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Konditioner

Tirsdagen den 23 januar afholdes lisita-

tion over levering af 5 favne sten på

Lisbjerg vejen og 3 favne på Høvejen; stene-

ne skal være kjørt og opsat i ¼ favne in-

den 1ste marts; vejudvalget bestemmer

hvor på vejen stenene skal ligge.

Slagningen af disse sten på 1¼ tommes stør-

relse skal være fuldført inden 1ste juni -

og er den der påtager sig arbejdet er pligtig

at opsætte de slagne sten efter skabelonen.

Grøfterne oprenses således, at de ere 1½ alen

foroven og ½ alen i bunden og ¾ alen dybe,

dog således at vandet har tilbørligt fald,

og oprensningen skal være færdig inden 14

april. Planeringen af vejene foretages efter

vejudvalgets anvisning, ligesom også det øv-
rige arbejde antages af dette, hvis vedkommende
ikke holder sig konditionerne efterrettelig, da
har sognerådet ret til at leje på de forsømme-
liges regning. Sognerådet forbeholder sig
ret til at aprobere budene, hvilket straks skal
blive tilkjendegivet.

Elev, den 23 januar 1883
Rasmus Nielsen

formand
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Lisitation afholdt den 23. januar 1883

Samtlige bud bliver straks approberede af det samlede sogneraad

Rasmus Nielsen Niels Snog Nielsen

Rasmus Th. Olesen P. Petersen Søren Nielsen

Samkjørsel og levering Kroner øre

Jens Møller 3 favne sten a 12 k 36 "

Niels Snog Nielsen 2 fv. do 11-75 23 50

Rasmus Hansen 3 fv. do på Høvej 14,25 42 75

Morten Nielsen sammenkjørsel af sten 4 25
Rasmus Hansen ditto på Høvejen 2 "

Peder Didderiksen ditto på Terp - Lystrupvejen 1 25
Anton Jensen 1 fv. sten på Lisbjergvejen at slå 15 "

Rasmus Peter Jensen 4 fv. do a 15 kr. 60 "

Jens Andersen 3 fv. på Høvejen a 15 kr. 45 "

Ole Peter Jensen 1 favn på Skårupvejen 16 16

Jens Andersen ditto på Høvejen a 17½ favn 8 50

Ole Peter Jensen ditto på Terp-Lystrupvejen 18 4 50
161Rasmus P. Jensen 200 fv vejgrøft a 8 øre 12 88

Jens Kristensen 8 øre pr fv. 380 30 40

Jens Andersen 200 fv. a 8 øre Høvejen 16 "

ditto 100 fv. 8 øre 8 "

ditto 100 fv. 8 øre 8 "

Peder Didderiksen resten 130 a 8 øre10 40
344 43
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Tirsdagen den 23 januar klokken 1 fore-

tages valg af 3 medlemmer til at bestyre

de fattiges kasse. Følgende vælgere vare tilstede og

stemte
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Til bestyrelsen for de fattiges kasse valgtes:
Jens Møller med - 13 stemmer
Peder Kristensen - 8
Niels Andersen - 6 valgt ved lodtrækning
mellem ham og Søren Nielsen, der også havde

6 stemmer

Efter valget afholdt sognerådet et møde ved hvil-
ket det vedtaget at yde et tilskud til børnehjem-
met i Ormslev af 10 kroner.

I anledning af en skrivelse fra fattigudvalget
i Århus om at refundere dem 5 kroner ugent-

lig, som de har ydet Henrik Oben Rasmussen
i fattighjælp, vedtoges det at refundere denne de 5 kr.
ugentlig hidtil, men for fremtiden kun at give

ham 3 kroner ugentligt, hvis han ikke vil hjælpe sig
dermed, ønsker vi ham hjemsendt.

Elev, den 23 Januar 1883
Rasmus Nielsen

Rasmus Th. Olesen Niels Snog Nielsen

P. Pedersen Søren Nielsen

3 die Møde

Fredagen den 2den Februar afholdt sognerådet et

møde ved hvilket følgende sager behandledes:
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Klage fra Morten Nielsen over, at han formener
at han er ansat til at svare for meget i Kommuneskat.

Sognerådet fandt ikke, at Morten Nielsen er foruret-

tet i forhold til andre i kommunen, og som følge

deraf kunde ingen nedsættelse finde sted.

Skatteklage fra Niels Snog Nielsen over, at han forme-

ner sig forurettet ved Ligningen.

Det vedtoges at nedsætte hans skat med 9 kroner

84 øre, efter de oplysninger der fremkom.

Klage fra Søren Peter Nielsen og Marius Jørgensen

om at de formener sig at være for højt ansat i kommu-

neskat.

Det vedtoges ikke at nedsætte skatten.

Klage fra Jens Frederik Jensen over sin skat.
Det blev vedtaget ikke at nedsætte skatten.

Der blev fremlagt en skrivelse fra Trige - Ølsted sogne-

neråd, hvori de forespørger om Elev sogneråd vil
optage en vej, der går fra Anders Andersens mark

til Elev, på fortegnelsen over de offentlige biveje.
Dette vilde sognerådet ikke, da kommunen ingen
brug har for denne vej.

Skrivelse fra et Udvalg af Århus Amtsråd
hvori de udtaler, at de ønsker, at høre sognerådets

mening om, hvorvidt de ønsker noget af bidraget

til Amtsrepartiondet lignet efter kommunal-

lovens § 50 1
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Det vedtoges at svare: at Sognerådet fandt, at

det var rigtigt, at en del af bidraget til Amtsre-

partionfonden lignedes efter § 50 i lov om land-

kommunernes styrelse af 1867.

Til at revidere kommuneregnskabet valgtes:

Gårdejerne Rasmus Hansen og Rasmus Jensen.

Det overdroges til Rasmus Tomasen at istandsætte

brandhagerne.

Rasmus Nielsen

P. Petersen Rasmus Th. Olesen Søren Nielsen

Niels Snog Nielsen
Skrivelse fra Kjøbenhavns Magistrat af 8 febr. 1883

Den 2' ds. blev den senest i magistratens skrivelse af

31 marts 1879 anmeldte ugift. Maren Kristensensen tillige

med et af hende den 10 f. m. født pigebarn indlagt til

Kur i kommunehospitalet, da de som hoslagt lægeerklæ-

ring udviser lider af henholdsvis betændelse i Mamma og

Øjensygdom. Ved tjenstligt at meddele det ærede sogne-
råd ovenstående forbeholder man sig nærmere at lade
regning følge for barnets vedkommende fra den 2d
dennes og for moderens fra den 16tende næste måned.
indtil hvilken dag kuromkostningerne vilde
blive afholdte af det herværende fattigvæsen i

medfør af forordningen af 24 januar 1844 § 13

Skrivelse fra Galten - Virring sogneråd;

som vi modtog den 12 febr. