed at gjøre paa mine Vegne herved der 

kan være at gjøre for at erhverve Beneficium ogsaa for Overretten i denne for mig meget vigtige 

Sag – Jeg beder Dem da ikke at forglemme at paatale min Sag med Hensyn til Supplementbereg-

ningen som Underdommen har frakjendt mig; Thi da Ministeriet,som den rette sagkyndig Dommer i 

dette Slags Sager har ladet min Regning bedømme i sin Helhed og fundet at den ikke er for høi, saa 

synes jeg at det er ubilligt som Underdommen har meent, at jeg skulde miste de 300 rd. 12 sk. som 

var beregnet for Supplementberegningen; thi vel er det sandt, som af ham anført, at det samme 

Areal som Supplementsberegningen angaar er for den første Deling indbefattet i de 16357 Td. Land 

som Regningen i Hovedsagen angaar; men da der ikke var meddelt eller kunde meddeles nogen 

Maalestok for denne yderligere speciele Deling eftersom denne først er bleven til ved Hartkornsfor-

delingen efter Hovedberegningen, saa er Nødvendigheden af Supplementberegningen derved klart 

beviist. – Det synes som denne væsentlig og rigtig Omstændighed at der manglede en Maalestok for 

Delingen imellem Mand og Mand er bleven overseet eller upaaagtet saavel af Underdommeren som 

af Ministeriet ved Bedømmelsen af min Regning; dog har Ministeriet erkjendt den for at være i det 

Hele ”ikke for høi” Hvad De er saa god at gjøre for mig i denne Retning beder jeg De godhedsfuld 

vilde behage at underrette mig om det allerførste som det kan lade sig gjøre. Deres med sand 

Høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

Sendt i Posttasken den 28
de

 Marts medens Rasmus er i Kjøbenhavn 

 

 

Nr. 3118 

 

Den Kongelig Amtstue i Aalborg ombedes gunstbehageligen at ville meddele mig en Attest om 

Hartkornet og Gammelskatten for Selveier Thomas Pedersens Gaards Jorder Matr. N
o
 12a og 55a af 

Aistrup Sogn Ultved By i Henseende til Udstykning af en Parcel som er solgt til Skolelærer Peder 

Hald i Tylstrup By. Attesterne ønskes meddelt det allerførste som Leilighed dertil kan gives. 

Vadumtorp den 27
de

 Marts 1857, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Sendt den 28
de

 Marts 

 

 

Nr. 3119 

 

I henhold til Forordningen af 3
die

 December 1819 § 13 tillader jeg mig herved at tilstille Deres 

Høivelbaarenhed hoslagte tvende Udstykningsforretninger over  

Matr. N
o
 25e af Fristrup Byes Gade, Aaby Sogn, Hvetbo Herred 

og Matr. N
o
 50d af Rævhede By do, Hvetbo Herred 

begge til høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til Indenrigsministeriet. 

Vadumtorp den 27
de

 Marts 1857, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Esbensen Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 3120  

 

(Løst brev indlagt i kladdebogen) 
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Torslev i Han Herred 20 Marts 1857 

Beboerne af Flegum By her i Sognet har anmodet Sogneforstanderskabet om at faae deres By-Kort 

at see, men da dette i længere Tid har været beroende Hos Hr. Justitsraaden, har man ikke kunnet 

opfylde Vedkommendes Ønske – For circa ½ Aar siden meddelte Hr. Justitsraaden mig, at De hav-

de en Bunke Kort, hvorpaa stod Flegum Pialter, men at De ikke dengang havde dem ved Haanden. 

Saafremt enten disse Pialter eller et bedre Kort maatte være funden, da før jeg bede mig samme 

behagelig tilstillet. Saafremt disse ikke skulle haves, ønske nævnte Beboere gjerne at vide, hvorvidt 

en Vei paa Flegum Mark, der findes afsat paa dens resp. Udstyknings Kort ogsaa maatte findes paa 

By-Kortet. Veien udgaar fra Niels Christensens (nu Anders Nielsens) Gaards Vaaningshuus i syd-

ligst Retning tvert over et lille Hjørne af Peder Christensens (nu Anders Pedersens) Gaards Lod, 

derfra over bemeldte Niels Christensens (nu Anders Nielsens) Lod, saa over Christen Pedersens (nu 

Jens Mikkelsens) Lod, indtil den ender ved Veien, der løber over Torslev Mark til Flegum By.  

Dersom Hr. Justitsraaden kan give Vedkommende Oplysning on, hvorvidt denne Vei ogsaa findes 

afsat paa Byens Kort i nævnte Retning, og da med hvilken Bredde, da skedte Vedkommende 

dermed en stor Tjeneste, og da bede De sig en Attest fra Hr. Justitsraaden i den Anledning tilstillet. 

Paa Torslev Sogneforstandersk. Vegne Ærbødigst J.P. Jensen p.t. Formand 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Birk til Vadumtorp 

 

Kortet over Flegum By i sin pjaltede Tilstand, som jeg har andtaget det sendte jeg med Anders 

Pedersen og Søren Madsen af Flegum til Sogneforstanderskabets Formand J.P. Jensen 

Den 23
de

 Mai 1857, B.  

 

 

Nr. 3121 

 

(Løst brev indlagt i kladdebogen) 

Vedlagte Andragende har Hoffman af Læsøe paa egne og øvrige Lodseieres Vegne anholdt om 

Indenrigsministeriets Resolution betræffende hvorvidt det paaligger Hr. Justitsraad efter at 

Udskiftningen af Læsøe Lands Overdrev er tilendebragt at levere til Lodseierne nye reentegnede 

Kort, i stedet for de ældre afbenyttede 5 Kort, der ere medfulgte med berørte Andragende og Breve 

ved Amtet. 

Foruden bemeldte Andragende indsendes til Indenrigsministeriet skulde jeg tjenstlig udbede mig 

Deres Erklæring over Sagen og dermed Andragenet tilbage. 

Hjørring Amt den 23 Februar 1857, Esbensen 

 

Til Hr. Justitsraad Stiftslandinspecteur Birk 

 

 

Nr. 3122 

 

For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift som med det bevilgede Tillæg er for October 

Maaned 1856 bleven mig udbetalt af den Kongelige Amtstue i Aalborg med 33 rd. 38 sk. Rigsmønt 

qvitteres herved. 

Vadumtorp den 6
te
 October 1856, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3123 

 

Vadumtorp den 14
de

 November 1856 
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i Anledning af Hr. Forvalterens meget ærede Skrivelse af 20
de

 f.M. meldes at jeg er nu endelig for et 

Par Dage siden kommet saavidt med Delingen af Allerup Bakker at jeg nu kan afsætte Skjellet 

imellem Godseier Hr. Winkel og de øvrige Lodtagende saasnart som mit Helbred blot kunde tillade 

mig at udføre Arbeidet; men eftersom det har været i det nu sidst forløbne Halvaar er det mig 

destoværre ikke mueligt selv at foretage nogen saa anstrængende Forretning som Skjelafsætning 

paa et saa besværligt Terrain som Allerup Bakker er, jeg har derfor allerede under 30
de

 September 

indgivet en underdanig Ansøgning til Indenrigsministeriet hvori jeg har bedet om at faae min 

Assistent A.H. Lund autoriseret til paa mit An- og Tilsvar at afsætte Lodderne for mig paa Marken; 

men jeg har endnu efter fulde 7 Ugers Forløb ikke erholdt noget Svar paa min Ansøgning, som jeg 

sendte igjennem Amtet og lod Amtmanden om at anbefale paa bedste Maade. – Skulde den mang-

lende Autorisation udeblive forlænge seer jeg mig nødsaget til at faa en anden autoriseret Person til 

at overvære Afsætningen i mit Sted, hvortil jeg da haaber at kunne formaa Landmaaler Selmer som 

har taget Landinspecteurexamen, og som opholder sig i Hjørring hvor han venter paa den sidste 

Bedømmelse af sit Prøvearbeide til Landinspecteurexamen og derefter at erholde sin Bestalling. – 

Efter den pludselige og overordentlige Vinter som der saa uventet har indfundet sig, saa ualminde-

lig tidlig tør jeg nu vel neppe antage at det er mueligt at afsætte Skjel førend Sneen gaaer saameget 

af at Jorden bliver nogenledes bar; den behøvder dog just ikke at være fri for Frost; men jeg frygter 

for at alle Dahlene er i Øieblikket opfyldt med Snee saaledes at man ikke kan see hvad der er blød 

eller haard Bund, Jeg vil derfor efter Omstændighederne forvente nærmere Underretning fra Dem i 

den Henseende. – Foreløbig vil jeg her blot bemærke at de øvrige Lodtagende aldeles ikke kan 

komme norden for den Linie som ved Commissionairmødet blev betegnet i Henseende til Træhug-

sten; ja de kan end ikke komme saa nordlig at de kan naa den; men alt det som falder norden og 

østen for denne Linie vil udelukkende tilfalde Hr. Winkel alene. 

Vadumtorp den 19
de

 November 1856, ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Godsforvalter Petersen paa Dybvad. 

 

 

Nr. 3124 

 

Under 8
de

 September 1841 har jeg udstykket en Gaard i Qvorup By Jetsmark Sogn som tilhørte 

Interessentskabseierne Jens Madsen (nu Niels Jensens Nielsen) og Christen Andersen. Til denne 

Gaard hører en Udlod som er beliggende sydvestlig for Byen og som mod Vestkanten eller Enden 

begrændses af Niels Christian Christensens Kjærlod – Om Grændser for denne Lod er der nu op-

staaet Eiendomstvist idet at Niels Christian Christensen nu vil tilegne siget Stykke af den Eiendom 

som efter Matriculs Opmaalingen i 1812 er bleven urigtigen paaviist som henhørende til hans, Niels 

Christian Christensens Kjærlod Matr. N
o
 34 der ligger vesten for Vandløbet og som efter det 

originale Udskiftningskort saavelsom efter mit Udstykningskort aldeles ikke har noget paa østre 

Side af Vandløbet. – Vel har Indenrigsministeriet i sin Skrivelse til Amtet af 30
de

 October 1856 

yttret at da Udstykningssagen over Jens Madsens og Christen Andersens Gaards Jorder af 1841 ikke 

var bilagt med de vedkommende Eieres Erklæringer har man ikke fundet anledning til at forandre 

noget i det Skjel som var bleven paaviist ved Matriculen; men hvorledes skulde det vel falde mig 

ind at bilægge min Forretning med nogen Attest om saadan Uoverensstemmelse naar mine ikke gjør 

opmærksom paa at den finder Sted; thi mit Udstykningskort stemmer overens med det originale 

udskiftningskort og naar ingen Udsættelse gjøres ved Revisionen maatte jeg jo ogsaa fornuftigviis 

antage at det ogsaa stemmede med Matriculskortet; imidlertid sees dette dog nu ikke, at have været 

Tilfældet og saasom Matriculskortet ikke kan gjelde som Hjemmelskort i Eiendoms-sager saa maa 

det formeentlig har været Udstykningskortet der skal gjøre Udslaget, og af dette maa der jo kunde 

faaes en Bekræftelse Gjenpart; thi det originale Udskiftnings Kort er ikke i en saadan Tilstand at det 

kan føres Omkring til at meddele Oplysning af det er vel saaledes at det afgiver fuld Sikkerhed for 

at det gamle Vandløb gjør Skjel paa det nævnte Sted men videre Brug kan der heller ikke gjøres her 

af dette Kort. 
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Vadumtorp den 7
de

 Februar 1857, P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

 

Nr. 3125 

 

Stiftamtet i Aalborg har ved ærede Skrivelse af 29
de

 f.M. opfordret mig til at meddele Underretning 

om naar jeg maatte see mig istand til at udføre den Nivelleringsforretning til Flodmaals Bestemmel-

se for Kelstrup Mølle hvortil jeg er bleven opfordret til ved Stiftamtets Skrivelse af 27
de

 November 

f.A. – Jeg maa dertil svare: at eftersom mit Helbred har været i Løbet at den sidste Maanedstid tør 

jeg slet ikke gjøre mig Haab om at kumme blive istand til at udføre Forretningen før om en 

Maanedstid fra i Dag at regne; men jeg skal nok lade det være mig Magtpaaliggende at gjøre det saa 

hastig som jeg kan see mig istand dertil. 

Vadumtorp den 19
de

 Mai 1856, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Det Kgl. Stiftamthuus i Aalborg. 

 

 

Nr. 3126 

 

Poul Jensen i Nørreuttrup paa Langbroenge ønsker inderlig snart at faae sin Forretning. – Jeg har 

lovet at andrage det for Rasmus saa hastig han kommer hjem. 

 

 

Nr. 3127 

 

For den af mig for bestandig afgivne Jord til den nye Landevei mellem Aalborg og Thisted er af den 

Kongelige Amtstue i Aalborg udbetalt mig et Beløb af 213 rd. 29 sk. for hvilket herved qvitteres. 

Vadumtorp den 22
de

 Mai 1856, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3128 

 

Vadumtorp den 2
den

 Juni 1856 

Gode Hr. Kjærulff  

Min yngste Datter Judithe Petrea Birk har i denne Tid faaet sig et Fortepiano som har kostet 300 rd. 

og min ældste Datter Catharine Elisabeth Birk har faaet en Damesectretair som har kostet 85 rd. 

Rigsmynt. – Disse to Stykker ønsker jeg forsikkret for mueligen Ildebrand fra Øieblikket af, jeg er 

villig til at betale den Præmie som derfor maatte være bestemt og ønsker mig blot opgiven hvad jeg 

til den Ende har at gjøre. – Et Par Ord derom udbeder sig.  

Deres med sand Agtelse forbundne og hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Casserer Kjærulff. 

 

 

Nr. 3129 

 

For min gage som Stiftslandinspecteur I Aalborg Stift som for Juni Maaned 1856 er bleven mig 

udbetalt af Den Kongelige Amtstue i Aalborg med 23 rd. 32 sk. Rigsmønt qvitteres herved. 

Vadumtorp den 3
die

 Juni 1856, P.L. Birk. 
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Nr. 3130 

 

For Tillæg til min Gage for Juni Maaned 1956 som af Den Kongelige Amtstue i Aalborg er bleven 

mig som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift udbetalt den Summa 10 rd. for hvilket Beløb herved 

qvitteres. 

Vadumtorp den 3
die

 Juni 1856, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3131 

 

Da Selveier Jens Pedersen Ravn i Skræm ikke har opfyldt det aldeles bestemte Løfte som han under 

26
de

 April dette Aar gav mig om at sende det mig skyldige Beløb af 20 rd. inden Forløbet af 14 Da-

ge, saa beder jeg at Sognefogden vilde være uleiliget med at tilkjendegive ham at dersom han ikke 

nu uopholdelig enten sender eller bringer mig Beløbet da maa han finde sig i at han uden længere 

Henstand vil blive Sagsøgt og at han udsætter sig for at han maatte bære alle de dermed forbundne 

Omkostninger; det beder jeg ret meget om at Sognefogden paa det alvorligste vilde forholde ham og 

at De derefter godhedsfuld ved allerførste Leilighed vilde meddele mig hans Svar. 

Vadumtorp den 3
die

 Juni 1856, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Sognefoged Gaardeier Lars Christensen i Skræm Østerhan Herred. 

 

 

Nr. 3132 

 

Vadumtorp den 3
die

 Juni 1856 

Høistærede 

Jeg har i Dag modtaget Deres Brev af 2
den

 d.M. og til min ikke videre Tilfredshed seer jeg at det 

ikke kan tillades Dem at faa en anden i Deres Sted; jeg har rigtignok ikke bestemt mig til at antage 

nogen anden i Deres Sted her, eftersom jeg seer at De ønsker at beholde Pladsen og jeg i øvrigt 

haaber at det nok vil blive til Fornøielse paa begge Suder, saa vil jeg heller ikke nu tænke paa at 

antage nogen anden. – Jeg anseer det som en Selvfølge at De maa finde det billigt at der afkortes i 

den bestemte Løn saameget i Forhold til Tiden, som De har været borte fra min Tjeneste. – Saasnart 

som det bliver rigtig bestemt til hvilken Tid De igjen kan være her, ønsker jeg De vilde behage 

nærmere at lade mig det vide. – Jeg har ikke endnu fæstet Karle, da jeg har levet i det Haab at De 

skulde have kommet igjen forinden det var nødvendigst at dette maatte skee; men nu seer jeg altsaa 

at jeg ikke kan opsætte det derefter. – Jeg talte med Dem derom da De reiste; jeg er dog ikke sikker 

paa at kunne huske hvad De yttrede i den Henseende; saa vidt jeg kan mindes yttrede De at 3 Karle 

nok kunde gjøre det og at De helst ønskede at beholde Christen og Christian om de vil blive, og at 

De mente at Drengen Jens Peter nok kunde gjøre Tjenesten ud for som 3
die

 Karl; der foruden maatte 

jeg naturligvis have en Røgter, men om det er nødvendigt saaledes som nu De haver en stor Dreng 

veed jeg ikke; Skulde jeg imidlertid huske feil i noget af det som jeg har yttret da er De vel saa god 

det allerførste mueligt at lade mig det vide. – Jeg har været syg den største Deel af Tiden siden De 

reiste herfra og har ikke kunnet komme ud at see efter nogen Ting; derfor har Deres Fraværelse 

været mig saa meget mere ubeleiligt. – Behag nu ret snart igjen at lade mig see et Par Ord fra Dem, 

Deres Forbundne P.L. Birk. 

 

Til Underjæger Vestermølle 1
ste

 Jægercorps 3
die

 Compagnie N
o
 174 i Citadellet Frederikshavn 

a/Kjøbenhavn. 

 

 

Nr. 3133 
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Under 19
de

 Mai dette Aar tillod jeg mig allerærbødigst at tilskrive det høie Stiftamthuus i Aalborg 

saaledes: ”Stiftamtet i Aalborg har ved ærede Skrivelse af 29 f.M. opfordret mig til at meddele 

Underretning om naar jeg maatte see mig i Stand til at udføre den Nivelleringsforretning til Flod-

maals Bestemmelse for Kalstrup Mølle hvortil jeg er bleven opfordret ved Stiftamtets Skrivelse af 

27
de

 November f.A. – Jeg maa dertil svare: at eftersom mit Helbred har været i Løbet af den sidste 

Maanedstid tør jeg slet ikke gjøre mig Haab om at kunne blive istand til at udføre Forretningen før 

om en Maanedstid fra i Dag at regne; men jeg skal nok lade det være mig magtpaaliggende at gjøre 

det saa hastig som jeg kan see mig i Stand dertil” 

Da der nu er forløbet over 6 Uger siden jeg skrev det nysnævnte Brev og jeg ikke har (seet) mig 

istand til endnu at kunne bestemme nogen Tid til Forretningens Foretagelse, saa frygter jeg for at 

den beleilige Aarstid skulde gaae hen inden jeg skulde blive istand til at udføre den, og da jeg veed 

at Stiftamtet i Aalborg tidligere har gjort sig forgjæves Uleilighed for at faa en af de i Amtet boende 

Landinspecteurer til at udføre denne Forretning og jeg først senere har bragt i Erfaring at det om-

handlede Vandløb vel er beliggende i Aalborg Amt men at det er i Viborg Stift; og da jeg derfor 

veed at Stiftslandinspecteuren i Viborg Stift Hr. Foss er en Mand i den Kraftfuldeste Alders der vist 

ikke vil fra Evnens Side have Anledning til at kunne undskylde sig, saa finder jeg mig foranlediget 

til at sende de mig tilstillede Documenter tilbage for at Forretningen kan blive udført ved en anden, 

at ikke den Beleilige Tid til dens Udførelse skal gaa tabt for Forretningen. 

Vadumtorp den 12
te
 Juli 1856, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Det Kongelige Stiftamthuus i Aalborg. 

 

 

Nr. 3134 

 

I Anledning af Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 6
te
 d.M. tillader jeg mig ærbødigst at 

bemærke: at jeg har under 2
den

 d.M. skrevet et Brev til Hr. Borgerrepræsentant Kjøbmand J. Kragh  

i Skagen hvori jeg har speciel oplyst og forklaret de Omstændigheder der i den senere Tid væsentlig 

have indvirket paa at forsinke Tilendebringelse af Udskiftningen i Skagen. – Det gjør mig virkelig 

meget ondt at jeg ikke har seet mig istand til at faa den tilendebragt saa hastig som det paa nogen 

maade kan staa i min Magt – De af deres Velbaarenhed ønsker om Kort over Skagens Byeplan skal 

jeg meddele en Gjenpart af saa hastig som jeg kan faae det copieret. – Det skal med Guds Hjelp nu 

ikke vare ret længe førend jeg skal tillade mig at lade høre nærmere fra mig Udskiftningssagen 

betræffende. 

Vadumtorp den 12
te
 Juli 1856, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Byfoged Eriksen i Skagen. 

 

 

Nr. 3135 

 

Til Brug ved en attraaet Udstykning beder jeg ærbødigst at den Kongelige Amtstue i Thisted vilde 

behage at meddele mig en Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Gaarden Matr. N
o
 11a i 

Stierslev Bye Gjøttrup Sogn Vestehan Herred, Thisted Amt. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 16
de

 August 1856, ærbødigst P.L. Birk Stiftslandinspecteur. 

 

Til Den Kongelige Amtstue i Thisted. 

 

 

Nr. 3136 
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(Løst brev indlagt i kladdebogen) 

Gjenpart - et Brev fra Sand. 

Høiædle Velbaarne Hr. Justitsraad Stiftslandinspecteur Birk 

Deres ærede Skrivelse, af 9
de

 dennes har jeg modtaget. Da jeg modtog Deres Fuldmagt tilskrev jeg 

Hr. Hoffmann om at ordne Sagen ved mig her i Byen. Brevet kom paa Grund af det strænge Veier 

først længe efter til ham og han skrev mig tilbage at han ventede at jeg vilde finde det billigt at 

hanundslog sig for at gjøre en Reise hertil, samt foreslog at jeg ved en Mand paa Øen, enten 

Birkedommeren eller Hjort hævede Pengene, der laae disponible; hvorpaa svarede jeg Hr. Hoff-

mann at jeg ikke dertil fandt Anledning da jeg saavidt var fremmed for begge De Herrer og derfor 

ikke torde paabyrde nogen af disse en Commission af den Natur. Hans Svar imødesees herefter, 

ellers maa Dommen forkyndes og Udlæg foretages til næst Foraar. Jeg haaber De er mig i ikke at 

afhente Pengene paa Læsøe, de skal efter Dommen betales Dem, altsaa paa Deres Bopæl, hvis Hr. 

Hoffmann ikke foretrækker at afgjøre Sagen med mig. Sæt at Pengene gik tabt paa Havet, da var det 

for Deres Regning naar vi indlod os paa Hr. Hoffmands Forslag. 

Desuden troer jeg ikke heller at de Godtfolk have gjort dem værdige ved deres Opførsel imod Hr. 

Justitsraaden til at vises nogen Tjeneste eller Opmærksomhed og naar Hr. H. troer at kunne faa mig 

til at tro at jeg er pligtig at hente Pengene, saa er det aabenbar Dumhed. - Skal jeg hente dem ved en 

Udlægsforretning saa lad gaa, dertil kan han tvinge mig; men han kan da være forvisset om at jeg da 

skal vide at beregne mig en saadan Betaling at han ei skal lystes derover. 

Han skriver at Betalingen for Udskiftningen skal efter Planen erlægges og modtages Øen. Erindrer 

De noget derom? Jeg mindes ei at have seet noget herom; men i altfald har Dommen forandret 

dette, efter denne skal de Domfældte som hver anden komme til Domshaveren og tilbyde Betaling. 

Hr. Hoffmann bemærkede at Kammerraad Hjort har 300 rdl. tilgode hos Hr. Assistent Lund samt at 

Consul Axelsen ligeledes skal have noget tilgode hos Hr. Lund, hvilke Fordringer de forventede 

dem dække af den Sum der skal udbetales Hr. Justitsraaden. Herpaa svarede jeg H. at Justitsraaden 

vist vilde betale Enhver hvad han retlig skyldte, men at Fordringen for øvrigt ikke kunde komme til 

Liqvidetten uden med Deres Minde og at jeg angaaende disse skulde tilskrive Dem. Tør jeg derfor 

bede mig et Par Ord fra Hr. Justitsraaden til Oplysning og Forholdsregel for mig. For resten venter 

jeg dog at den Klage Hr. Hoffmand befinder sig og enten selv eller ved en Anden betales pengene 

her i Byen. Naar Affairen gaaer i Orden skal jeg uopholdelig aflægge Rigtighed til Hr. Justits-

raaden. 

Sæbye den 14
de

 Decbr. 1856. Deres hengivne og ærbødigste Sand. 

 

Vadumtorp den 30
de

 December 1856 

For Deres Velbyrdigheds meget ærede Skrivelse af 27
de

 d.M. takker jeg Dem forbindtligst. Jeg 

havde allerede opdaget hvad det var jeg havde overseet i Præmisserne til Dommen da jeg havde 

afsendt det sidste Brev til Dem hvori jeg havde yttrede Tvivl om sammes Overensstemmelse – Med 

Hensyn til Korterne som De Skriver om maa jeg tillade mig at bemærke, at jeg kan aldeles ikke 

tænke mig hvad Hr. Veibetient Sørensen kan tro at have opdaget som Mangel ved Korterne; men 

han er imidlertid aldeles incompetent til at bedømme noget derom – om han kunde skoles til at 

kunne bedømme sligt skal jeg ikke kunde sige men han er i alt Fald uautoriseret da han ikke en 

Gang er Landmaaler – i øvrigt have Korterne været indsendt til Revision hos den virkelig compe-

tente Dommer – Indenrigsministeriet hvorfor de uden Bemærkninger ere kommen tilbage igjen og 

sendt til Lodseierne igjennem de locale Øvrigheder. – og da Korterne desuden ikke en Gang er 

nævnt i Dommen saa kan Betalingens Erlæggelse formentlig ikke nu gjøres afhængig deraf. – Jeg 

frygter meget for at det vil blive en aldeles nødvendig Sag at Dommen bliver lovlig forkyndt, saa 

uopholdeligt; thi det er nok først fra Forkyndelses Datoen at de 6 Maaneder skal regnes inden 

hvilken man kan være vis paa at Dommen bliver indanket; thi at Hoffmann har i Skrivelse til Dem 

erklæret ikke at ville indanke den, er vel ikke nok til at være sikker paa at det ikke alligevel skeer 

saa fremt De kan finde Deres Regning ved at forhale Betalingen – Jeg beder Dem ret indstændig om 
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at gjøre alt hvad de kan for at skaffe mig en hastig og god Ende paa Sagen. Deres med sand 

Høiagtelse ærbødigst hengivne P.L. Birk. 

 

Velbyrdige Hr. Procurator Sand. 

P.S. Hav den Godhed at lade mig vide om Dommen ikke endnu kan indankes saasom den ikke 

endnu er bleven lovlig forkyndt og om man kan stole paa det den ikke endnu bliver indanket ifald 

de kunne sende Deres Regning ved paa den Maade at udhale Sagen. Ds.   

 

 

Nr. 3137 

 

Vadumtorp ved Aalborg den 16
de

 August 1856 

I Henhold til Deres Velædelheds ærede Skrivelse til mig af 9
de

 d.M. undlader jeg ikke herved at 

meddele Dem at jeg nu har formaaet min næstyngste Søn Landinspecteur R.F. Birk til at bestyre 

Taxationen af Allerup Bakker og at han har bestemt sig til at begynde denne Onsdagen den 27
de

 

August og fortsætte den de følgende Dage. Til den Ende beder jeg Dem at lade en Vogn møde her 

Torsdag Middag til at befordre ham derhen, samt at sørge for et ordentligt Logie for ham paa et 

passende Sted i Nærheden. Tillige beder jeg Dem at drage Omsorg for at have Taxationsmænd 

udmelt af Formanden for Taxation(en) samt taxationsprotocollerne er tilstæde og at samtlige Lods-

eiere tilvarsles at overvære Taxationen Onsdag Morgen den 27
de

 August samt at denne Varsling 

skeer i det mindste 8 Dage forud, altsaa seneste Tirsdagen den 20
de

 August da Forretningen ellers 

ingen Gyldighed har. Med megen Agtelse, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. Godsforvalter Petersen paa Dybvad. 

 

 

Nr. 3138 

 

I Henhold til Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 6
te
 f.M. og i Continuation af min ærbødige 

Skrivelse af 12
te
 samme Maaned tillader jeg mig nu herved ærbødigst at fremsende det forlangte 

Kort over Byplanerne for gammel og ny Skagen. 

Vadumtorp den 22
de

 August 1856, allerærbødigste P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Byfoged Eriksen. 

 

 

Nr. 3139 

 

i Henhold til hvad der ved Indenrigsministeriets Skrivelse eller Bekjendtgjørelse af 13
de

 August 

1853 er bestemt for Copier af Matriculs Korterne bliver mit Tilgodekommende for et kopier Kort 

over Gammel og Nye Skagens Byplan at beregne til 10 rd. Rigsmynt. 

Vadumtorp den 22
de

 August 1856, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3140 

 

Vadumtorp den 8
de

 Februar 1857 

I Anledning af Deres Velbhds. meget ærede skrivelse af 5
te
 d.M. meldes: at den Forretning som skal 

foretages i Anledning af det Stykke som ved Dom er frakjendt Huusmand Henrik Pedersen i Nør-

halne By til Byens Skole, blev ikke frataget i sidstafvigte Efteraar fordi der saa usædvanlig tidlig 

indfaldne Veir pludeslig standsede alt Markarbeide saa at det ikke blev mueligt at faa Taxationen 
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udført inden Vinteren, men saa hastig som det bliver optøet saaledes at man atter kan grave i Jorden 

skal denne Forretning ufeilbarlig og uopholdelig blive fremmet. – og det Fornødne skal da nok blive 

indtaget i Henhold til Deres ærede Skrivelse af 10
de

 og 14
de

 November sidst. -  Aarsagen hvorfor jeg 

forlangte den Afskrift af Mumgaard Udskriften tilsendt som fandtes i Stamhusets Archiv var fordi 

jeg havde ventet deraf at see hvorledes den var underskrevet, om den var gaaet i mit eller i min af-

døde Søns Navn; men nu seer jeg at det er overflødigt at tænke mere paa den Sag eftersom den 

indsendte Forretning nu er funden, desuden har jeg imidlertid faaet min afdøde Søns Concept 

hidsendt fra Hjørring saa at jeg nu har al tilstrækkelig Oplysning. 

Med Høiagtelse og Forbindtlighed, ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Godsforvalter Herskind. 

 

 

Nr. 3141 

 

Af Aalborg Stiftstidende N
o
 26 fra dette Aar saa jeg at der vil for Hjørring Amts vedkommende i 

Henhold til Lov af 4
de

 Juli 1850 – under 29
de

 f.M. udmeldt faste Taxationsmænd til Jordboniterin-

ger; jeg kan saaledes formode at noget lignende maa være foregaaet her i Amtet og da jeg ikke har 

set noget sligt bekjendtgjøres for Aalborg Amt eller Stift tillader jeg mig allerærbødigst at bede om 

at Deres Høivelbaarenhed vilde vise mig den Bevaagenhed at underrette mig om hvem der er ud-

nævnte til disse Forretninger i ethvert af de forskjellige Pastorater og hvilke af disse der af Amt-

manden er bleven udnævnt til Formand i enhver af de forskjellige Afdelinger i Amtet eller Stiftet. 

Vadumtorp den 8
de

 Februar 1857, allerærbødigst P.L. Birk 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Dahlstrøm. 

 

 

Nr. 3142 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 24
de

 forige Maaned tillader jeg mig 

herved allerærbødigst at indberette, at jeg i det sidst forløbne Aar i 1856 ikkun har benyttet den 

samme gamle Assistent Gaardeier Andreas Hansen Lund af Biersted, som har assisteret mig i fulde 

26 Aar, og jeg har aldeles ikke benyttet ham anderledes end som det ligefrem er tilladt ved Forord-

ningen af 23
de

 April 1781. 

Vadumtorp den 7
de

 Marts 1857, allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Dahlstrøm. 

 

 

Nr. 3143 

 

Under 8
de

 f.M. tillod jeg mig allerærbødigste at bede Deres Høivelbaarenhed om høigunstigst at 

ville meddele mig en Fortegnelse over de af vedkommende Sogneforstanderskabs udvalg og af 
Amtsraadet approberede Valg af faste Taxationsmænd til Jord (?) i de forskjellige Pastorater samt 

hvilke af disse der paa ethvert Sted er udvalgt til Formand hos hvilke Taxationsprotocollen følgelig 

skal opbevares, af Stiftstidende har jeg seet at Aalborg Amtsraad har holdt sit ordinaire Møde den 

26
de

 forige Maaned, maaske er Valget af de faste Taxationsmænd ifølge Lov af 4
de

 Juli 1850 først 

da bleven bestemt. 

Vadumtorp den 8
de

 Marts 1857, Allerærbødigste P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Dahlstrøm. 
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Nr. 3144 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 23
de

 d.M. tillader jeg mig allerærbødig-

ste at bemærke at jeg i det forløbne Aar 1857 ikkun har benyttet den samme gamle Assistent Gaard-

eier Andreas Hansen Lund af Biersted som har assisteret mig i mange Aar og ikke benyttet ham an-

derledes end som det ligefrem er tilladt efter Forordningen af 23
de

 April 1781. 

Vadumtorp den 26
de

 Marts 1858, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Dahlstrøm Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 3145 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede skrivelse af 15
de

 f.M. tillader jeg mig allerærbødigste 

at bemærke at jeg i det forløbne Aar 1859, ikkun har benyttet den samme gamle Assistent, Gaard-

eier Andreas Hansen Lund af Biersted som har assisteret mig i Mange Aar og ikke benyttet ham 

anderledes end som det ligefrem er tilladt efter Forordningen af 23
de

 April 1781. 

Vadumtorp den 2
den

 Marts 1859, Allerærbødigste P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Dahlstrøm Ridder af Dannebroge, 

 

 

Nr. 3146 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede skrivelse af 21
de

 f.M. tillader jeg mig allerærbødigste 

at indberette at jeg ikke har benyttet nogen anden Assistent end den samme gamle Assistent Gaard-

eier Andreas Hansen Lund af Biersted der har arbeidet for mig i 28 Aar og jeg har aldeles ikke 

benyttet ham anderledes end som det ligefrem er tilladt i Anordningerne. 

Vadumtorp den 2
den

 April 1860, Allerærbødigste P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Dahlstrøm Ridder af Dannebroge.  

 

 

Nr. 3147 

 

(Løst brev indlagt i kladdebogen) 

Da jeg endnu ikke har modtaget den i Indenrigsministeriets Circulaire af 10 Februar 1855 ommeldte 

Indberetning om, hvorvidt Herr. Justitsraaden i Aaret 1859 har afbenyttet nogen Assistent ved de af 

Dem udførte Landinspecteur-Forretninger, skulde jeg herved tjenstlig bringe sammes Indsendelse i 

behagelig Erindring. 

Aalborg Stiftamthuus den 21 Februar 1860, Dahlstrøm. 

 

Til Herr. Justitsraad Stiftslandinspecteur Birk – (tilføjet) Besvaret see Pag. 15 under. 

 

 

Nr. 3148 

 

(Løst brev indlagt i kladdebogen) 
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Da jeg endnu ikke har modtaget den ved Indenrigsministeriets Circulaire af 10 Februar 1855 

forlangte Indberetning om hvorvidt Herr. Justitsraaden har afbenyttet nogen Assistance ved de af 

Dem i Aaret 1857 udførte Landinspecteur- og Landmaaler-Forretninger, skulde jeg herved tjenstlig 

bringe sammes Indsendelse i behagelig Erindring. 

Aalborg Stifamthuus den 23 Marts 1858, Dahlstrøm. 

 

Til Herr. Justitsraad Stiftslandinspecteur Birk. – (tilføjet) bsv. 26 Marts P. 7 c 

 

 

Nr. 3149 

 

Til Indenrigsministeriet 

Da Proprietair Bang paa Steensbæk i Hjørring Amt har igjennem min Søn Landinspecteur C.L. Birk 

i Hjørring anmodet mig om at udføre et attraaet Magelæg imellem et Stykke af Steensbæk Hoved-

gaards Jorder og et Stykke Bondejord som han eier og da jeg fortiden ikke er saa stærk af Helbred 

at jeg kan taale at reise til Steensbæk for at foretage denne Forretning, saa bedes underdanigst om at 

det Høie Indenrigsministerium bevaagentlig vilde beskikke min Søn Landinspecteur C.L. Birk i 

Hjørring til at udføre denne Forretning i mit Sted hvortil han har tilkjendegivet mig at han er villig. 

Vadumtorp den 3
die

 October 1856, Underdanigst P.L. Birk. 

NB: Claus fik den forlangte Autorisation, men der er ikke bleven benytte da Hr. Bang imidlertid er 

frafaldt Begjæringen. 

 

 

Nr. 3150 

 

Vadumtorp den 12
te
 December 1856 

Til Brug ved en forehavende Udstykning beder jeg ærbødigst om at den Kongelige Amtstue i 

Hjørring vilde behage at forsyne mig med en Attest om Hartkornet og gammelskatten for Matr. N
o
 

8 og 25e af Aaby Sogn i Hvetboe Herred, som nu er solgt fra Stamhuset Birkelse, Allerærbødigst 

P.L. Birk. 

Gjentaget den 20
de

 Februar 1857, B. 

 

 

Nr. 3151 

 

Høistærede 

Endelig er jeg da nu kommet saavidt at jeg er bleven istand til at kunne sende Dem de fuldførte 

Forretninger over Parcellerne i Mou Kjær og Catrinelyst – Ansøgningen for Skibsted paa Bratskov 

har jeg skrevet i mit eget Navn, paa hans Vegne og til den for Lars Pedersens har jeg sendt den 

Concept; thi dels havde jeg ikke mere stemplet Papir ved Haanden og dels var jeg noget Bange for 

at skrive den paa stemplet Papir saalænge som De ikke havde set Concepten. – Jeg sender Dem 

saaledes Concepten som De da jo selv let kan omskrive dersom den har Deres Bifald. 

20
de

 Februar 1857, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 
 

S:T: Hr. Gaardeier Jørgen Nielsen - Sendt paa Posthuset den 20
de

 Februar 1857 

 

 

Nr. 3152 

 

Vadumtorp den 21
de

 Februar 1857 

Høistærede 
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Behag med første Post at lade mig vide om De har modtaget de 2
de

 Ruller med udstykningsforret-

ningerne over Mou Kjærs Parceller og Catrinelyst som jeg sendte Dem med Posten fra Aalborg i 

Gaar den 20
de

 Februar – Da jeg har nogen First for at de ikke skulde være kommen Dem rigtig 

tilhænde. Jeg skrev paa Adressebreve til Neesgaard Østerhan Herred, Svenstrup Sogn, men om der 

er noget Brevsamlingssted i Svenstrup eller ei, ved jeg ikke – jeg venter derfor med Længsel paa 

Brev fra Dem, for at faae Vished om at De har faaet Forretningerne og at de vil besørge dem til 

Amtmanden – efter at faa den forsynet med Sogneforstanderskabets Erklæringer, Forbindtligst  

P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Jørgen Nielsen. 

 

 

Nr. 3153 

 

Vadumtorp den 23
de

 Februar 1857 

Til Brug ved en forehavende Udstykningsforretning beder jeg ærbødigst at den Kongelige Amtstue 

i Aalborg vilde forsyne mig med en Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Selveier Jens Møl-

gaard Gaards Jorder Matr. N
o
 15a i Sulsted By og Sogn, Kjær Herred. 

 

 

Nr. 3154 

 

(Løst brev/huskeseddel indlagt i kladdebogen) 

Hoslagt tillader jeg mig ærbødigst at tilstille Deres Velbyrdighed Udstykningsforretningen over 

Knøsgaard som De er saa god at besørge videre forsynet med Sogneforstanderskabets Anbefaling til 

Amtmanden. – Jeg har skrevet en Ansøgning i mit eget Navn saaledes som jeg troer den kan være 

passende, da Sagen formentlig uden Vanskelighed vil blive approberet, ærbødigst og forbindtligst 

P.L. Birk. 

 

Hav den Godhed at sende mig den i Godsarchivet værende Omdelingsforretning over Mumgaard. 

NB. Den sidste anførte Begjæring blev ikke opfyldt fordi den af Arndt indsendte Forretning som er 

fundet i Amtmandens Archiv, hvor den har været henlagt mellem andre Indberetninger der ikke 

skulle approberes, B. 

  

Skrive til Selmer og takke ham for Tæppet og fortælle ham at den Begjæring om at faa Lund 

autoriseret til at afsætte Lodder er bleven nægtet med det logiske udtryk ”at det ansøgte ikke kan 

bevilges” 

 

Spørge Claus om han er bleven autoriseret til at foretage det i sin Tid omtalte Magelæg ved 

Steensbak Hovedgaard – takke ham for hans Brev og for den mig tilsendte Sopha. – om han har 

Arndts Concept om han da ikke kan og vil opsøge en Hartkorns og Omdelingsberegning af 9
de

 

September 1850 over Fæstegaarden med Matr. N
o
 45 i Aaby Sogn vestre Deel Hvetboe Herred det 

var den første Forretning som Arndt udførte og den er vistnok skrevet i mit Navn førend han fik 

autorisationen til at foretage Forretninger. 

 

Regning 

over mit Tilgodekommende for Knøsgaards Udstykning under Stamhuset Birkelse Hartkorn 3 Td. 4 

Skp. 1Fk. 1¾ alb. 

For selve Udstykningen bliver mit Tilgodekommende foruden et Magelæg som særskilt er betalt 

efter den sædvanlige Taxt     37 rdl. 

For Assistance ved Delingens Udmaaling    2 rdl.  1 mk.   8 sk. 

For Befordring ved samme      2 rdl. 
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For Kortet fra Ministeriet har jeg betalt     2 rdl.  5 mk.  14 sk. 

Afskrift af Taxationsforretning               1 mk.  10 sk. 

Stemplet Papir til Ansøgningen               2 mk.  10 sk.  

    Tilsammen 44 rdl  5 mk.   8 sk. 

Foranstaaende Regnings Beløb er af S:T: Hr. Godsforvalter Herskind mig betalt. 

Vadumtorp den 18
de

 December 1856, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3155 

 

(Løst brev indlagt i kladdebogen) 

Lorentzen boer i Store Fiolstræde N
o
 216 i Kbhn. 

Velbaarne Hr. Justitsraad Birk. 

Det vil formentligen være rigtigst at sende Klagen mod Læsøe-Boere til Amtmanden med særskilt 

Brev, hvori Sagens Omstændigheder forklares og hvor han anmodes at beordre de Foranstaltninger 

trufne, som disse Omstændigheder maatte tilsige, navnligen særskilt Beskikkelse af Forligscom-

missair til Behandling af Sagen, og Constitution af en Sættedommer. 

Men da de paagjældende Regler ikke kunne drages fra Deres eget Forum, saa maa vistnok baade 

Forligscommissair og Sættedommer tage Sæde paa det ordinaire Sted. Dog - lad nu Amtmanden 

tage Beslutning. Maaskee kan han drage Læsøe-boerne hjem til sig til Forligsmæglingen. 

Jeg takker Dvbheds. ret meget, fordi De i den omskrevne Anledning, Niels P. Pilens udstykkede 

Eiendom betræffende, vil eftersee hermed følgende Jordebog. 

Aalborg d. 24 Marts 1855. Med Høiagtelse og Forbindtlighed, ærbødigst (?) 

 

 

Nr. 3156 

 

Vadumtorp den 2
den

 Juli 1856 

Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 4
de

 f.M. har jeg modtaget og ønskede inderlig gjerne at 

kunne have givet Dem et tilfredsstillende Svar paa samme, men jeg har destoværre skjønt jeg har 

dvælet lidt med at svare dog ikke endnu seet mig istand til at give saa tilfredsstillende Svar som jeg 

gjerne ønskede. – Jeg blev nemlig alvorlig syg den 6
te
 Mai sidst, som begyndte med Koldfeberan-

fald og jeg har siden den Tid ikke været saavidt Restitueret at jeg har tordet bestemme mig til saa 

lang en Reise – Jeg har efter yderste Evne bestræbt mig for at fremme Inddelingen af Lodderne paa 

Kortet. – Med min næstyngste Søn som blev Landinspecteur i Fjor har jeg talt om at træde i mit 

Sted at fuldføre Udskiftningen af Skagens Kjøbstads Jorder; men jeg har ikke kunnet formaaet ham 

dertil ved sin gode Villie, og som selvstændig Mand kan han naturligviis ikke tvinges dertil imod 

sin Villie; min yngste Søn, som nu ogsaa er Landinspecteur har just ikke ligefrem erklæret sig uvil-

lig dertil; men han er destoværre nu ogsaa bleven Koldfeberpatient, saa jeg veed ikke hvor hastig 

jeg tør kunne regne paa hans Hjelp. – Der er med en Landmaaler Selmer der nu har aflagt alle de 

befalede Prøver til Landinspecteurexamen, men som dog ikke endnu har faaet Bestalling som 

Landinspecteur, og ved hans Hjelp stoler jeg nu nærmest paa i Forening med min ældre Assistent 

Lund som har assisteret mig i over 26 Aar og om hvis Paalidelighed jeg er tilstrækkelig overbeviist 

i at faa Sagen fremmet; en indskjærpet Skrivelse fra Indenrigsministeriet af 10 Februar 1855 har 

indvirket meget fremmende paa min Virksomhed til disse Forretningers Udførelse idet den paa-

lægger mig selv at være personlig tilstæde ved alle de Forretninger som det er mig tilladt at udføre, 

eller sende en Landinspecteur i mit Sted. 

Jeg er Reconvallcent og tør ikke endnu gjøre mig sikker Regning paa Fremtiden; dog har jeg det 

bedste Haab om snart at gjenvinde min sædvanlige Førlighed og jeg vil da lade det være mig yderst 

Magtpaaliggende at komme saa hastig som jeg kan skjønne at det for Helbreds Skyld kan gaae an 

hvorom jeg skal tillade mig nærmere at give Underretning, Ærbødigst P.L. Birk. 
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Velbyrdige Hr. Kjøbmand og Borgerrepræsentant J. Krogh. 

 

 

Nr. 3157 

 

Vadumtorp den 2
den

 Juli 1856 

Gode Hr. Cancelliraad 

Tør jeg bede Dem være af den Godhed paa nogle faa Dage at laane mig Kortet over Lindholm Byes 

Jorder – Jeg vilde nemlig bruge det paa førstkommende Søndag i Anledning af en attraaet Udstyk-

ning over et Huus i Lindholm eller Vorberggaard. Med Høiagtelse og Hengivenhed ærbødigst P.L. 

Birk. 

 

Velbaarne Hr. Cancelliraad Procurator Jensen 

 

 

Nr. 3158 

 

Vadumtorp den 18
de

 September 1856 

Den i Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 4
de

 d.M. begjærte Afskrift at et i 1854 indgivet An-

dragende om Tilladelse til ved Indtrædende Fæsteledighed at inddrage under Villestrup Hovedgaard 

Bondejorderne Matr. N
o
 2, 8, 9 og 10 i Møldrup By imod et Vederlag at udlægge for bestandig til 

Bondebrug nogle Parceller af bemeldte Hovedgaard, har jeg herved den Ære at fremsende – Hvad 

dernæst angaar den af Deres Velbaarenhed gjorte Erindring om at sende Dem Kortet over Møldrup 

By og om at bevirke at den i 1841 af mig foretagne Deling af Fælledsjorderne Matr. N
o
 27, 28, 29 

og 32 i Møldrup By maatte blive noteret i Matriculen, da maa jeg bemærke at jeg har anvendt me-

gen Tid paa Hjelp af Matriculs Kortet at udfinde en Mand hvorved det kunde blive mueligt at faae 

Delingen indført i Matriculen uden at foretage yderligere Opmaaling paa Stedet; men jeg maa 

beklage at min Bestræbelse i den Retning havde været frugtesløs er fordi Grændserne omkring de 

fælleds Grundstykker af de vedkommende Matriculsarbeider ikke er bleven udmaalte og indført i 

Matriculen med tilbørlig Nøiagtighed; jeg havde haabet selv at kunne have foretaget det fornødne 

Eftersyn og Eftermaaling paa selve Stedet; men da mit Helbred hele Sommeren har været saaledes 

at det hidtil ikke er bleven mig mueligt at udføre dette Eftersyn og jeg endnu ikke kan skjønne hvor 

snart det skulle kunde blive mig mueligt saa har jeg formaaet min gamle Assistent Lund til at reise 

derhen for at eftersee og eftermaale det fornødne for mig om nogle faa Dage, og med ham skal jeg 

da sende Møldrup Bykort. – af Ministeriets Skrivelse sees at Revisionen har antaget at der er gjort 

Forandring ved Grændsen omkring Matr. N
o
 28; men dette er sikkerlig ikke tilfældet; 

uoverensstemmelsen hidrører upaatvivlig ligefrem fra den Omstændighed at Matriculeringsarbei-

derne ikke har indført Grændser omkring Fælledslodden Matr. N
o
 28 med tilbørlig Nøiagtighed – 

men saasnart som jeg faar de nødvendige Maal efterseet og en Erklæring fra Dem paa Eierens 

Vegne skal jeg uopholdelig drage Omsorg for at faa Delingen indført i Matriculen. – Jeg tør vel 

bede Dem være af den Godhed at udbetale til Lund hvad han maatte udlægge for Befordringen 

saavelsom for hans Arbeide ved Eftermaalingen – jeg skal i Reglen betale ham 2 rd. for hver Dag 

som anvendes i min Tjeneste.  

Deres med Høiagtelse og Forbindtlighed ærbødigst forbundne P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Candidatus philosophiæ Juel 

 

 

Nr. 3159 
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(Dette brev er overstreget, men da jeg ikke ved hvad denne overstregning betyder, så har jeg valgt 

at gengive det her) 

Vadumtorp den 24
de

 September 1856 

I Henhold til min Skrivelse til Deres Velbaarenhed af 18
de

 d.M. har jeg nu talt med min Assistent 

Gaardeier Lund i Biersted og han har nu lovet mig at ville tage til Villerup for mig i næste Uge; 

men da det koster ikke saa lidet at reise med extra Post saa har jeg tænkt for det muelige Tilfælde at 

De hellere vilde afgive Befordringen in natura at De da vilde behage at lade en Vogn møde i Hotel 

Phønix Mandagen den 29
de

 d.M. om Morgenen Kl. 8 for. (ikke mere skrevet) 

 

 

Nr. 3160 

 

Ansøgning om Autorisation for Lund til at sætte Lodder af ved Skagen og Allerup Bakker. 

Til Indenrigsministeriet 

Da mit Helbred har været saaledes i den senere Tid, at jeg i hele den nu forløbne Sommer ikke har 

seet mig i Stand til at kunne udholde de Anstrængelser der er forbundne med at afsætte Lodder paa 

Marken, især paa ujævne Situation og da jeg fortiden har et Par meget betydelige Forretninger af 

den Art hvortil jeg vel kan beregne Lodderne og gjøre Inddelingen paa Kortet naar jeg kun kan vor-

de forskaanet for det meget anstrængende Arbeide i Marken saa har jeg skjøndt forgjæves henvendt 

mig til et Par andre Landinspecteurer som jeg vilde have overdraget Forretningernes udførelse til, 

men det har aldeles ikke været mig mueligt at faa nogen anden til at paatage sig Den; Derimod har 

jeg en meget duelig Assistent, Gaardeier Andreas Hansen Lund i Biersted, som har arbeidet for mig 

i over 26 Aar og flittig deltaget i alle de Forretninger som her i Tidens Løb ere forefalden, hvilket 

Arbeide han stedse har udført med tilbørlig Flid og Nøiagtighed, og saafremt det høie Ministerium 

vilde vise mig den Bevaagenhed at autorisere ham til, for disse to Forretninger, paa mit An- og 

Tilsvar at afsætte Lodderne for mig paa Marken da kunde jeg paa den Maade vorde i Stand til at 

fuldføre disse Udskiftninger for en Deel eller saavidt muelig endnu dette Efteraar og i øvrigt saa 

tidlig i det kommende Foraar som Arbeidet kan udføres paa Marken, hvilket ellers efter Omstæn-

dighederne vil blive mig en umuelighed. Jeg tillader mig saaledes underdanigst at bede om at det 

høie Indenrigsministerium vilde vise mig den Bevaagenhed at autorisere bemeldte min Assistent 

Gaardeier Andreas Hansen Lund af Biersted til paa mit An- og Tilsvar at afsætte Lodder for mig 

ved Skagen og i Allerup Bakker i Hellev(ad) Sogn. 

Vadumtorp den 30
de

 September 1856, underdanigst P.L. Birk. 

 

Hoslagte Ansøgning beder jeg allerærbødigst at Deres Høivelbaarenhed høigunstigst vilde Anbefale 

til Indenrigsministeriet. 

Vadumtorp den 3
die

 September 1856, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Esbensen Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 3161 

 

Vadumtorp den 30
de

 September 1856 

I skyldigst Svar paa Deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 14
de

 d.M. meldes at ihvorvel jeg ikke 

kan finde mig vel tilfredsstillet med den afsagte Dom i Læsøsagen saa er det dog aldeles ikke min 

Mening at ville appellere men jeg beder Dem ret meget at være af den Godhed at drage Omsorg for 

at Dommen uopholdelig bliver lovlig forkyndt for alle Vedkommende, at der gjøres alt mueligt 

hvad der kan gjøres for at faae en hurtig Ende paa Sagen saaledes at det mig tilkjendte Beløb efter 

Dommen virkelig kan komme ind; thi jeg er sandelig aldeles led og Kjed af denne Aandsfortærende 

Sag, som jeg aldrig kan tænke paa med velbehag, men kan ærgre mig over at have spildt saamegen 

Tid paa den. – Hav den Godhed at lade mig vide til hvilken Tid jeg kan vente at den vorder lovlig 
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forkyndt for de Vedkommende, og i al Fald saa hastig som mueligt om det skulde blive indanket. 

Deres med sand Agtelse hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Sand.  

 

 

Nr. 3162 

 

Vadumtorp den 1
ste

 October 1856 

Kjære Claus 

I Dit sidste Brev formodentlig af 30
te
 September som jeg modtog  i Aftes takke. – Det Magelæg 

som Proprietair Bang har talt til dig om ønsker jeg helst at overdrage til Dig og har derfor saa 

bestemt mig til endnu i Dag at ville skrive til Ministeriet om at faa Dig beskikket til at udføre det i 

mit Sted. – Se spørger om det gjøres fornødent at taxere begge de Stykker som skal magelægge; 

Dette er imidlertid ubetinget aldeles nødvendigt; thi ved Forordningen af 25
de

 Juni 1800 er det 

ligefrem befalet i Henseende til magelæg der ikke vedkommer Fælledskabets Ophævelse at der skal 

de Magelagte Stykker hver for sig beregnes i Hartkorn. Denne ubetingede Bestemmelse er imidler-

tid modereret meget ved en Rentekammerskrivelse til mig af 16
de

 Juli 1825 saaledes at naar der 

magelægges Jord mod Jord af lige af lige boniteret Størrelse da er det tilladt at udføre Magelægget 

saaledes at naar Stykkerne er af lige boniteret Størrelse, da behøves der ingen Hartkornsberegning; 

men det er da tilstrækkeligt at der gjøres den fornødne Forklaring om hvilke Dele der magelægges 

og overtager det Hartkorn som forhen var paa den magelagte Deel hver for sig; men dersom det ene 

Stykke er større end det andet da maa der nødvendig gjøres en Hartkornsbereg(ning) over den Ma-

gelægget vedkommende Deel som er størst efter Taxation, og der kan udlægges Vederlag før det 

sammenlægges og Resten som ikke kan vederlægges af det Magelagte bliver da at beregne som en 

Parcel, hvorved det da bliver at iagttage at den Deel af Hovedgaards Jorderne der udlægges til at 

overtage Tiendeforpligtelse i Reglen ikke bør være mindre i Areal end det Stykke eller den Deel 

hvorpaa Tiendepligten og Fæstetvangen fortiden hviler. – Dette er en Regel som jeg stedse har 

fulgt, hvor det har kunnet lade sig gjøre; om det differerer paa den modsatte Vei, det antager jeg at 

komme mindre i Betragtning.  

Her er alt Vel. Du og Selmer hilses Kjærligst fra os alle – Rasmus og Emma reiste i Torsdags og 

kom vel over efter en meget stræng Reise. Han ventes tilbage hertil paa Fredag. Den seneste 

Bestemmelse nu først Onsdagen den 8
de

 October. P.L. Birk.  

 

 

Nr. 3163 

 

(Løst brev indlagt i kladdebogen) 

Indenrigsministeriet har under 22 f.M. tilskrevet mig saaledes: 

”Justitsraad Stiftslandinspecteur Birk har hertil indsendt et Kort over Parcellen Matricul N
o
 9b i 

Hvoruptorp til Attestation i Overensstemmelse med Plt. af 21 April 1848 og har han derfor yttret at 

det formeentlig maa beroe paa en Forsømmelse ved Revisionen at den paagjældende Udstyknings-

sag, at det ommeldte Parcelkort, der medfulgte denne Sag ikke allerede er bleve forsynet med saa-

dan Attest, og at han i øvrigt ikke kjender nogen Lov, der bestemmer Betalingen for Attestationen 

af Udstykningsparcelkort.   

I denne Anledning maa Ministeriet tjenstlig anmode Herr. Stiftamtmanden om, med Hensyn til den 

sidstanførte Yttring behageligen at ville henvise Justitsraad Birk til den af ham yttrede Plakat af 21 

April 1848, samt derhos at underrette ham om, at Ministeriet ikke kan indlade sig paa at meddele de 

med Udstykningssagerne vedkommende Parcelkort den omhandlede Attestation, med mindre saa-

dant udtrykkelig forlanges i vedkommende Ansøgning om Udstykningsapprobation. – Sluttelig 

tilføies, at det indhentede Kort over Matr. N
o
 9b i Hvoruptorp er tilstillet Aalborg Amtstue til Ind-
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løsning med 48 sk. af Jægermester Undall, som gjennem Amtstuen vil blive meddeelt den i saa 

Henseende fornødne Underretning. 

Hvilket herved tjenstligen Communiceres Hr. Justitsraaden til behagelig Efterretning. 

Aalborg Stiftamthuus d. 2 December 1856, Dahlstrøm. 

 

Til Herr. Justitsraad Stiftslandinspecteur i Wadumtorp. 

 

 

Nr. 3164 

 

I Anledning af det høie Indenrigsministeriums høitidelige Skrivelse til mig af 4
de

 denne Maaned 

gjør det mig ondt at jeg for mit Helbreds Skyld ikke seer mig i stand til at kunne overvære den 

Taxationsforretning som agtes afholdt imellem den 16
de

 og 20
de

 denne Maaned over de Grund-

stykker som agtes anvendt til Kanel Anlæg ved Løgstør; Jeg maa derfor (under)danigst bede om  

at det høie Ministerium høigunstigst ville forskaane mig for denne Forretning som mit Helbred ikke 

kan tillade mig at udføre fortiden. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 6
te
 October 1856, Underdanigst P.L. Birk. 

 

Thi jeg har destoværre endnu, efter en temmelig langvarig Sygdom ikke gjenvunden tilstrækkelige 

Kræfter til saa lang en Reise og tør saa meget mindre paatage mig det, som jeg endnu lider en Deel 

af Svimmelhed, der gjør min Gang noget usikker. 

 

Til det høie Indenrigsministerium 

 

 

Nr. 3165 

 

Vadumtorp den 6
te
 October 1856 

Jeg frygter for at jeg har begaaet en Uefterrettelighed i det jeg har tilbageholdt den mig tilsendte 

Afskrift at Dommen i Læsøe Sagen; jeg lovede nemlig at der blot var skrevet til min Efterretning og 

derfor sendte jeg den ikke; skulde det imidlertid være nødvendig at jeg sender den, da vil jeg bede 

Dem være af den Godhed at lade mig det vide og jeg skal da sende Dem den uopholdelig; Dog 

dersom det ikke kan fremskynde Sagens endelige Afgjørelse saa ønsker jeg jo helst at beholde den. 

Et Par Ord fra Dem derom beder jeg De godhedsfuld vilde meddele mig det første som Deres 

Leilighed kan tillade Dem det. Med Høiagtelse og Forbindtlighed ærbødigst og hengivenst P.L. 

Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Sand. 

 

 

Nr. 3166 

 

Til Indenrigsministeriet 
Underdanigst Erklæring – Det høie Indenrigsministerium har ved Skrivelse til Stiftamtet I Aalborg 

af 27
de

 forige Maaned forlangt min Erklæring med Hensyn til nogle Yttringer I en Skrivelse af 25
de

 

Juli sidstleden fra Niels Andersen og 3 andre Lodseiere, navnlig om jeg, imod Bestemmelsen i 

Forordningen af 23
de

 April 1781, har ladet Udskiftningen af Biersted Byes Gade og især den Deel af 

samme der er udført i Marken foretagne af andre og navnlig af en af de i Sagen mest interesserede. 

De factiske Omstændigheder ved denne Sag ere følgende: 

Opmaalingen af den fælleds Gadejord Matr. N
o
 50 er bleven udført 8 Aar førend jeg fik med Forret-

ningen at gjøre, nemlig medenes den var overdraget til Oberst Landinspecteur Lorentzen. 
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Opmaalingen som saaledes blev udført inden Lorentzens Til- og Ansvar har jeg siden efterprøvet og 

befunden rigtig. Det er saaledes ikke mig der har ladet Opmaalingen udføre. – Medens jeg arbeide-

de paa Delingen af Biersted Gade havde jeg ingen anden Assistent end Gaardeier Lund, som alle-

rede til den Tid havde assisteret mig i over 20 Aar, og om hvis Paalidelighed og Nøiagtighed jeg 

saaledes af lang Erfaring var overbeviist – han har gaaet mig specielt tilhaande ved enhver Deel af 

Arbeidet; men ingenlunde udført enten det hele eller nogen Deel deraf aldeles paa egen Haand, 

navnlig ikkun saaledes som det efter Forordningen af 23
de

 April 1781 er tilladt at benytte en Assi-

stent. – Da Delingen var bleven færdig til Afsætning var jeg uheldigviis bleven syg og var ikke 

istand til selv at kunde følge med ved dette Arbeides Udførelse; men da jeg siden kom til kræfter 

igjen har jeg i egen Person selv ved Eftermaaling undersøgt Afsætningen og forvisset mig om dens 

Nøiagtighed som jeg saaledes med fuld Sikkerhed kan indestaae for – Jeg kan følgelig ikke skjønne 

at der ved denne Fremgangsmaade kan være begaaet noget Lovstridigt; eller at deraf skulde kunne 

findes tilstrækkelig Anledning til at cassere den udførte Udskiftning. 

Vadumtorp den 12
te
 October 1856, Underdanigst P.L. Birk. - Sagens Documenter følger som mig 

tilstillet. 

 

 

Nr. 3167 

 

Den ved deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse til mig af 7
de

 denne Maaned forlangte Erklæring 

tillader jeg mig herved allerærbødigst at fremsende tillige med alle de mig tilstillede til Sagen 

henhørende Documenter. 

Vadumtorp den 17
de

 October 1856, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Dahlstrøm 

 

 

Nr. 3168 

 

I Anledning af deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 7
de

 d.M. tillader jeg mig herved ærbødigst at 

fremsende en Udstykningsberegning over Skagen Kjøbstads Fælleds Græsningsjorder Matr. N
o
 14a 

i Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og Amtstue-District, betræffende den Lod, som ifølge 

allerhøieste Resolution af 17
de

 December 1853 blev i Sommeren 1854 udlagt til det ny Fyr Etablis-

sement paa Skagen, med hvilken Beregning følger 2 Korter m.m. som paa Beregnings er specifice-

ret der er bestem til at indsendes til Indenrigsministeriet til Approbation. 

Fremdeles følger hermed alle de Documenter denne Sag betræffende som forefindes i mit Værge. 

Jeg maa destoværre beklage, at det for mit Helbreds Skyld ikke hidtil er bleven mig mueligt at faa 

Udskiftningen fremmet saavidt som jeg havde ønsket og haabet; Jeg har forgjæves henvendt mig til 

to andre Landinspecteurer som jeg vilde have overdraget Forretningens Fuldførelse til; men det har 

destoværre hidtil ikke kunne lade sig gjøre under 30
de

 September sidstleden har jeg ansøgt Ministe-

riet om at faae min Assistent Gaardeier Lund i Biersted, der har arbeidet for mig som Assistent i 26 

Aar og om hvis Paalidelighed jeg saaledes af lang Erfaring kjender, autoriseret til at afsætte Lodder 

for mig paa Marken paa mit An- og Tilsvar – saadan autorisation har jeg imidlertid endnu hidtil 

forgjæves ventet paa; Da Amtmanden i Hjørring havde yttret mundtlig til min Søn i Hjørring at han 

troede ikke at det vilde have Vanskeligheder for mig at faae en saadan Autorisation saa sendte jeg 

Ansøgningen til Amtmanden og bad ham om at anbefale den paa bedste Maade. Saafremt som den 

forventede Autorisation kommer vil jeg saa uopholdelig som muelig faa Lund til at reise til Skagen 

for mig for at foretage nogle foreløbige Udmaalinger; og skulde han imod Formodning ikke faa den 

ansøgte Autorisation da vil jeg dog alligevel med det allerførste sende ham derhen for foreløbig at 

udmaale nogle for Lodafsætningen nødvendige forbindelseslinier, særdeles med Hensyn til at faae 

en endnu nøiere Bestemmelse af Grændsen for de Dele af fælledsfanget der skal være uden for 

Udskiftningen. 
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Vadumtorp den 26
de

 October 1856, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Herr. Byfoged Eriksen. 

 

 

Nr. 3169 

 

I Henhold til Forordningen af 3
die

 December 1819 § 13 tillader jeg mig allerærbødigst herved at 

tilstille Deres Høivelbaarenhed 2
de

 Udstykningsforretninger med befalede Bilage for Matr. N
o
 15a i 

Sulsted By og Sogn og Matr. N
o
 12a i Ulsted By Aistrup Sogn Tylstrup Eierlaug, begge til udbed-

ende høigunstigst Anbefaling og Indsendelse til Indenrigsministeriet. 

Vadumtorp den 31
de

 Marts 1857, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Dahlstrøm. 

 

 

Nr. 3170 

 

I Anledning af Deres Velædelheds ærede Skrivelse af 17
de

 d.M. meldes: at jeg er i dette Øieblik 

aldeles ene paa mit Contor og er stærkt optaget og jeg derfor ikke er istand til at afgive noget 

fyldestgjørende Svar for Øieblikket; men en af de første Dage skal jeg sikkert Skive Dem til med 

Posten og da svare Dem saa bestemt som jeg maatte være istand til. – Deres Brev til Lund skal blive 

sendt over til ham i denne Dag, og jeg skal dersom jeg haaber med Posten bringe Dem Svar ogsaa 

fra ham. 

Vadumtorp den 19
de

 April 1857. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Godsforvalter Petersen paa Dybvad. 

 

 

Nr. 3171 

 

Vadumtorp den 24
de

 April 1857 

I Henhold til min Skrivelse til Hr. Forvalteren af 17
de

 d. M meldes at jeg har i dette Øieblik talt med 

Lund og han har lovet at komme til Dybvad paa førstkommende Mandag den 21
de

 d.M. saafremt De 

vil behage at lade en Vogn møde ved Lunds gaard i Biersted paa Mandag den 27
de

 Formiddag inden 

Kl. 9 for at befordre ham til Dybvad; Ligeledes har Landinspecteur Selmer i Sæbye lovet mig at 

møde paa mine Vegne Tirsdagen den 28 d.M. naar De vil behage at lade en Vogn hente ham paa 

Gjestgivergaarden i Sæbye om Morgenen Kl. 6 for at befordre ham til Dybvad og videre til Allerup 

Bakker hvor han vil møde i mit Sted for at see paa Arbeidets Udførelse. 

p.s. Svar udbedes med Overbringeren. Med megen Agtelse og Forbindtlighed ærbødigst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Godsforvalter Petersen paa Dybvad. 

 

 

Nr. 3172 

 

Vadumtorp den 25
de

 April 1857 

Kjære gode Selmer. 

Mange Tak for Det kjære Brev af 22 d.M. som jeg modtog i Aftes, jeg sendte da strax et Bud over 

efter Lund som kom her ved Sengetid – han har lovet mig at reise til Dybvad og Allerup Bakker paa 

førstkommende Tirsdag d, 28
de

 d.M. Jeg har i dette Øieblik skrevet til Forvalter Petersen om at lade 
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en Vogn møde i Lundsgaard i Biersted paa førstkommende Mandag Formiddag inden Kl. 9 for at 

befordre ham til Dybvad – og til Ditz har jeg bedet Forvalter Pedersen om at lade en Vogn møde i 

Gjestgivergaarden i Sæbye førstkommende Tirsdag Morgen Kl. 6 for af befordre Dig til Dybvad og 

videre til Allerup Bakker, hvor De vil møde  i mit Sted for at paasee Arbeidets Udførelse – vær 

kjærligst hilset fra os alle ved Din hengivne Svigerfader. 

 

 

Nr. 3173 

 

Vadumtorp den 27
de

 April 1857 

I Anledning af Deres Velbhds. meget ærede Skrivelse af 23
de

 d.M. maa jeg bemærke, at jeg kan vel 

ikke ansee det for aldeles nødvendigt at have Maalebord med til Skagen; imidlertid kan dog nok det 

Tilfælde indtræffe at det burde være ønskeligt at have det med – Hvor stort et Antal Stokke der 

skulde være nødvendig Brug for er mig temmelig vanskeligt at sige, jeg tænker at det mest passende 

Antal vilde være fra 1 til 1½ Docin eller 12 á 18 Stykker. – En stor Deel af det Terrain som skal 

udskiftes er mere og mindre besat med større og mindre Klitbakker; men en stor Deel af det er 

ogsaa temmelig jævn Hede, med Lyng og større Grønningssletter imellem, hvoraf en Deel er 

opdyrket – Disse faa Bemærkninger har jeg nedskreven i den Tanke at de deraf kunde erholde en 

foreløbig Idee om Forretningens Beskaffenhed – Et Par Ord om til hvilken bestemt Tid jeg kan 

vente Dem her, ønsker jeg mig opgivet saa længe forud sin Deres Leilighed kan tillade, 

Forbindtligst P.L. Birk 

 

S:T: Hr. Landinspecteur Hoff. 

 

 

Nr. 3174 

 

Til Brug ved attraaet Udstykning beder jeg ærbødigst at Deres Velbaarenhed vilde behage at 

meddele mig en Attest om Hartkornet og Gammelskatten for Huset Matr. N
o
 89 i Nørrebratbjerg 

Tranum Sogn Htk. 6 Skp. 3 Fk. ¼ alb. 

og Matr. N
o
 92 Nørrebratbjerg Tranum Sogn Htk. 1 Fk. 2 alb. Gammelskat 1 rd. 6½ sk. Østerhan 

Herred 

Eieren af Stedet Niels Chr. Kirk – Kjøberen som har forlangt Udstykningen udført er Peder Chris-

tian Jensen af Nørrebratbjerg. 

Vadumtorp den 29
de

 April 1857, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 3175 

 

For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift, som Mai Maaned 1857 er bleven mig ud-

betalt af den Kongelige Amtstue i Aalborg med 23 rdl. 32 sk. qvitteres herved. 
Vadumtorp den 1

ste
 Mai 1857, P.L. Birk.  

 

 

Nr. 3176 

 

Vadumtorp pr. Aalborg den 5
te
 Mai 1857 
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Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville meddele mig en Attest om Hartkornet for Matr. 

N
o
 14a Skagens Kjøbstads Jorder, som Bilag til en Hartkornsberegning forfattet i Anledning af 

Udlæg af den Lod som er bestemt til det nye Fyretablisement ved Skagen, ærbødigst P.L. Birk 

 

Høiædle og velbaarne Her. Justitsraad Amtsforvalter Juel Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 3177 

 

Vadumtorp den 4
de

 Mai 1857 

At jeg ikke har anmodet Landinspecteur Selmer om mere for Øieblikket end netop om paa mine 

Vegne at overvære Skjelafsætningen imellem Hr. Proprietair Winkel og de andre Lodseiere var 

alene af Frygt for at han paa Grund af sine mange andre Forretninger ikke skulde have seet sig 

istand til at opfylde min Begjæring dersom jeg forlangte for meget for Tiden; men dersom De kan 

formaae ham til at paatage sig det hele da vilde det være mig særdels Kjært; men jeg har som sagt 

ikke talt til ham om mere for Øieblikket, da jeg ved at han har meget travlt i det at jeg har anseet 

den videre speciel Deling som en særskilt Forretning den egentlige Skovudskiftning uvedkom-

mende, og saaledes maa jeg antage at de andre Lodtagende ogsaa have betragtet Sagen, i det de 

spurgte min Søn, da han paa mine Vegne var der ved Taxationen om der kunde være noget imod at 

tage en anden til at udføre den speciel Deling ifald de kunde faa den udført for bedre Kjøb end for 

det som jeg forlangte: dertil svarede min Søn naturligviis ney, og det er saaledes Beboerne af Alle-

rup Eierlaug som der have begyndt med at give Tonen an til at betragte det som to hinanden uved-

kommende Forretninger. – Dersom jeg ikke var bleven syg men selv havde beholdt Kraft til at 

kunne udføre og fuldføre Forretningen i sin Helhed, da vilde der neppe have bleven Tale om at dele 

den; men Nød bryder alle Love; og det er en noksom bekjendt Sag at Sygdom er hver Mands Herre. 

– Kan De formaae Landinspecteur Selmer eller en anden til at udføre og fuldføre Fortsættelsen af 

Forretningen, da har jeg ei alene intet derimod, men jeg seer det endog særdeles gjerne au blive 

fritaget for denne besværlige Forretning, der, eftersom mine Kræfter ere for Øieblikket virkelig er 

over min Evne. – Jeg har stedse anseet det for det Vigtigste og for Øieblikket meest paatrængende 

at faa det Skjel bestemt som var Gjenstand fir det i forige Aar afholdte 

Landvæsenscommissionsmøde – Forretten vil jeg her bemærke at jeg anseet det aldeles billigt at der 

bør gives Hr. Winkel saadan Indrømmelse for hans Lyngslet som han har paastaaet, hvilket jo 

ligefrem vil være begrundet i den hidtil udøvede Brugsret, og dette vil vist ogsaa, som begrundet i 

Billighed findes bifaldet af Lodseierne og paatalt af Landinspecteur Selmer eller hvem anden det 

mueligen maatte blive overdraget til at fuldføre Delingen. – Ligeledes er det billigt og nødvendigt at 

den Paastand som Hr. Proprietair Lundbye til Nørre Ravnstrup som Formand for Hellevad Pastorats 

Sogneforstanderskab har fremført for Skolernes Vedkommende bør tages tilbørligt i Betragtning. 

Dersom De kan formaae Landinspecteur Selmer til at paatage sig Udførelsen af den videre speciele 

Deling da vil han upaatvivlelig sørge for hvad videre der maatte være at erindre i den Henseende; 

men kan han, for sine andre Forretningers Skyld ikke paatage sig dette Arbeide fortiden, og De ikke 

veed nogen anden De kan faae til at gjøre det, saa veed jeg ikke andet Raad end at faae Lund til at 

optegne de fornødne Enkeltheder angaaende Planen, og jeg vilde saavidt mit Helbred kan tillade det 

gjør hvad der kan staae i min Magt til Sagens Fremme og Fuldførelse. 

Med megen Agtelse ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Godsforvalter Petersen. 

 

 

Nr. 3178 

 

Som det sikkert vil være Den ærede Communalbestyrelse bekjendt ansøgte jeg i sidste Efteraar 

Indenrigsministeriet om at faa Landmaalerassistent Lund autoriseret til at foretage de fornødne 
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Udmaalinger ved Skagens Kjøbstads Jorders Udskiftning, da jeg imidlertid i Vinter har erholdt 

Afslag paa denne min Ansøgning, saa har jeg eftersom mit Helbred endnu ikke tillader mig at 

foretage saa besværlige Reiser, just at faae en Anden til at paatage sig Udskiftningen. Dette er nu 

ogsaa lykkedes mig idet Hr. Landmaaler Hoff der hidtil har været ansat i Indenrigsministeriets 

Matriculscontor har lovet at paatage sig bemeldte Udskiftning, han har netop nu bestaaet Land-

inspecteurexamen og agter at nedsætte sig ved Viborg. Jeg er overbeviist om at Udskiftningen ved 

at overdrages Hr, Landmaaler Hoff, er er en yngre Mand, vil kunne fremmes med Kraft, han venter 

at kunne komme først i Mai Maaned til Skagen. Da jeg forventer at den ærede Communalbestyrelse 

er villig til at overdrage Hoff Udskiftningen, saa imødeseer jeg Svar herpaa snarest muligt og jeg 

skal da uopholdelig tilskrive Hr. Hoff derom for at han kan belave sig derpaa. 

Korterne og Sagens øvrige Documenter skal jeg da ogsaa snarest muligt skaffe ham i Hænde. 

Vadumtorp de 30 Marts 1857, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Til Communalbestyrelsen for Skagen Kjøbstad.  

 

 

Nr. 3179 

 

Vadumtorp den 5
te
 April 1857 

Under 26
de

 f.M have Læsøboerne kaste tMasken og tilkjendegivet mig at det ikke var ærlig ment 

med dens Yttringer hvor De ofte have sagt at de ønskede intet hellere end snarest mueligt af see 

Dommen af 25
de

 August 1856 opfyldt som de for at gjøre mig troskyldig have bestandig smigret 

mig med at De vilde Opfylde; De have nu som sagt under 6
te
 f.M. ved Stævnevidnerne her af 

Sognet bedet mig forkynde Appel til Landoverretten i Viborg til Mandagen den 27
de

 Juli 1857 

Formiddag Kl. 9. Da Kjendelsen af 25
de

 August f.A. nu var bleven over 6 Maaneder gammel saa 

have de nu endelig søgt og faaet Oprejsning i Sagen. 

I en Skrivelse til Indenrigsministeriet af 31
de

 Januar dette Aar har Hoffmann paa egne og øvrige 

Læsøboeres Vegne yttret at begge Parter have aqvieceret ved Underrettens Dom af 25
de

 August 

1856; men efter at jeg kjend(er) af deres uendelige Vrøvlerier greb til det nødtvungne meddel at 

lade Dommen lovlig forkynde for dem hvilket skete den 23 og 24
de

 Februar dette Aar have de nu 

erhvervet Opreisning til Sagens Indankning for Overretten, og under 26
de

 forige Maaned have de nu 

ved Stævnevidnerne bedet forkynde mig Appel til Landsoverretten i Viborg til 27
de

 Juli 1857 

Formiddag Kl. 9. Jeg skrev samme Dag til Procurator Sand i Sæbye og bad ham om at gjøre paa 

mine Vegne hvad der maatte være at gjøre for at jeg kunde faae beneficium ogsaa for Overretten i 

denne mig imod min Villie paatvungne Sag og bad ham derfor om at tilkjendegive mig saa 

uopholdelig som mueligt hvad han enten havde gjort eller agtede at gjøre for mig i denne for mig 

særdeles vigtige Sag; men skjønt mit Brev afgik med Posten den 28
de

 Marts saa har jeg dog endnu 

ikke hørt eller seet et Ord fra ham siden. Disse utidige Vrøvlerier af de ærgerlige og kjedsommelige 

Læsøeboere have bragt mig i en meget stor Forlegenhed saavel for Tiden som for den nærmeste 

forestaaende fremtid idet jeg med god Grund havde haabet at det ved Dommen af 25
de

 August sidst 

mig tilkjendte Beløb dog endelig omsider skulde have kommet ind;  men nu seer jeg destoværre at 

det Haab er bleven skudt ud i en temmelig fjern og usikker Fremtid. – jeg seer mig derfor nu nødsa-

get til atter at bønfalde Deres Velbaarenhed om, om mueligt at erhverve mig et formeligt Laan af 

endnu 8 á 1000 rdl. indtil Læsø Sagen kan blive endelig paakjendt eller paadømt igjennem de 

øvrige Instancer – For at komme ud af den pinlige Forlegenhed er jeg særdeles villig til at betale og 

forrente en noget større Sum end den der behøves til netop at dække Øieblikkets forestaaende 

Udgifter. –Jeg beder Dem derfor ret indstændig at være mig behjelplig for at komme ud af denne 

ved utidige Drillerier mig paaførte Uleilighed. Deres med sand Høiagtelse hengivne P.L. Birk 

 

Velbaarne Her. Cancelliraad Procurator Jensen  
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Nr. 3180 

 

Byfoged Eriksen i Skagen har under 7
de

 denne Maaned tilskrevet mig saaledes: 

I Anledning af Hr. Justitsraadens ærede Skrivelse af 30
te
 f.M. skulde jeg tillade mig tjenstligst at 

meddele, at jeg har gjort Communalbestyrelsen bekjendt med Deres Skrivelse og at der fra sammes 

Side aldeles intet er imod at Landmaaler Hoff overdrages Fælledens videre Udskiftning. 

I Anledning heraf og med Hensyn til den aftale der er bleven gjort derom med min Søn Fuldmægtig 

Landinspecteur P.T. Birk ønsker jeg nu at De vilde behage at være belavet paa at komme til Skagen 

saa hastig som det kan lade sig gjøre – Jeg ønsker helst at De vilde behage at lægge Veien herom af 

naar De reiser til Skagen og at modtage Korterne og øvrige Sagens Documenter her hos mig, særde-

les ogsaa fordi det kunde være ønskeligt at have en mundtlig Samtale med Dem i den Anledning. – 

Naar de vil behage at lade mig vide hvilken Tid De vil komme til Aalborg da vil jeg lade min Vogn 

møde i Sundbye for at hente Dem hertil. Et Par Ord om at De har modtaget denne Skrivelse med 

omtrentlig angivelse af Tiden som jeg kan vente Dem, ønsker jeg mig snarest mueligt meddelt. 

Vadumtorp den 13
de

 April 1857, Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landmaaler Hoff i Kjellerup pr. Viborg. 

 

 

Nr. 3181 

 

Vadumtorp den 5
te
 Mai 1857 

Kjære Selmer. 

Mange tak for Dit kjære Brev af 2
den

 d.M. – Det vilde være mig særdeles kjært om Du kunde for-

maa Beboerne eller de Lodtagende i Allerup Bakker til at blive enige om en Plan for den speciel 

Deling som de ville reise til Sæbye og vedtage inden Retten; men kan de ikke blive enige derom da 

vil det være nødvendigt at der sammenkaldes til et Landvæsenscommissionsmøde efter Amtman-

dens Foranstaltning og at der ved dette fremlægges et skriftlig Forslag til en Delingsplan. – Vær saa 

god at gjøre mig den Tjeneste ved allerførste Leilighed at høre til Sand og lade mig vide hvad han 

har gjort med Hensyn til Læsøesagen og hvor snart jeg kan vente at faa den belovede Concept til en 

Ansøgning til Ministeriet. Jeg er ikke uden grundet Frygt for at det trækker for langt hen. Din 

hengivne Svigerfader P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3182 

 

For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift som for April Maaned 1857 er bleven mig 

udbetalt af den Kongelige Amtstue i Aalborg med 23 rdl. 32 sk. 

Vadumtorp den 6
te
 April 1857 – qvitteres herved P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3183 

 
Vadumtorp den 16

de
 Mai 1857 

Velbaarne Hr. Byfoged Eriksen. 

For de mig tilsendte 10 rdl. for Copiekortet over Byplanerne af Skagen qvitteres herved – i øvrigt 

tillader jeg mig ærbødigst at bemærke at jeg har aldeles Intet oppebaaret som paa nogen Maade kan 

komme til Afdrag i det Beløb som Hr. Landinspecteur Hoff rettelig kan beregne sig for Delingen af 

Skagen Kjøbstads fælleds Jorder Matr. N
o
 14a; det speciel Maal for N

o
 13 har Landoeconom Hyl-

gaard opmaalt fra Maalebordet og jeg har antaget det paa Kortet hvor det manglede, men da der 

blev gjort Indsigelse imod Taxation saa fik jeg ingen Brug for det speciel Maal for denne Marks 
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Vedkommende men jeg hverken har forlangt eller forlanger nogen Betaling for den derpaa anvendte 

Tid der ikke kom mig til Nytte, fordi der blev gjort Indsigelse imod Taxationen for en Deel af denne 

Marks Vedkommende; men i Sommeren 1854 har jeg foretaget en formelig Forretning betræffende 

forlods Udlæg af en Lod til det nye Fyrtaarn, over hvilken Lod jeg under 26
de

 October forige Aar 

foranlediget ved Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 7
de

 samme Maaned tillod mig at tilstille 

Dem en formelig Udstykningsberegning med tilhørende Kort in duplo og øvrige befalede Udstyk-

nings Documenter som skulde indsendes til Indenrigsministeriets Approbation. Mit Tilgodekom-

mende for dette (?) forlods Udlæg beløber sig med Reisen til Stedet inclusive til 46 rdl. hvorover 

jeg tillader mig herved at fremsende Regning som jeg ærbødigst forventer mig udbetalt. Iøvrigt vil 

det gandske være mig aldeles uvedkommende hvad Overenskomst der maatte træffes med Landin-

specteur Hoff om den tilbagestaaende videre Deling af Matr. N
o
 14a m.m. Jeg har i længere Tid 

forgjæves rykket paa Brev fra Hoff om at komme til Skagen; men i Dag den 1
st
 Juni har han 

tilmeldt mig at han venter nu sikkert at komme der omtrent til den 7
de

 eller 8
de

 d.M. Vadumtorp den 

1
st
 Juni 1857 ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Byfoged Eriksen 

 

 

Nr. 3184 

 

Velærværdige Hr. Pastor Madelung 

Da jeg sidst var i Thye, for en halv Snes Aar siden eller maaske længere Tid siden, var Deres 

Velærværdighed saa god at laane mig hoslagte to Hefter af Meÿers Conservations Lexiconer, som 

formedelst tilfældige Omstændigheder er bleven forglemt at tilbagesende hvilket jeg et meget beder 

Dem godhedsfuld at ville undskylde i det jeg takker Dem meget forbindtligst for Laanet af samme. 

Vadumtorp den 19
de

 Mai 1857. Med Høiagtelse og Hengivenhed ærbødigst og forbindtligst P.L. 

Birk. 

 

 

Nr. 3185 

 

Høiærværdige Hr. Pastor Ridder Møller 

Deres Høiærværdighed ombedes godhedsfuld at ville laane mig Deres Vandsnegl i nogle faae dage 

mededens jeg maler Vandet af min Mergelgrav og dernæst beder jeg Dem være af den Godhed at 

tillade mig at tage nogle Læs Grus i Deres Grusgrav til at forbedre den lille stump Vei som gaaer 

vesten ud af min Gaard hen til Kirkestien den almindelige Vei fra Østerhalne By – Et Par Ord 

herom beder jeg mig godhedsfuld meddelt. 

Vadumtorp den 19
de

 Mai 1857. Med Høiagtelse og Hengivenhed ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3186 

 

Hosfølgende Ansøgning med Bilage beder jeg allerærbødigst at Deres Høivelbaarenhed høigun-
stigst vilde anbefale til Justitsministeriet til naadigst Bønhørrelse; derfor ønsker jeg at Deres Høi-

velbaarenhed vilde vise mig den Bevaagenhed at tilkjendegive for Justitsministeriet at Indenrigs-

ministeriet nu under 9
de

 denne Maaned har besvaret Læsøeboernes hermed i Afskrift følgende 

Andragen af 31
de

 Januar dette Aar derhen at Ministeriet med Deres Høivelbaarenhed maa være enig 

i, at jeg har opfyldt den mig i den omspurgte Henseende efter Bestemmelserne i Forordningen af 

23
de

 April 1781 § 33 paahvilende Forpligtelse, og at Ministeriet saaledes ikke kan indlade sig videre 

paa denne Sag, samt at de indsendte Kort følger med næste Pakkepost. 

De med min Ansøgning til Justitsministeriet følgende Bilage ere: 
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a. En Domsact in forma beskrevet med 2
de

 Bilage
 

b. Afskrift eller Copie af et Andragende fra Læsøboerne til Indenrigsministeriet om at faae mig 

tilpligtet at præstere nye Copiekorter i stedet for de Gamle til Udskiftningen brugte Korter; hvilket 

andragende nu er besvaret ved Indenrigsministeriets Skrivelse til Amtet af 3
die

 denne Maaned. 

c. 4 Skrivelser fra Hoffmann paa egne og øvrige Lodseieres Vegne paa Læsøe til Procurator Sand i 

Sæbye, hvor det gjentagende udtales at de have aqvieseret ved den afsagte Underretsdom. 

d. Gjenpart af Sagens Indstævning for Overretten i Viborg til Mandagen den 27
de

 Juli 1857 

Vadumtorp den 21
de

 Mai 1857, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr Amtmand Esbensen Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 3187 

 

Vadumtorp den 23
de

 Mai 1857 

Kjære Hr. Procurator Sand. 

Mange Tak for den med Deres ærede Skrivelse af 18
de

 d.M. mig meddelte Concept med Bilage, 

Ansøgningen har jeg skrevet ordlydende efter Concepten, som jeg er særdeles vel fornøiet med. Da 

jeg ikke kjender Hr. Landsoverretsprocurator Morville saa beder jeg Dem at ville være af den 

Godhed at skrive det fornødne til ham u den i Deres Brev nævnte Henseende. Jeg vilde ret meget 

ønske at det kunde være os mueligt at faae Sagen afviist for dog om mueligt derved at faae en 

snarlig Ende paa den. 

Sagen om Læsøkorterne, som Comitteen i Læsøsagen har vrøvlet saa meget om, har Indenrigsmini-

steriet nu endelig besvaret med Skrivelse til Amtet af 9
de

 d.M. saaledes lydende: 

”I Anledning af det med Hr. Amtmandens Betænkning af 16
de

 Marts sidstleden hertil indkommende 

Andragende hvori Hoffmann paa Læsø paa egne og øvrige Lodseieres Vegne har anholdt om, at det 

maa blive paalagt Justitsraad Stiftslandinspecteur Birk, der har foretaget Udskiftningen af bemeldte 

Øes Jorder, at aflevere rentegnede Udskiftningskort i stedet for de ved Forretningens Udførelse be-

nyttede Copier af Matriculskorterne skulde man herved til Efterretning og videre bekjendtgjørelse 

for Vedkommende tjenstlig melde, at Ministeriet med Dem maa være enige i, at Justitsraad Birk har 

opfyldt den ham i den omspurgte Henseende efter Bestemmelserne i Forordning af 23
de

 April 1781 

§ 33 paahvilende Forpligtelse, og at man saaledes ikke kan indlade sig videre paa denne Sag. De 

indsendte Korter følge med næste Pakkepost. Hvilket tjenstlig meddeles til behagelig Efterretning. 

Hjørring Amt den 18
de

 Mai 1857; Esbensen 

Idet at jeg har sendt Amtmanden min Ansøgning og bedt ham om at anbefale den til Justitsmini-

steriet til Bønhørelse har jeg tillige bedt ham om at ville vise mig den Bevaagenhed at tilkjendegive 

for Justitsministeriet at Indenrigsministeriet nu under 9
de

 d.M. har besvaret Læsøeboernes Andra-

gende om at faae mig forpligtet til at præstere til Lodseierne rentegnede Copier af Udskiftnings-

korterne. Dersom at Ministeriet maa være enige med Amtmanden i at Justitsraad Birk har opfyldt 

den ham i den omspurgte efter Forordningen 23
de

 April 1781 § 33 at jeg har opfyldt den i Forord-

ning(en) 23
de

 April 1781 § 33 paahvilende Forpligtelse samt at de indsendte Korter tilbagesendes 

med næste Pakkepost og at Ministeriet ikke kan indlade sig videre paa denne Sag. Med særdeles 

Høiagtelse. Deres ærbødigst hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Sand. 

 

 

Nr. 3188 

 

(Løst brev indlagt i kladdebogen) 

I Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse af 9
de

 December forige Aar staaer i Slutningen af Brevet. 
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”Hvilket ved tilbagesendelsen af forlagte udskiftnings Documenter herved tjenstlig tilmeldes Hr. 

Stiftamtmanden til behagelig Efterretning og videre fornøden bekjendtgjørelse. 

”Hvilket jeg ikke undlader herved at communicere DVbhd. i det jeg derfor lader følge de ermeldte 

Udskiftningsdocumenter” 

men ibland disse mangler det væsentlig vigtigste Document Landvæsenscommissions Kjendelse – 

men om denne har været med fra Ministeriet til Stiftamtet eller ei kan jeg ikke see af den mig 

tilstillede Skrivelse; men den var ikke med hertil 

Vadumtorp den 24
de

 Juni 1857, P.L. Birk  

 

Velbaarne Hr. Cancelliraad Herredsfoged Meinig 

 

 

Nr. 3189 

 

(Løst brev indlagt i kladdebogen) 

Vadumtorp den 13
de

 september 1858 

Kjære gode E(?) 

Mange Tak for Dit Kjære Brev til Moder og mig 9/9 58 

Kjære gode Svigerdatter mange Tak for det Kjære Brev til Moder og mig af 9
de

 denne Maaned. 

Rasmus reiste fra os i Mandags den 6
te
 der kom Vognen efter ham fra Oxholm og de skulle lægge 

Veien om af Biersted for at faae Lund med og vi have hverken hørt eller seet noget fra ham siden 

saavidt jeg veed gaar det ellers vistnok ret godt med Høstarbeidet. – De fik indhøstet i Løverdags i 

godt Veir. – I Dag er de i Engen (??) det glæder os at erfare at Du og Norna hat det godt ligesom og 

at det staar vel til hos Dine Forældre. I Løverdags blev der sendt en Otting Smør som Du jo upaa-

tvivelig har faaet, jeg skal hilse fra Jomfru Klink og sige at Køerne ikke have været ret gode til at 

malke i den senere Tid, og hun tvivler derfor paa at der kan blive mere end 1 Fjerding til Dine 

Forældre og da der endnu er mange Folk bruges der jo ogsaa meget – Rasmus er i denne Tid paa 

Oxholm. Der kom Vogn efter ham i Mandags og han vilde lægge Veien om af Biersted for at faae 

Lund med. – Vi have ikke hørt fra ham siden og veed ikke naar vi kan vente ham. 

 

 

Nr. 3190 

 

Den ærede Beskrivelse ved Sparekassen for Aalborg og Omegn anmodes herved om godhedsfuld at 

ville vise mig den Bevaagenhed for ½ Aar at forstrække mig med at Laan af 1000 rdl. i den nu 

forestaaende Juni Termin dette Aar, som jeg tilfældigviis er kommen i Øieblikkelig Trang for; 

skulde en saa stor Sum ikke være Disponibel i Øieblikket da kunde jeg ogsaa vorde hjulpet ud af en 

i største Forlegenhed ved at erholde en noget mindre Sum. Min Gaard Vadumtorp, som jeg tilbyder 

Pant i blev for mindre end 2 Aar siden i Anledning af Laan taxeret og afvandtes da at have en Værdi 

af 25.000 rd., hvorpaa er Laan 11.000. – Jeg beder ærbødigst at den ærede Directiron vilde vise mig 

den bevaagenhed elelr Opmædksomhed at forunde mig et P(ar) ord til Svar herpaa. En Afskrift af 

Taxationsforretningen tillader jeg mig at lade medfølge. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 26
de

 Mai 1857, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Sendt den 28
de

 Mai 

 

 

Nr. 3191 

 

Vadumtorp den 27
de

 Mai 1857 
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Da jeg i Henhold til Her. Landinspecteurens ærede Skrivelse af 23 f.M. har ventet forgjæves i 

længere Tid at see Dem her for at tage fat paa Skagen Jorders Udskiftning og de Hr. Byefoged 

Eriksen har tilmeldt mig at De havde skrevet til ham at De vilde komme i Begyndelsen af denne 

Maaned og jeg ikke har hørt eller seet noget fra Dem siden 23
de

 April og Mai Maaned nu snart er til 

Ende, saa frygter jeg at De skulde være bleven syg eller noegn andet Uheld være tilstødt. Jeg beder 

Dem derfor være af den Godhed snarest mueligt ved et Par Ord at underrette mig om hvorledes 

Sagerne staar og hvor snart jeg kan gjøre mig Haab om at De ville være istand til at komme, 

Forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Landinspecteur G. Hoff. 

 

 

Nr. 3192 

 

Kjære Her. Justitsraad 

Det er Dem formodentlig noksom bekjendt at jeg har en stor Deel tilgode for Udskiftningen paa 

Læsø og at jeg har maattet søge mig dette tilkjendt ved Domstolene, og da der i Underretten faldt 

Dom under 25
de

 August f.A. hvorved der blev mig tilkjendt et Beløb af circa 1600 rd., da begge 

Parter havde aqvieseret ved den afsagte Underretsdom troede jeg forvist at disse Penge skulde have 

indkommet for længe siden; men under 26
de

 Marts dette Aar have Læsøboerne dog fundet paa at 

ville appellere Sagen til Landsoverretten i Viborg til Foretagelse Mandagen den 27
de

 Juli dette Aar i 

det de have søgt Opreisning; de have nemlig faaet den besønderlige Idee at troe at jeg skulde være 

forpligtet til at præstere nogle reentegnede Copiekort til Lodseierne i stedet for de til Udskiftning 

brugt Copier af Matriculskorterne, som de have indsendt til Indenrigsministeriet og søgt om at faa 

mig tilpligtet at præstere saadanne Copiekorter, da Ministeriet forbeholdt de mangelende Copier jeg 

indsendte med Hartkornsberegningen – men Ministeriet har derpaa svaret Lodseierne at det finder 

at jeg har opfyldt min Forpligtelse til Lodseierne efter Forordningen af 23
de

 April 1781 § 33 og at 

Ministeriet saaledes ikke kan indlade sig videre paa denne Sag. – Den nærmeste Følge heraf er at 

Pengenes Udbetaling har bragt mig i stor Forlegenhed for Øieblikket – Jeg beder saaledes at Hr. 

Justitsraaden godhedsfuld vilde undskylde at jeg under disse Omstændigheder var ude af Stand til at 

kunne betale Dem Renter i den sidst forløbne Termin og maaskee vil blive det endnu i denne nu nær 

forestaaende Termin; thi jeg har forgjæves søgt hjelp paa flere Steder og nu til sidst søgt Sparekas-

sen; men om det vil lykkes mig der at blive hjulpet ved jeg ikke; jeg trygler nemlig kuns om at blive 

hjulpet for ½ Aar; thi jeg ønsker at overlade Gaarden til min næst yngste Søn til næste Termin og 

det er da hans ønske at indtræde i Creditforeningen saafremt han som jeg haaber stort et Laan der 

som han behøver. – Skeer dette som jeg haaber da er Hr. Justitsraaden vel saa god at tillade mig 

udbetale de Dem skyldige 1000 rd. fordi de er formelig lovligt opsagt. Saavidt han som jeg kan faae 

Sikkerhed for at det fornødne attraaede Laan kan faaes evd Creditforeningen da skal jeg 

uopholdelig underrette Dem derom. 

Vadumtorp den 29
de

 Mai 1857. Med megen Høiagtelse og Forbindtlighed, hengivenst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Herr. Justitsraad Herredsfoged Hvass - Sendt 29
de

 Mai 

 

 

Nr. 3193 

 

Af den Kongelig Amtstue i Aalborg har jeg som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift i Dag modtaget 

det ifølge Lov af 15
de

 Februar dette Aar mig tilkommende Lønningstillæg for April, Mai og Jun 

Maaneder 1857 til Beløb 19 rdl. er Nitten Rigsdaler Rigsmønt hvorfor herved qvitteres. 

Vadumtorp den 8
de

 Juni 1857, P.L. Birk. 
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Nr. 3194 

 

Vadumtorp den 11
te
 Juni 1857 

Kjære Hr. Doctor 

Det vil vistnok være Dem, som min Læge, tilstrækkelig bekjendt at mit Helbred i Løbet af de sidste 

2 á 3 Aar bestandig har været saa svag af Helbred, at det ikke har været mig mueligt i egen Person 

at kunne udføre et saa anstrængende Arbeide som Skjelafsætningen ved Udskiftninger af Allerup 

Bakker nødvendigviis maatte være forbunden med. 

Under 9
de

 August 1854 lovede jeg, under Forudsætning af at jeg beholdt Liv og Helbred at ville 

fuldføre Udskiftningen af Allerup Bakker i Hellevad Sogn i Løbet af det Paafølgende Aar, altsaa 

inden 9
de

 August 1855; men destoværre for mig blev det mig aldeles umueligt at gjøre det til den 

Tid som jeg havde haabet, og det har ikke siden været mig muelig at udføre nogen saadan 

Forretning der kræver saamegen legemlig Anstrængelse og da Hjelpen som jeg havde gjort mig 

Haab om at have faaet i mit Sted bleve ligeledes syge nemlig Landinspecteur Selmer som nu er i 

Sæby og min yngste Søn som nu ogsaa er Landinspecteur og som nu boer i Hjørring. Selmer som 

var her var syg af Gastrisk Feber, og min Søn af Cholerine og Koldfeber; og min Assistent Lund var 

uheldigviis ogsaa syg til samme Tid af en Art Koldfeber, saa at jeg var berøvet al Hjelp baade ude 

og hjemme. 

Nu ville Lodseierne bebreide mig at jeg ikke har holdt mit Løfte, hvilket dog kuns var givet under 

den udtrykkelige Betingelse, som jeg her har anført; jeg maa derfor ret meget bede Deres Velbaa-

renhed godhedsfuld at ville meddele mig en Attest om at mit Helbred i de sidste 2 á 3 Aar har været 

saaledes at jeg ikke har været istand til i egen Person at kunne udføre nogen saa Legemesanstræn-

gende Forretning som en Skjelafsætning i Allerup Bakker nødvendigviis maatte udkræve. Deres 

med Høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Doctor Lund. 

 

 

Nr. 3195 

 

Vadumtorp den 19
de

 Juni 1857 

Deres Velbhd. modtage herved min forbindtligste Tak for Deres meget ærede Skrivelse af 15
de

 d.M. 

Jeg seer at det kan have Vanskeligheder med at faa Overretsprocurator Morville til at paatage sig at 

føre min Sag – da det er mig at særdeles Vigtighed at faa en snarlig og god Ende paa den saa vil jeg 

gjerne uden videre forbinde mig til at sikkre ham det af Dem nævnte Honorar 50 rd. som jeg endog 

gjerne vil forbinde mig til at give endnu et passende Tillæg om han kunde bevirke at Sagen kunde 

blive enten afviist og dermed hastig endt, eller vindes med et passende Tillæg for den ikke ændsede 

Supplementberegning af 30
te
 August 1852; thi det er aldeles klart at der til den Tid 12

te
 August 

1850, da dette Løfte blev givet, ikke var Anledning til at tage nogen Notits af den eenfoldige intet-

sigende Paastand at der var sat Lodder af henhørende til Supplementsberegningen efter at den hele 

Udskiftning var færdig efter Hovedberegningen af 5
te
 October 1850, som Ministeriet siden har 

approberet. De andre Lodder efter Supplementsberegningen kunder der naturligviis aldeles ikke 

være Tale om paa den Tid da jeg tilbød at ville lade mig afkorte 2 rd. for hver Dag der maatte gaae 

ud over den Tid som jeg havde lovet at Lodderne skulde være afsatte. – Det er nu en aldeles lige-

frem Sag at der paa den Tid som Løftet om saadan Afkortning af mig blev givet aldeles ikke var 

eller kunde være Tale om andre Lodder end om dem der var givet en Maalestok for Udlægget af og 

dette var netop ikke Tilfældet for nogen Deel af dem der hørte til Supplementsberegningen; thi 

denne Omstædnighed var jo alene Aarsagen hvorfor Udskiftningsberegningen saaledes af Nødven-

dighed blev deelt i disse to Hovelodder – Under Hovedudskiftningsberegningen af 5
te
 October 1852 

var de samme Arealer som Supplementsberegningen angaar vel indbefattet  i Hovedsummen 16.357 

Tdl. velindbefatte og udlagtsummarisk for hvert enkelt Fælledskab især, hvilket jo omstændelig 
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findes specificeret i den fremlagte Regning for Udskiftningen dat. 19
de

 Marts 1853; men de kunne 

ikke anføres i og ved Beregningen anderledes end summarisk for ethvert Matriculsnummer fordi 

der, som meldt, ikke endnu existerede nogen Maalestok for den yderlige speciele Deling. – Saaledes 

stod Sagerne eller Forholdene paa den Tid da Supplements Beregningen blev affattet og Loftet over 

de Omkostninger af de 2 rd. daglig blev givet, og der kunde følgelig ikke endnu paa den Tid være 

tale om Afsætning af Lodder, som der endnu ikke existerede nogen Maalestok for Udlægget af – 

Denne væsentlige Omstændighed synes det som Underdommeren ikke har lagt tilbørlig Mærke til 

thi ellers kunde han vist aldrig have frakjendt mig det for Supplement Beregning for den derunder 

indbefattede Hartkornsfordeling anførte Beløb af 300 rdl. 12 sk. 

Morvilles Brev følger indlagt. Deres ærbødigste hengivne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Sand. - Afsendt den 19
de

 Juni 1857 

 

 

Nr. 3196 

 

Vadumtorp den 21
de

 Juni 1857 

Kjær gode Selmer 

Vi have nu ved fælleds Hjelp, Lund og jeg, affattet en Plan efter bedste Evne som jeg nu vil bede 

Dig om at forandre eller omgjøre aldeles efter eget Godt befinde – Paa hoslagte Blad har jeg skrevet 

min Mening om hvad jeg antager at Forretningen bør koste baade hvad der er udført og hvad der 

endnu staar tilbage at udføre – Dersom de vil betale det som der er gjort da kunde jeg ikke have 

noget imod at overlade Resten til en anden Nu vil jeg bede Dig være saa god at handle paa bedste 

Maade som Du finder at man kan være tjent med. Du hilses kjærligst fra os alle ved Din hengivne 

Svigerfader, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3197 

 

Vadumtorp den 28
de

 Juni 1857 

Kjære Hr. Overkrigscommissair 

Da min Søn var i Aalborg sidste Fredag var han saa uheldig ikke at træffe Dem hjemme da jeg 

havde bedet ham at erkyndige sig om hvad Haab jeg torde gjøre mig om at erholde det Laan som 

jeg under  26
de

 forige Maaned tillod mig at skrive til den ærede Direction om at faa af Sparekassen. 

– Skulde det end ikke være mueligt at faa saameget som jeg havde ønsket da vilde jeg være vel tjent 

med at faa en mindre Sum. Da min Søn under 6
te
 forige Maaned talte med Dem om den Sag at om 

de mueligen kunde faaes af Sparekassen. Da kunde dette ikke ventes decideret førend aller sidst i 

Terminen; nu er det netop i Dag den allersidste Dag i Terminen, saa det maa da nu være afgjort om 

mit Ønske kan ventes opfyldt hvorom jeg beder Dem være af den Godhed at meddele mig et Par 

Ord til Underretning. – Deres med Høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3198 
 

(Løst brev indlagt i kladdebogen) 

For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift med Indtegnet af det bevilgede Tillæg af den 

Kongelige Amtstue i Aalborg bleven mig udbetalt for ….. Maaned s.A. med 26 rd. 16 sk. Dettes 

qvitteres herved 

Vadumtorp d. 1
ste

 ……. 1859 
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Nr. 3199 

 

NB. Dersom jeg kommer til Sanderumgaard da ønsker jeg der at faae efterseet til opfriskning af gl. 

Minder: 

a. Om den store Elm i Haven staaer der endnu? 

b. Om Platanerne staaer endnu sydlig i Gaarden ud til Haven, ved Steendiget? 

c. Om Qvindometræet(?) ved Udgangen til Kjøkkenhaven? 

d. See de Træer østen for Tærskeladen som jeg stævnede i Foraaret 1805 

e. See de Vitorne som Tydskeren plantede i Steendiget norden for Indkjørselen til Gaarden. 

 

 

Nr. 3200 

 

Vadumtorp den 27
de

 Juni 1857 

Da Læsøboerne have vrøvlet saalænge for mig og ikke har villet betale mig det Beløb som Under-

retten har tilkjendt mig under 25
de

 August s.A. men i det Sted stævnet mig ind for Landsoverretten i 

Viborg uagtet de paa flere Maader har tilkjendegivet mig at de have aqvieceret ved den under 25
de

 

August 1856 afsagte Dom saa er jeg derved bragt i en betydelig øiebliklig Forlegenhed saa at endog 

Savnet af gandske smaa summer virkelig gaar mig i Øieblikket. Jeg beder derfor at Deres Velbaa-

renhed vilde være af den Godhed ret snart at sende mig det mig tilgodekommende Beløb 46 rd. for 

Udlæg af en Lod til Skagens nye Fyrtaarn og beder Dem derfor gunstigst at undskylde min 

Paatrængenhed. Med Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Herr. Byfoged Eriksen 

 

 

Nr. 3201 

 

For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift som med indbegreb af det bevilgede Tillæg 

er for Juli Maaned 1857 bleven mig udbetalt af den Kongelige Amtstue i Aalborg med 29 rd. 64 sk. 

Rigsmønt qvitteres herved. 

Vadumtorp den 2
den

 Juli 1857, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3202 

 

For Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af 5
te
 d.M. takker jeg Dem paa det Forbindtligste – 

Samme Dag som jeg modtog bemeldte Deres meget ærede Skrivelse med de 46 rd. modtog jeg 

tillige en Anviisning fra Marineministeriet hvorefter jeg nu senere har hævet 46 rd. paa Aalborg 

Amtstue og iiler derfor nu herved at tilbagesende Dem dette Beløb, idet jeg beder Dem derfor at 

være af den Godhed at tilskrive mig et Par Ord om at Beløbet er kommet rigtig til sin Bestemmelse 

Vadumtorp den 14
de

 Juli 1857. Med Høiagtelse ærbødigst forbindtligst P.L. Birk. 

 
Velbaarne Hr. Byfoged Eriksen 

 

 

Nr. 3203 

 

Deres Høivelbaarenhed ombedes at ville være af den Godhed at lade mig vide om den Kjendelse 

som under 24
de

 forige Maaned blev af Landvæsenscommissionen afsagt i Allerup By betræffen 
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Udskiftningen af Allerup Bakker er indanket for man kan vide om fortalin appellationer nu er 

udløben og at det videre ved Sagen nu kan fremmes. 

Vadumtorp den 18
de

 Juli 1857, Allerærbødigst P.L. Birk 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Esbensen Ridder af Dannebroge 

 

 

Nr. 3204 

 

Amtmanden i Hjørring har under 6
te
 d.M. meddelt mig en Skrivelse fra den Kongelige Landsoverret 

i Viborg af 25
de

 f.M. der lyder saaledes: 

”Da Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift, Justitsraad Peder Larsen Birk af Vadumtorp er meddelt 

Bevilling til fri Proces for Landsoverretten heri Staden, til at tage til Gjenmæle i en Sag imellem 

ham og en af Læsø Commune udvalgt Committee bestaaende af Konsul Axelsen af Østerby med 

flere betræffende Betalingen af et ham formeentlig tilkommende Resttilgodehavende i Anledning af 

Læsø Lands fælleds Hede og Overdrevsjorders Udskiftning saavelsom til at contrapaaanke den i 

bemeldte Sag afsagte Underretsdom, saa er Landsoverretsprocurator Kühnel, under Dags Dato, 

udnævnt til at udføre denne Sag for ham ved Overretten uden Betaling, hvorom jeg tjenstlig maa 

anmode Amtet behageligen at ville underrette ham, med Tilføiende, at med Bevillingen fulgte en 

paa Underretsdommen udfærdiget Opreisning og UNderretsacten med 8 Bilage, hvilke Documenter 

ere overleverede den nævnte Sagfører” 

Hvilket herved tjenstlig meddeles til behagelig Efterretning. 

I Anledning heraf har jeg i hoslagte Andragende til Landsoverretten udviklet og foranstaltet Sagen 

saa omstændelig som jeg har kunnet for at vise den i sit rette Lys – som jeg beder Deres Velbaaren-

hed være af den Godhed at fremlægge i Retten naar Sagen kommer for – Jeg beder Dem være af 

den Godhed endnu at bemærke hvad jeg i min Fremstilling af Sagen, maaskee neppe har lagt tilbør-

lig Vægt paa, at Indenrigsministeriet ved Bedømmelsen af min Regning (Bilag N
o
 10 - 18 April 

1854) har bemærket at jeg ikke har beregnet mig nogen Betaling for Kortets Prøve, hvilket det 

synes som Ministeriet antager at jeg kunde have været berettiget til – jeg har undladt det for ikke at 

vise mig for nærgaaende – Skjønt jeg, som det let vil indsees ikke har havt sønderlig Grund til at 

sende mig i Underrettens Dom saa har jeg dog aqvieceret ved denne for om mueligt derved at have 

faaet en hastig Ende paa Sagen. – hvilket jeg endnu ivrig attraaer – men naar der dog skal procede-

res saa er det naturligt at jeg ønsker at faa saameget som jeg troer med Rette at kunne tilkomme og 

dersom Sagen kan bringes til et heldigere Udfald i Overretten end den har gaaet i Underretten da er 

jeg beredvillig til at vise mig erkjendtlig. - Jeg anbefaler nu Sagen til Deres Velbaarenheds gunstige 

varetægt. 

Vadumtorp den 21
de

 Juli 1857, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. landsoverretspro. Kühnel. 

 

 

Nr. 3205 

 

Det er maaskee Deres Vbhd. bekjendt at jeg vil saa fremt det ansøgte beneficeres i Læsø Sagen men 

at det ikke blev Morville men Kÿhnel der blev beskikket til at føre min Sag – Jeg har nu efter bedste 

Evne skrevet en Fremstilling af Sagen som jeg i Dag har sendt til Hr. Kÿhnel – og bedet ham om at 

forsvare min Sag paa bedste Maade – Jeg kjender slet ikke til Hr. Kÿhnel; men det gjør da vel for 

resten heller intet til Sagen jeg tillader mig herved at sende Dem en Afskrift at Landsoverrettens 

Skrivelse til Amtet i den Anledning. 

Vadumtorp den 21
de

 Juli 1857. Deres med sand Agtelse forbundne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Sand i Sæby. 
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Nr. 3206 

 

Da jeg ønsker at indtræde som Interessent I Creditforeningen af jydske Landeiendomsbesiddere 

tillader jeg mig at udbede mig tilsendt en Formular til Begjæring om Optagelse i Foreningen. 

Vadumtorp pr. Aalborg d. 1
st
 August 1857, Ærbødigst P.L. Birk Justitsraad og Stiftslandinspecteur 

 

Til Jydske Landeiendomsbesidderes Creditfores. Contoir i Viborg. 

 

 

Nr. 3207 

 

Qvitteret for min Gage for August som Tillæg er udbetalt af Aalborg Amtstue med 29 rd. 64 sk. 

Den 4
de

 August 1857, Birk. 

 

 

Nr. 3208 

 

Da jeg ønsker i December Termin 1857 at indtræde som Medlem i Creditforeningen af Jydske 

Landeiendomsbesiddere med den mig tilhørende Eiendom Vadumtorp kaldet Matr. N
o
 9 og 10a i 

Torpet Bye Vadum Sogn Kjær Herred Aalborg Amt for en Sum af 13 á 14000 rdl., hvorfor der 

gives 1
st
 Prioritets Panteret; men jeg anmode om, at Foreningens Bestyrelse vil foranstalte Taxation 

af bemeldte Eiendom afholdt paa min Bekostning ved dens Taxationsmænd. 

Til nærmere Oplysning om Eiendommens Beskaffenhed vedlægges følgende Oplysninger, nemlig: 

1. De Originale Skjøder over Eiendommen som oprindelig er sammenlagt at 2
de

 Gaarde med  

Bevilling af 29
de

 Juli 1830. Af Skjøderne følger tillige Afskrifter til Opbevaring ved Contoret 

2. Attest af Pantebogen om de Eiendomme paahvilende Behæftelser. 

3. Attest fra Amtstuen om Eiendommens Matriculsnummer og Hartkorn samt Gammelskat. 

4. Attest fra Landinspecteur Selmer om Arealets Størrelse. 

5. Attest om Bygningernes Assurancesum og om Assurancen for Besætning, Inventarium og  

Avlsredskaber. 

6. Kort af Landinspecteur Selmer over Eiendommens Tilliggende 

Til Sikkerhed for de Udgifter, som paaløbe ved Taxationen fremsendes vedlagt 15 rd., og hvad  

enten jeg kommer til at indtræde i Creditforeningen eller, ikke er jeg pligtig paa Anfordring at  

indsende til Bestyrelsen, hvad Bekostningen ved Taxationen billigviis maatte andrage men ved det  

nu fremsendte Beløb, hvorimod jeg erholder tilbagebetalte, hvad dette maatte overstige Bekostnin- 

ger ved Taxationen.  

Vadumtorp pr. Aalborg den 10
de

 August 1857, Ærbødigst P.L. Birk. Justitsraad og 

Stiftslandinspecteur. 

 

Til Bestyrelsen for Creditforeningen for jydske Landeiendomsbesiddere i Jylland. 

 

 

Nr. 3209 

 

Vadumtorp pr. Aalborg den 21
de

 August 1857 

Velbyrdige Hr. Landsoverretsprocurator Kÿhnel 

Deres Velbyrdighed ombedes godhedsfuld at ville meddele mig et Par Ord om hvorledes min Sag 

mod Læsøboere staar, for Tiden hvem der er min Modstander eller med andre Ord hvem der har 

Læsboernes Sag mod mig, og om det er mueligt endnu at have nogen Mening derom da ønskede jeg 
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særdeles meget at vide omtrent til hvilken Tid Sagen kan ventes paadømt. Med megen Agtelse og 

Forbindtlighed ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3210 

 

Vadumtorp den 28
de

 August 1857 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds meget ærede Skrivelse af 26
de

 denne Maaned tillader jeg 

mig allerærbødigst her at bemærke, at eftersom mit Helbred har været i den seneste Tid har jeg 

grundet Anledning til at tro og haabe, at der ikke vil være noget til Hinder for mig for at kunne 

efterkomme Deres Høivelbaarenhed til mig yttrede Ønske om at deeltage i et Landvæsenscommis-

sionsmøde paa Oxholm til den Tid som Deres Høivelbaarenhed maatte behage nærmere at bestem-

me, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Ridder Esbensen 

 

 

Nr. 3211 

 

Vadumtorp pr. Aalborg den 1
st
 September 1857 

Deres Velbaarenhed modtage herved min forbindtligste Tak for Deres ærede Skrivelse af 26
de

 Sep-

tember. – Hvad De har fundet Dem foranlediget til at tilstaae Hr. Landsoverretsprocurator Kÿhnel 

paa mine Vegne for at overdrage min Sags Udførelse til Den skal punctlig af mig blive betalt saa-

fremt Sagen kommer saavidt at der kan faaes nogle Penge ind. – Jeg tør vel antage at Hr. Procurator 

Kÿhnel ved at overdrage min Sag til Deres Velbyrdighed da ogsaa har overleveret Dem min Skri-

velse til ham af 21
de

 Juli samt den dermed fulgte Fremstilling af Sagen dat. 18
de

 Juli, der egentlig 

var stilet til Landsoverretten i Viborg og af mig beregnet paa at skulle meddele fuldstændig Oplys-

ning om Sagens yderligere speciele Omstændigheder som jeg troer at Underretsdommeren enten 

ikke har opfattet rigtig eller som han har faaet en vrang Mening om – Det er mig af særdeles 

Vigtighed at vide om denne min yderligere Fremstilling af Sagen er bleven overleveret til Deres 

Velbaarenhed og om den er bleven fremlagt i Retten eller der afbenyttet efter sin Bestemmelse. Et 

Par Ord til Underretning om hvorvidt dette er skeet er De vel saa god at meddele mig ved første 

Leilighed. 

Med Høiagtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne hr. Landsoverretsprocurator Morville 

 

 

Nr. 3212 

 

Den høitagtede Bestyrelse for det qvindelige velgjørende Selskab i Kjøbenhavn har under 16
de

 

November 1849 havt den Bevaagenhed for mig at forunde mig en Præmie af 30 rdl. for lang og tro 

Tjeneste hos Justitsraad Rasmussen og hans senere afdøde Enke og derfor tillige ledsaget denne 
Gave med naadigst Løfte om en lignende aarlig Understøttelse naar jeg hvert Aar i Løbet af 

September Maaned indsender behørig Leveattest udstædt af min Sjælesørger – En saadan Attest 

tillader jeg mig herved underdanigst at fremsende haabende at en lignende Præmie ogsaa i aar vil 

vorde mig forundt til Understøttelse i mine trange Kaar og høie Alderdom. 

Vadumtorp pr. Aalborg den 2
den

 September 1857 Underdanigst for Caroline Marie Hostrup, P.L. 

Birk Justitsraad og Stiftslandinspecteur. 

 

Til det qvindelige velgjørende Selskab i Kjøbenhavn 
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Nr. 3213 

 

De ærede Herrer Handelsmænd Møller & Wulff ombedes gunstbehageligen at ville opgive mig 

hvilke Priser der fortiden haves paa Korn og Smør. 

Vadumtorp den 10
de

 September 1857, ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3214 

 

Vadumtorp den 22
de

 September 1857 

Da min Søn sidstafvigte Løverdag var paa Amtstuen i Aalborg for at udbede sig en Hartkornsattest 

til mig for Jorderne Matr. N
o
 4 af Skalborg i Bodolphi Sogn, som tilhører 3 Mænd i Poulstrup og 

som henlaae i Fælledskab indtil jeg for nogle Aar siden udskiftede dem forglemte jeg at bede ham 

om at faae mig den Attest tilbage, som den constituerede Amtsforvalter Wittrup havde udstædt og 

som det var nødvendigt at faae for at kunne indsende den med Forretningen til Oplysning om Grun-

den til Forretningen Henligger hos mig – jeg beder derfor ærbødigst om at faae denne af Her. Wit-

trup meddelte Attest tilbage igjen tillige med den nye Hartkorns og Gammelskatsattest over Matr. 

N
o
 4 af Skalborg der ogsaa kaldet ”Borgmesterengen” som hos mig er anført for ny Hartkorn 2 Td. 

1 Skp. 2 Fk. 2 Alb. for at kunne legitimere at Forretningen i længere Tid har ligget hos mig, 

Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Amtstuefuldmægtig Høyer i Aalborg 

 

 

Nr. 3215 

 

Da Amtmanden i Hjørring har formedelst indtrufne Omstændigheder seet sig nødsaget til forinden 

at tilbagekalde det Landvæsenscommissionsmøde paa Oxholmtil den 29 denne Maaned, hvortil jeg 

havde udbedt mig at laane Deres Velædelheds lukkede Vogn, saa bliver der nu intet af denne Reise 

for det Første, men naar Forretningen atter bliver bestemt ønsker jeg at maatte laane Vognen 

hvorom jeg skal vente paa nærmere Bestemmelse fra Amtmanden 

Vadumtorp den 24
de

 September 1857, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velædle Hr. Gaardeier Pottemager J. Jensen 

 

 

Nr. 3216 

 

De ærede Herrer Handelsmænd Møller & Wulff ombedes at ville være af den Godhed at tilkjende-

give mig om jeg kan faa hos Dem nogle Fjerdinger extra godt Smør at sende mine Sønner i Kjøben-

havn og Altona til Vinterbrug og til hvilke Priser. Et Par Ord udbedes. 

Vadumtorp den 25
de

 September 1857, ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3217 

 

For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift som med Indbegreb af det bevilgede Tillæg 

er bleven mig udbetalt af den Kongelige Amtstue i Aalborg for October Maaned 1857 med 24 rdl. 

64 sk. Rigsmønt qvitteres herved, P.L. Birk. 
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Vadumtorp den 1
st
 October 1857 

 

 

Nr. 3218 

 

Kjære Larsen 

Deres Fader var her for et Par dage siden og bad om at det maatte blive Dem tilmeldt at De af 

Lægdsmændene er blevet tilsagt om at møde paa Sessionen i Aalborg Torsdagen den 8
de

 October - 

Deres Fader er egentlig ikke rask men han var dog gaaet herop. Deres Stedmoder (er) ogsaa noget 

syg fortiden. Jeg gratulerer Dem da Rygtet har sagt mig at De er bleven antaget til Politifuldmægtig 

hvortil jeg ønsker Dem megen Lykke - De og Deres gode Kone hilses venskabeligst fra os alle ved 

Deres  Forbundne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3219 

 

Skjønt jeg ikke i dette Øieblik kan nævne noget Lovsted som befaler at der ved Udskiftningen skal 

indsendes Kort in duplo saa har jeg dog stedse min Praxis anseet det for ligefrem nødvendigt, som 

gjeldende for enhver Hartkornsfordeling, og da disse forefalder ja nu ved enhver Udskiftning 

eftersom Matriculshartkornet for de fælleds Jorder jo i Reglen er anført samlet under Eet. – At 

Landinspecteuren skal erklære sig over Loddernes Figurer ved Udskiftningen finder jeg ingensteds 

befalet; men jeg har dog i Reglen gjort det og efter Omstændighederne anført de Grunde der kunne 

tale for en tilsyneladende mindre hensigtsmæssig Deling; men i øvrigt beroer Loddernes Figurer 

ved Udskiftningen paa Landinspecteurens og Lodseieres Enighed og forgodt befindende. Kjærligst 

hilsen fra os alle ved Din hengivne Svigerfader, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3220 

 

De ærede herrer Møller & Wulff ombedes godhedsfuld at ville endnu en Gang laane mig 1½ Dosin 

Sække til at føre det kort udi som min Søn har solgt til Dem for et Par Dage siden, og som jeg agter 

at lade levere i Morgen saafremt Veiret bliver føieligt. 

Vadumtorp den 9
de

 October 1857, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3221 

 

Da det Landvæsenscommissionsmøde som tidligere var bestemt til at holdes ved Oxholm den 29
de

 

September, nu er bestemt til at foretages den 19
de

 denne Maaned saa ønsker jeg nu at Deres Vel-

ædelhed vilde være saa god at laane mig Deres lukkede Vogn til denne Reise, og at jeg til den Ende 

maatte lade den hente Dagen forud. 

Vadumtorp den 9
de

 October 1857, ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gaardeier Pottemager J. Jensen i N. Sundbye 

 

 

Nr. 3222 

 

Amtmanden i Hjørring har tilskrevet mig som Landvæsenscommissair i Hjørring Amt at møde paa 

en Landvæsenscommissionsforretning ved Oxholm den 19
de

 d.M. om Formiddagen Kl. 10 – Jeg 
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haaber vel at Deres Velbyrdighed er saa god at logere mig under denne Forretning og tillader mig til 

den Ende at komme til Oxholm Dagen forud, eller Søndag Eftermiddag, og da mit Helbred er saa 

lempeligt at jeg ikke ved enhver Leilighed kan hjelpe mig selv saa har jeg anmodet min næst yngste 

Søn Landinspecteur R.F. Birk om at følge med mig for at være mig behjelpelig. Amtmanden selv 

og Justitsraad Juel som constitueret Landvæsenscommissairer kommer ogsaa til denne Forretning. 

Vadumtorp den 10
de

 October 1857, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T. Hr. Procurator Sonnichsen 

 

 

Nr. 3223 

 

Høistærede  

Hav den Godhed ved et Par Ord at tilkjendegive mig hvad Extrapost i eet og alt kan koste med 

lukket Vogn fra Sundbye til Oxholm og tilbage igjen. 

Vadumtorp den 15
de

 October 1857, Ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Gjestgiver Smith i N. Sundby 

 

 

Nr. 3224 

 

Jens Christensen i Vadskjer har været her for at ville tale med Dig om det Skjel som Du har udviist 

imellem ham og Erik i Kærringen som Erik nu er bleven misfornøiet med. 

 

 

Nr. 3225 

 

(Dette brev er overstreget, men da jeg ikke ved hvad denne overstregning betyder, så har jeg valgt 

at gengive det her) 

Sognefogden for Vadum Sogn anmodes herved om at ville befale at tilvarsle alle Vedkommende 

Grundeiere om saa uopholdeligt som mueligt, at oprense sit Vandløb forsvarlig, som til skadeligt 

Vands Afledning er anlagt i Skjellet imellem Torpet og Vadum Byes Enge efter Foreningen af 27
de

 

November 1828 og dersom det ikke forsvarligen bliver oprenset inden denne Maaneds Udgang da 

de finde Dem i at jeg nødtvungen lader det oprense for de Forsømmeliges Regning. 

Vadumtorp den 9
de

 November 1857, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3226 

 

Vadumtorp den 27
de

 November 1857 

Kjære Justitsraad  

Jeg har nu faaet min Eiendom taxeret og faaet Løfte af Creditforeningen om et Laan af 14000 rdl. 

Eiendommen er af Foreningens Taxationsmænd taxeret til 27000 rdl. Rigsmønt; men da Forenin-

gens Obligationer uheldigviis endnu staaer i en saa lav Cours saa kan jeg endnu ved dette Laan ikke 

see mig i Stand til at blive reddet ud af min Forlegenhed og faa saa mange rede Penge ind som jeg 

behøver til at klare min Gjeld med og beder derfor at Hr. Justitsraaden vilde vise mig den Bevaa-

genhed at lade de 1000 rdl. som jeg skylder Dem henstaae paa Prioritet næst efter Creditforeningens 

14000 rdl. for det første i nogen Tid, da jeg haaber at der dog endelig inden meget lang Tid maa 

komme noget ind af mit Tilgodehavende for Læsø Udskiftning hvor Underretten dog havde til-

kjendt mig 1600. Sagen staaer nu for Overretten i Viborg og jeg kan følgelig ikke vide hvor snart 
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den kan blive paadømt. – Cancelliraad Jensen havde tidligere forskaffet mig 1000 rd. til Laans næst 

efter Deres og disse har han lovet at virke for at jeg ogsaa kunne beholde næstefter Deres 1000 og 

Creditforeningens 18.000. - Jeg havde vel skrevet til Creditforeningen om at faae et noget større 

Laan end de først forlangte 14000 rd. men dette kunde nu ikke fortiden bevilges. Med det Ønske at 

disse Linier maatte træffe Hr. Justitsraaden ved god Helsen tegner jeg mig som Deres med sand 

Høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad og Herredsfoged Hvass. 

 

Det var min Bestemmelse at have givet min Søn Landinspecteur Rasmus Frederik Birk Skjøde paa 

Gaarden i denne Termin men da dertil udfordres endnu flere Penge har jeg bestemt mig til at opsæt-

te det til en bedre Pengetid. 

Med Mit Helbred er det Gudskelov paa den senere Tid ret godt, dog kan jeg jo nu ikke saaledes 

færdes omkring som tidligere hvorfor min nævnte Søn som nu er gift og boer hos mig, har overtaget 

min Praxis, til Maidag overlader jeg ham ogsaa Gaardens Drift og trækker mig saaledes tilbage til 

lidt mere Rolighed hvortil jeg nu ogsaa trænger. 

Med det Ønske at disse Linier maatte træffe Hr. Justitsraaden ved god Helsen tegner jeg mig som 

Deres med sand Høiagtelse hengivne P.L. Birk. 

 

Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Herredsfoged Hvass. 

 

 

Nr. 3227 

 

Høistærede Hr. J. Nielsen 

Der er en Karl som har været hos mig i mange Aar som Snedker og som nu ønsker at blive sin egen 

Mand, han har kjøbt sig en Hedelod som han vil Bygge sig et Huus paa men han mangler Tag til at 

tække det med. Det skal være 5 fag hver paa og 2½ Alen og Hvert 9 Alens brede - jeg har lovet ham 

at forhøre om De ikke kan kjøbes Rørtag hentet i Nørøxe Søe og hvorledes det mueligen kunde 

faaes. Jeg beder Dem være af den Godhed at tilkjendegive mig om det mueligen kunne faaes og 

hvorledes De troer at det nemmest lod sig gjøre af faae det. – Et Par Ord til Oplysning derom beder 

jeg De vilde være saa god at meddele mig med det allerførste. 

Jeg interesserer mig meget for Karlen og vilde derfor gjerne være ham behjelpelig med at faae sit 

Huus i Stand om jeg kunde. Med megen Agtelse og Forbindtlighed, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T. Hr. Proprietair J. Nielsen til Neesgaard i Svenstrup Sogn Østerhan Herred. 

 

 

Nr. 3228 

 

Med hensyn til den af Retsskriveren gjorte Bemærkning paa min Obligation til Creditforeningen at 

jeg savner thinglæst Hjemmel paa min Lod Matr. N
o
 1a 75 af Vildmosen, der staaer for Hartkorn ¼ 

alb. tillader jeg mig her at oplyse at Udskiftningen, som er udført ved Landinspecteur Lorentzen er 

først foregaaet i Aarene 1844 & 45 og førend den Tid existerede der ikke nogen særskilt bestemt 

Lod i Lodden Matr. N
o
 1e som tilhørte Bjørnkjær Hovedgaard som jeg til den Tid eiede efter Skjøde 

af Juni 1818, og hvorfor jeg ved den senere Afhændelse forbeholdt mig den Andeel i Vildmosen der 

ved Udskiftningen i 1844 & 45 blev mig tildeelt hvilket Udskiftningskortet oplyser hvor mit Navn 

findes antegnet paa Lodden N
o
 71 østlig eller næstøstlig i søndre Afdeling – førend den Tid existe-

rede den mig nu tilhørende Andeel i Vildmosen ikke som nogen særskilt Lod og kunde derfor ikke 

findes paa noget særskilt Skjøde – Det er nemlig som Medlodseiere i Biersted By at jeg eier denne 

Lod, der ved Udskiftningen blev udlagt som Svendbjerggaards Andeel og som jeg ved Afhændelsen 

til Fuldmægtig Vesenberg af nogle mig tilhørende Parceller som jeg i 1845 solgte ham og hvor jeg 
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udtrykkelig har forbeholdt mig disse Parceller der var udlagt til mig i en samlet Lod under det 

nævnte Hartkorn ¼ alb. (i margenen står der: ”4 Sept. 1844”) 

 

 

Nr. 3229 

 

I Henhold til Forordningen af 3
die

 December 1819 § 13 tillader jeg mig herved allerærbødigst at 

tilstille Deres Velbaarenhed en Udskiftningsberegning med Bilage over Allerup Bakker i Hellevad 

Sogn med Hensyn til den derunder indbefattede Deling, som jeg ærbødigst beder om at faae ind-

sendt til Indenrigsministeriet for at faa den indført i Matriculen. 

Vadumtorp den 20
de

 Marts 1858, Allerærbødigst P.L. Birk 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Esbensen Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 3230 

 

For min gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift der med Indbegreb af det bevilgede Tillæg er 

bleven mig udbetalt af den Kongelig Amtstue i Aalborg for Januar Maaned 1858 med 29 rdl. 64 sk. 

Rigsmønt, qvitteres herved. 

Vadumtorp den 5
te
 Januar 1858, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3231 

 

Vadumtorp den 27
de

 Marts 1858 

Da Deres Velbaarenhed nu for længst vil have modtaget og læst mine Bemærkninger til Procurator 

Neckelmanns Indlæg i Læsø Sagen som jeg tillod mig at tilstille Dem under 9
de

 d.M. tilligemed de 

2
de

 Bilage som jeg tillod mig at lade følge med saa beder jeg De godhedsfuld vilde være uleiliget 

med at meddele mig et Par Ord om hvorledes Sagen nu staaer, og dersom det er mueligt at see til 

Enden af Sagen da ønskede jeg mig særdeles meget at vorde underrettet derom. – Hav den Godhed 

at lade mig vide om De finder at jeg skulde have udtalt mig temmelig friit imod Procurator 

Neckelmanns Indlæg, hvilket jeg dog ikke kan tro. Med særdeles Agtelse ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Landsoverrets Procurator Morville 

 

 

Nr. 3232 

 

For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift der med Indbegrebet af det bevilgede Tillæg 

er bleven mig udbetalt af den Kongelig Amtstue i Aalborg for Marts Maaned 1858 med 29 rdl. 64 

sk. Rigsmynt qvitteres herved. 

Vadumtorp den 2
den

 Marts 1858, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3233 

 

(Dette brev er overstreget, men da jeg ikke ved hvad denne overstregning betyder, så har jeg valgt 

at gengive det her) 

Da mit Helbred fortiden ikke er saaledes at jeg vel kan taale at reise til Aalborg for der at møde i en 

Forligelsescommission som holdes der saa har min juridiske Consulent raadet mig til at faae en 
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Præsteattest for dermed at legitimere at det er for mit Helbreds Skyld at jeg ikke paa denne kolde 

Aarstid kan taale at gjøre de med Fjordturene nødvendig forbundne Reiser; jeg beder derfor at 

Deres Høivelbaarenhed god(hedsfuld) ville meddele mig et Par Ord om denne min Helbreds 

Tilstand da jeg af den anførte Grund ikke vel kan møde i Forligelsescommissionen med nogle 

gamle Creditorer som jeg imod min Villie bliver nødsaget til at sagsøge. 

 

 

Nr. 3234 

 

Da jeg har nogle gamle Fordringer, som jeg i flere Aar forgjæves har søgt at faae ind, saa har jeg nu 

paa Grund af de knappe Tider bestemt mig til at lade disse Debitorer indkalde for Forligelsescom-

missionen da det imidlertid, som det vil være Hr. Pastor bekjendt paa Grund af mit Helbredstilstand 

ikke ret vel er mig muligt selv at møde i Forligelsescommissionen i Aalborg, saa har min juridiske 

Consulent i denne Sag raadet mig til at befuldmægtige en Anden til at møde i mit Sted og derhos 

vedlægge Præsteattest angaaende mit Helbredstilstand. Det var da en saadan Attest jeg ville bede 

Deres Velædelhed at have den Godhed at give mig. Idet jeg sender en venlig Hilsen til Dem og 

Deres fra os alle her tegner jeg mig som Deres med Agtelse hengivne P.L. Birk. Vadumtorp den 

21
de

 Marts 1858 

 

Velærværdige Hr. Pastor Møller Kofod 

 

 

Nr. 3235 

 

(Dette brev er overstreget, men da jeg ikke ved hvad denne overstregning betyder, så har jeg valgt 

at gengive det her) 

Som deres Velbhd, bekjendt er et lidet Grundstykke ved Faarup By i Saltum Sogn hvorom der 

mangler den fornødne Oplysning i Matriculsdocumenterne om dette har jeg faaet Anmodning fra 

Indenrigsministeriet om at foretage den fornødne Undersøgelse paa Stedet. – Da jeg imidlertid for 

mit Helbreds Skyld ikke vel kan taale at gjøre denne Reise fortiden saa har jeg anmodet min Søn 

Landinspecteur R.F. Birk om i mit Sted at foretage Undersøgelsen en af de forestaaende Dage inden 

Paaske og ønsker jeg at Deres Velbhd. vilde være af den Godhed at drage Omsorg for at Kortet 

kunde være tilstæde hos Dem og at bemeldte min Søn kommer til Dem i den Anledning. – en dag i 

Løbet af denne Uge seer De Leilighed dertil da ønsker jeg at De bille behage at underrette de Ved-

kommende om at saadan Undersøgelse nu vil blive foretaget snarest mueligt. Med megen Agtelse 

og Forbindtlighed Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Mølleeier Hoff til Vestrup Mølle 

NB Rasmus har selv skrevet til Hoff og bestemt sig til at komme paa Mandag den 29
de

 de d.M: 

 

 

Nr. 3236 

 
Herved tillader jeg mig at remittere Deres Høivelbaarenhed de mig med ærede Skrivelse af 4

de
 

dennes tilstillede Document angaaende Øland Broesag. Da jeg fuldkommen billiger det at Hr. 

Amtmanden affattede Erklæring fra Landvæsenscommissionen, har jeg forsynet samme med min 

Underskrift. 

Vadumtorp den 9 April 1858, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høiædle Hr. Amtmand Esbensen Ridder af Dannebroge. 
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Nr. 3237 

 

Til Aalborg Stiftamthuus 

Da den af Hr. Stiftslandinspecteur Justitsraad Birk i sin Tid foretagen Udskiftning af Biersted Byes 

fælleds Gadejord Matr. N
o
 50 er bleven annulleret ved Indenrigsministeriet af 22

de
 November 1856, 

saa anmode vi undertegnede Lodseiere af bemeldte Gadejord herved i al ærbødighed det høie Stifts-

amt om at ovennævnte Stiftslandinspecteur maa blive tilholdt at omgjøre den her omskrevne Ud-

skiftning, snarest mueligt og saameget mere da han i sin Tid forud har indkrævet og modtaget 

Betalingen for samme hos de Fleste af Lodseierne. 

Biersted den 10
de

 Marts 1858, Allerærbødigst, Lars Pedersen, Anders Peter Andersen, Søren 

Pedersen, Søren Andersen. 

 

I Anledning af dette Andragende anmodes Justitsraad Stiftslandinspecteur Birk tjenstlig om, ved 

Tilbagesendelsen at meddele behagelig Erklæring. 

Aalborg Stiftamthuus den 16
de

 April 1858, Dahlstrøm 

 

I Anledning af det fra Lars Pedersen med Flere af Biersted Byes Beboere til Stiftamtet indgivne 

Andragende om at faae mig tilholdt snarest mueligt at omgjøre Udskiftningen af Biersted Byes 

fælleds Gadejord Matr. N
o
 50 og ifølge Deres Høivelbaarenheds ærede Paategning af 16

de
 dennes, 

tillader jeg mig her at erklære at jeg er fuldkommen villig til at foretage den forlangte Omgjørelse af 

Udskiftningen saa snart som de Vedkommende tilveiebringer og leverer mig en lovlig vedtaget Plan 

hvorefter Delingen kan udføres, eftersom den tidligere lagte og vedtagen Delingsplan er annulleret 

ved Indenrigsministeriets Skrivelse af 22
de

 November 1856 – Andragenet remitteres herved, 

Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Dahlstrøm Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 3238 

 

Efter Deres Velbhds. Begjæring i en Skrivelse af 6
te
 d.M. meldes at ved min Udstykning af Gaarden 

Wilsbæcksmindes Jorder foretaget i Efteraaret 1828 er den Vei som gaaer fra Landeveien ved det 

saakaldte røde Huus mod Nord igjennem Wilsbæksmindes Gaardsplads og videre langs med øster 

og søndre Side af Kanalen udlagt med en Brede af ikkun 6 Alen – Den større Brede til hvilken den-

ne Vei er indgrøftet er følgelig ligesom alle andre Markveie i Danmark indbefattet under Hartkornet 

paa den Eiendom over hvilken Veien er udlagt, grundet paa de almindelige af Rentekammerets i sin 

Tid for Udstykninger foreskrevne Regler. 

Vadumtorp den 27
de

 April 1857, P.L. Birk Stiftslandinspecteur 

 

 

Nr. 3239 

 

For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift som for Mai Maaned 1858 er bleven mig 

udbetalt af den Kongelige Amtstue i Aalborg med 23 rd. 32 sk. qvitteres herved, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3240 

 

Ærbødigst 
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For omtrent et Aars Tid siden – Dagen kan jeg ikke erindre – tillod jeg mig skriftlig at anmode 

Deres Velbhd. om igjennem Bodhandler af forskaffe mig for Betaling af Exemplar af Statutterne for 

Besiddere af Eiendomme i Nørre Jylland, om dette mueligen kan være bleven glemt eller ei veed 

jeg ikke, men jeg fik Bestyrelsen af Creditforeningen i Viborg, saa Brød jeg mig ikke videre derom 

for Øieblikket; men nu har mig (min) Søn som er Mønt(?) i Aaltona skrevet mig til om at faa et 

Exemplar af disse Statutter sig tilsendt – Dersom Deres Velbhd. har et Exemplar af disse Statutter 

da beder jeg Dem være af den Godhed at sende mig et Exemplar med Overbringeren heraf – og har 

De dem ikke da beder jeg Dem være af den Godhed at tilveiebringe og sende mig et Exemplar det 

allersnarest mueligt – Et Par Ord udbedes med Overbringeren. 

Vadumtorp den 17
de

 Mai 1858, Ærbødigst P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Bodhandler Arntzen 

 

 

Nr. 3241 

 

Deres Velbhd. bedes behageligen at ville tegne mig som Subscribent paa et Exemplar af ”Læsebog i 

Naturlæren for Hvermand” af Professor Dr. N.J. Berlin. Kbhn. 1858. 

 

S:T: Hr. Boghandler Arntzen 

 

 

Nr. 3242 

 

(Dette brev er overstreget, men da jeg ikke ved hvad denne overstregning betyder, så har jeg valgt 

at gengive det her) 

Vadumtorp den 31
de

 Mai 1858 

Velbaarne Landoverretsprocurator Morville. 

Deres Velbaarenhed vilde gjøre mig en stor Tieneste om De godhedsfuld vilde (være) uleiliget med 

at meddele mig et Par Ord om hvorledes min Sag med Læsøboerne fortiden staaer. saaledes at jeg 

deraf mueligen kunde gjøre mig et Slags Forestilling om hvad der enten er skeet eller hvad der 

mueligen vil eller skal skee førend Sagen kan blive optaget til Dom – af den hidtilværende Taushed 

tør jeg vel ansee mig beføiet til at uddrage den Slutning at Sagen ikke er bleven afviist i Retten; 

men hvad der enten er skeet eller fremdeles vil eller skal skee er mig sandelige en Gaade; jeg 

forlanger naturligviis ikke Oplysning om Noget som endnu ikke er afgjort eller bestemt; thi at 

foregribe Noget som endnu ikke kan eller tør vides, er det langt fra mig at ville spørge om; kun 

ønsker jeg at erfare lidt om Sagen i almindelighed med Hensyn til hvad der enten er skeet eller 

endnu skal skee førend der kan komme til Ende. Deres Velbhd. vil saaledes let erfare at det ikke er 

min Mening at ville spørge om Noget som det ikke kan være tilladt at spørge om eller at svare paa;  

men jeg ønsker blot at De godhedsfuld vilde meddele mig et Par Ord til Oplysning om Sagens 

Tilstand i Almindelighed og især om der er noget fra min Side at gjøre der kunde fremskynde 

Sagens Tilendebringelse. Med særdeles Høiagtelse Deres Ærbødigst forbundne P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3243 

 

 Deres Velbaarenhed vilde gjøre mig en stor Tjeneste ved at meddele mig et Par Ord om, hvorledes 

min Sag mod Læsøboerne fortiden staaer, navnlig ønsker jeg gjerne at vide, om der kan være noget 

at gjøre fra min Side for at fremskynde Sagens Tilveiebringelse. 

Vadumtorp den 1
st
 Juni 1858. Deres med særdels Høiagtelse ærbødigst forbundne P.L. Birk. 
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Velbaarne Herr. Landsoverretsprocurator 

 

 

Nr. 3244 

 

Af den Kongelige Amtstue i Aalborg er i Dag bleven mig udbetalt et Tillæg til min Gage som 

Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift for de 3 Maaneder April, Mai og Juni 1858 10 rd. Rigsmønt for 

hvilket Beløb herved qvitteres. 

Vadumtorp den 4
de

 Juni 1858, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3245 

 

For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift som med Indbegreb af det lovede Tillæg er 

for Juli Maaned 1858 bleven mig udbetalt af den Kongelige Amtstue i Aalborg med 26 rd. 64 sk. 

qvitteres herved. 

Vadumtorp den 1
ste

 Juli 1858, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3246 

 

For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift som med Indbegreb af det bevilgede Tillæg 

er for August Maaned 1858 bleven mig udbetalt af den Kongelige Amtstue i Aalborg med 26 rd. 64 

sk. qvitteres herved. 

Vadumtorp den (?) August 1858, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3247 

 

 I Underdanigst Følge det høie Indenrigsministeriums ærede Skrivelse til mig af 11
te
 denne Maaned 

tillader jeg mig herved underdanigst at indberette: at jeg først blev udnævnt til Landmaaler ved 

Bestalling af 31
de

 Januar 1812, siden blev jeg udnævnt til Landinspecteur den 3
die

 Juni 1814; under 

27
de

 Juni 1835 blev jeg udnævnt til Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift; jeg er født i Aaret 1787 den 

4
de

 December og er saaledes nu 70 Aar 

Vadumtorp  pr. Aalborg den 14
de

 August 1858, Underdanigst P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3248 

 

(Dette brev er overstreget, men da jeg ikke ved hvad denne overstregning betyder, så har jeg valgt 

at gengive det her) 

Vadumtorp den 22
de

 August 1858 

Deres Velbaarenhed modtage herved min forbindtligste Tak for Deres meget ærede Skrivelse til 

mig af 16
de

 d.M. Det glæder mig særdeles meget at Sagen nu endelig har faaet dette Udfald da jeg 

nu gjør grundet Haab er det ikke ville vare ret længe førend jeg kan vente at faae det saalænge om at 

komme i Besiddelse af mit med megen Besværlighed og mange Bryderier fortjente Penge. – Hr. 

Procurator Sand i Sæby, som det nærmeste Sted paa Restbeløbet, hvor det kan betales, har jeg med-

delt lovlig Fuldmagt til at modtage Beløbet og at qvittere for samme paa mine Vegne. – da jeg dog 

nu mener med nogen Sikkerhed, at have grundet Haab om ret snart at kunne komme i Besiddelse af 

mit saalænge savnede Tilgodehavende uopholdelig som mueligt at sende mig det med Posten til 

Aalborg. – Deres Velbaarenhed ombedes godhedsfuld at ville drage Omsorg for at Landsoverrettens 
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Afviisningsdom snarest muelig maatte vorde lovlig forkyndt for alle Vedkommende og at De 

derhos vilde være af den Godhed at tilkjendegive mig for hvilket Tidspunkt de 15 Dage bliver at 

regne inden hvilken Betalingen skal være erlagt. Med særdeles Høiagtelse, ærbødigst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Herr. Landsoverretsprocurator Morville i Viborg. 

 

 

Nr. 3249 

 

(Løst brev indlagt i kladdebogen) 

Underdanigst  

Da jeg som Stiftslandinspecteur er bleven af Vedkommende Eiere anmodet om at udføre et Mage-

læg imellem Hovedgaardstaxt og Bondejord, nemlig imellem nogle under Heiselt Hovedgaard 

henhørende Jorder og nogle Bønderjorder Matr. N
o
 21d af Voldsted og Torslev Sogn og da mit 

Helbred ikke er saaledes fortiden at jeg ikke vel kan udføre det selv saa har jeg talt med Landin-

specteur Selmer derom som boer i Sæbye og da han er villig til at paatage sig Udførelsen af denne 

Forretning i mit Sted saa tillader jeg mig herved underdanigst at bede det Høie Ministerium om at 

faae ham dertil maatte vorde beskikket. 

Vadumtorp den 25
de

 Juni 1858, underdanigst P.L. Birk. 

 

Til Det Høie Indenrigsministerium. 

 

NB. Selmer har faaet den forlangte Beskikkelse. 

 

 

Nr. 3250 

 

(Løst brev indlagt i kladdebogen) 

Vadumtorp den 28
de

 Juni 1858 

Kjære Selmer 

Jeg takker Dig ret meget for Dit gode Brev af 14
de

 d.M. Det glæder mig at erfare at Udskiftningen 

af Allerup Bakker da nu er bleven endelig færdig; men det er mig dog meget ubehageligt at der dog 

er Een der ikke vil erklære sig tilfreds med det skete; hvilket er mig saameget ubehageligere som 

Udskiftningen med Hensyn til Skovskyldens Fordeling endnu ikke er approberet af Ministeriet. – 

Dog dette faaer nu at gaae som det vil og kan – Lund har ikke endnu yttret noget til mig om 

Betalingen – saa det staar endnu ved det Samme – Jeg har skrevet til Ministeriet om at faae dig 

Beskikket til at udføre Magelægget ved Heifelt, saaledes som af hoslagte Gjenpart ville erfares saa 

at jeg tænker nok at Du vil faa den forlangte Beskikkelse. Her er alt vel! Lev vel! og vær Kjærligst 

hilset fra os alle ved Din hengivne Svigerfader, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3251 

 
(Løst brev indlagt i kladdebogen) 

Vadumtorp den 3
die

 Februar 1859 

Kjære Her. Lund 

Deres gode Brev til min Søn i Hjørring ankom hertil efter at han alt var reist men da vi kunde see 

hvorfor det var tog jeg ikke i Betænkning at aabne det og paa bedste Maade at besvare det – Jeg 

takker Dem ret meget for Deres havde Uleilighed og vil ved disse Linier Bevidne Dem min Er-

kjendtlighed i det jeg beder Dem være af den Godhed at gjøre Sagen af for mig paa bedste Maade 

med (?)Dem derfor at lade mig det vide om Leien skal aftales forud da jeg strax skal føie Anstalt 
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for at det kan skee; men i Øieblikket er jeg ene og min Kone ligger syg og har ligget en 8 Dage Tid; 

thi ellers vilde jeg have sendt min Datter ud til Dem. – Jeg beder Dem være af den godhed at gjøre 

det (?) paa min Svigerdatters Vegne da han vist vil være tilfreds dermed. Min Datter skriver nu til 

Altona for at meddele min Svigerdatter Indholdet af Deres Brev. Endnu en Gang takker jeg Dem 

gode Hr. Lund for Deres venlige Hjelp med min Svigerdatters Affaire og slutter med den venligste 

Hilsen fra os aller her til Dem og Deres Familie. 

 

 

Nr. 3252 

 

Vadumtorp den 24
de

 August 1858 

Deres Velbaarenhed modtag herved min forbindtligste Tak for Deres meget ærede skrivelse af 16
de

 

d.M: Det glæder mig særdeles meget at Sagen dog nu endelig er bragt til dette Resultat saa at der 

dog nu er som jeg haaber bleven en Ende paa den. – vel havde jeg haabet et bedre Resultat om kun 

var bleven procederet heelt igjennem paa Ny men jeg vil nu finde mig (?)beredt i at lide det Tab 

som Underretsdommen har tilføiet mig ved at der ikke er bleven tilstaaet mig nogen Betaling for 

Supplementsberegningen. – Jeg har for henimod et Aar siden Meddeelt Procurator Sand i Sæbye en 

lovlig Fuldmagt til at modtage den mig tilkjendte Betaling fra Læsøboerne og til paa mine Vegne at 

qvittere for samme hvorefter han har lovet uopholdelig at sende mig Beløbet med Posten til Aalborg 

– Deres Velbaarenhed ombedes nu godhedsfuld at ville drage Omsorg for at Overrettens Afviis-

ningsdom snarest mueligt maatte vorde lovlig forkyndet for alle Vedkommende ligesom jeg derfor 

beder Dem at ville være af den Godhed at tilkjendegive mig til hvilket Tidspunkt de 15 Dage 

udløber inden hvilken Betalingen efter Dommen skal være erlagt. Med særdeles Høiagtelse 

ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 

 

Velbaarne Hr. Landsoverretsprocurator Morville. 

 

 

Nr. 3253 

 

For min gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift som med Indbegreb af det bevilgede Tillæg 

er for September Maaned 1858 bleven mig udbetalt af den Kongelige Amtstue i Aalborg med 26 

rdl. 64 sk. qvitteres herved. 

Vadumtorp d. (?) September 1858, P.L Birk 

 

 

Nr. 3254 

 

Vadumtorp pr. Aalborg den 6
te
 September 1858 

Velbaarne Hr. Procurator Sand i Sæbye 

Da det formodentlig er Deres Velbaarenhed bekjendt at min Sag mod Læsøboerne om Restbeløbet 

af Betalingen for Udskiftningen af Øens fælleds Heder og Overdrevsjorder, som Committeen have 

indanket til Overretten er under 26
de

 August sidstleden bleven afviist af Overretten paa Grund af at 
der af begge Parter var bleven qvieseret ved Underretten og at følgelig denne skal staae ved Magt, 

om ikke Læsøboerne imod Formodning skulde faae i Sinde endnu at appellere Sagen til Høieste Ret 

– Deres Velbhd. ombedes at være af den Godhed at lade mig vide om De ikke endnu som jeg 

antager har den Fuldmagt liggende som jeg sendte Dem ifjor til at hæve Penge efter til mig fra 

Læsøboerne, og om De ikke som jeg vel antager endnu er villig til at gjøre det fornødne paa mine 

Vegne for at sætte mig i Besiddelse af mit Tilgodehavende. – Jeg sender Dem herved Overrettens 

Afviisningsdom og beder Dem godhedsfuld at besørge den snarest mueligt lovligen forkyndt for 

alle Vedkommende at jeg dog endelig en Gang kan komme i Besiddelse af det saa længe savnede 
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Pengebeløb, som jeg stoler paa De er saa god at modtage efter den Dem sendte Fuldmagt. – jeg kan 

ikke i dette Øieblik huske Fuldmagtens Datum men da De som jeg antager har den liggende saa gjør 

det jo intet til Sagen med dens Datum som De vel er saa god ved Leilighed at opgive mig. Jeg har 

tilligemed Overretsdommen faaet en Note sendt fra Hr. Landsoverretsprocurator Morville paa den 

ham lovede 50 rdl. samt paa 10 rdl. til Hr. Procurator Kühnel som jeg beder Dem tilstille saasnart 

som der kommer Penge ind. Deres med særdeles Agtelse forbundne P.L. Birk. 

 

S:T: Hr. Procurator Sand i Sæbye. 

 

 

Nr. 3255 

 

Vadumtorp den 18 September 1858 

Velbaarne Hr. Landsoverretsprocurator Morville 

De af Deres Velbaarenhed under 24
de

 f.M. mig tilstillede Documenter angaaende min Sag mod 

Læsøboerne har jeg modtaget. - Overrettens Afviisningsdom har sej sendt til Hr. Procurator Sand i 

Sæbye og bedet ham om at sørge for at der saa uopholdelig som mueligt kunde blive lovlig forkyndt 

for alle Vedkommende ligesom jeg derhos har bedet ham om at modtage Pengene til mig fra Læsøe 

og at sørge for at de 50 rd. til Dem og 10 rd. til Hr. Procurator Kühnel snarest mueligt maatte vorde 

Dem tilstillet – Saa hastig som jeg kan komme i Besiddelse af saa mange Penge som dertil udkræ-

ves skal den mig tilstillede Nota punctlig blive betalt; men indtil den Tid maa jeg nødvendig bede 

om Overbærenhed. – Tillade mig ærbødigst at forespørge om ikke de 15 Dage som underretsdom-

men bestemmer inden hvilken Dommen skal være fuldbyrdet maa være at regne fra den Dag at 

Overrettens Afviisningsdom er bleven dem lovlig forkyndet, med mindre de forinden erklære Appel 

til Høieste Ret; da Committeen hidtil stedse har viist et Drilagtigt Forhold i det Hele saa stoler jeg 

nu slet ikke paa hvo de kan faa i Sinde at gjøre førend jeg seer det. Deres med Høiagtelse hengivne 

P.L. Birk. 

(Besvaret ved Skrivelse af 27
de

 September 1858, B.) 

 

 

Nr. 3256 

 

For min gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift som med Indbegreb af det bevilgede Tillæg 

er for October Maaned 1858 bleven mig udbetalt af den Kongelige Amtstue i Aalborg med 26 rd. 

64 sk. qvitteres herved, 

Vadumtorp den (?) October 1858, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3257 

 

Da Læsøboerne nu have indfunden sig hos mig med den resterende Betaling for Udskiftningen 

hvorfor de have været sagsøgt saa er det en Selvfølge at Sagen dermed er afgjort - Det Deres 

Velbyrdighed tilsagt Gebyhr 40 rdl. sende Dem herved, ærbødigst og forbindtligst P.L. Birk. 
 

Hr. Procurator Sand i Sæbye 

 

 

Nr. 3258 

 

Velbaarne Hr. Landsoverretsprocurator Morville i Viborg 
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Da Læsøboerne nu have indfundet sig med den mig skyldige Betaling efter Dommen saa tillader jeg 

mig herved ærbødigst at fremsende det belovede Gebyhr 50 rdl. til Deres Velbaarenhed og 10 rdl. 

til Landsoverretsprocurator Kühnel idet jeg takker Dem ærbødigst for Udfaldet med sand Agtelse 

og Forbindtlighed ærbødigst  

Vadumtorp den 25 October 1858, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3259 

 

(Dette brev er overstreget, men da jeg ikke ved hvad denne overstregning betyder, så har jeg valgt 

at gengive det her) 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 25
de

 denne Maaned angaaende en af 

Ministeriet forlangt Undersøgelse og Taxation betræffende nogle sandfugne Jorder i Skagen 

Landsogn tillader jeg mig ærbødigst at indberette at jeg saa villig som pligtig til at foretage denne 

Undersøgelse saa hastig som mit Helbred kan tillade det; men da jeg svækket af foregaaende 

Embedsanstrængelser ikke føler mig stærk nok til at kunne taale det for Øieblikket og min Søn 

Landinspecteur Rasmus Frederik Birk som er her paa Vadumtorp og nøie kjender de omhandlede 

Eiendomme hvis Udskiftning han afsatte for mig i Efteraaret 1854 hvorved han opholdt sig paa 

Stedet i 1½ Maaned og derved fik den bedste Leilighed til at blive nøie bekjendt med de omhand-

lede Jorder er villig til at, dersom ikke er aldeles nødvendigt at jeg skal udføre den i egen Person, 

foretage den forlangte Undersøgelse i mit Sted, saa tillader jeg mig allerærbødigst at bede om at 

denne Undersøgelse maatte overdrages til ham i mit Sted; men dersom jeg endelig skal udføre 

Undersøgelsen i egen Person da maa jeg nødvendig bede om at maatte udsætte den til en blidere 

Aarstid og til mit Helbred da mueligen maatte blive noget bedre end det er for Øieblikket. – Jeg er 

nu over 70 Aar og har i mine almagts Dage været saa hyppig medtaget og overanstrængt i mit 

Embede at jeg nu ikke kan taale ret megen Anstrængelse. Under disse Omstændigheder tillader jeg 

mig underdanigst at bede om at denne Undersøgelse maatte overdrages til bemeldte min Søn at 

udføre i mit Sted. – De mig tilstillede Documenter remitteres herved, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Esbensen Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 3260 

 

For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg som med Indbegreb af det bevilgede Tillæg for 

November Maaned 1858 er bleven mig udbetalt af den Kongelige Amtstue i Aalborg med 26 rdl, 64 

sk. Rigsmønt qvitteres herved. 

Vadumtorp den (?)November 1858, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3261 

 

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 24
de

 forige Maaned tillader jeg mig 
allerærbødigst at bemærke eftersom mit Helbred dog ikke er saa godt fortiden – jeg saa gandske vel 

kan taale den Reise som er forbunden med at komme til og fra Stedet saa har jeg talt med min Søn 

Landinspecteur Rasmus Frederik Birk som har kjendskab til den omhandlede Eiendom i det han i 

Efteraaret 1854 afsatte Udskiftningen for mig i hele Landsognet og derved fik den bedste Leilighed 

i de omtrent 1½ Maaned (?) veed at blive fuldkommen nøie bekjendt med Localiteterne og da han 

er villig til at udføre den begjærte Taxation og Undersøgelse i mit Sted om det kan, som jeg haaber 

ville tillades, saa tillader jeg mig ærbødigst at bede om at denne Forretning maa overdrages til be-

meldte min Søn der som anført nøie kjender den omhandlede Eiendom og som bedre end jeg kan 
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taale de Besværligheder som Reisen til og fra Stedet medføre og som ligesaa godt som jeg kan have 

en Mening om hvad der maatte være sandsynligst med Hensyn til det Haab man fornuftigvis kan 

gjøre sig om Sandflugten i Fremtiden – De mig tilstillede Documenter tilbagesendes herved. 

Vadumtorp den 4
de

 November 1858, Allerærbødigst P.L. Birk. 

 

Høivelbaarne Hr. Amtmand Esbensen Ridder af Dannebroge. 

 

 

Nr. 3262 

 

(Løst brev indlagt i kladdebogen) 

For min gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift der med Indbegreb af det bevilgede Tillæg er 

for Juli Maaned 1859 bleven mig udbetalt af den Kongelige Amtstue i Aalborg med 26 rdl. 16 sk. 

for hvilket Beløb herved qvitteres. 

Vadumtorp den 1
st
 Juli 1859, P.L. Birk. 

 

 

Nr. 3263 

 

Kjære Hr. Justitsraad 

Indlagt tilstiller jeg Dem Renterne = 40 rd. for de to sidste Terminer af de to i Vadumtorp priori-

terede Obligationer som De har og beder Dem modtage min Undskyldning for, at de ikke  er Dem 

sendte før – De vilde meget glæde mig ved et Par Ord at lade mig vide om De og Deres befinde 

Dem vel. jeg hører dog af og til ved vor Sønner og fælleds Bekjendte lidt fra Dem, men vilde gjerne 

om Deres Tid tillade det, høre lidt personlig fra Dem. Som De vel har erfaret har jeg i Slutningen af 

forrige Maaned ogsaa fristet den tunge Skjæbne at miste min Søn i Altona. Jeg selv og øvrige 

Familie er Gud ske Lov ved Helbred og Haab at høre det samme fra Dem og Deres. Med Ønsket om 

et glædeligt Nytaar for Dem og Familie tegner jeg mig som Deres med sand Høiagtelse hengivne 

P.L. Birk 

Vadumtorp den 31
de

 December 1858.  

 

(Velb. Hr. Justisr. Hvass.) 

 

 

Nr. 3264 

 

Efter Begjæring af Hr. Proprietair Schrøder til Kokkedal har jeg for af omtrent et Par Aar siden 

inddeelt og afsat Skjel i Mølgaards Hede under Kokkedal; Forretningen som jeg lod udføre ved min 

yngste Søn Landinspecteur C.L. Birk blev ikke den Gang betalt og er ikke bleven det siden; mit 

Tilgodehavende for samme antager jeg mindst at kunne anslaa til 10 rd. hvilket Beløb jeg ærbødig 

beder mig tilkjendt ved min Søn anden Landinspecteur Rasmus Frederik Birk som boer her paa 

Gaarden og hvis qvittering derfor validerer. 

Vadumtorp den 18
de

 Januar 1859, Ærbødigst P.L. Birk. 
 

S:T: Hr. Proprietair Schrøder til Kokkedahl 

 

 

Nr. 3265 

 

For min Gage som Stiftslandinspecteur i Aalborg Stift som med Indbegreb af det bevilgede Tillæg  

er for Februar 1859 bleven mig udbetalt af den Kongelige Amtstue i Aalborg med 26 rd. 64 sk  
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Rigsmønt qvitteres herved.   

Vadumtorp den (?)Februar 1859 

 

 

Slut 


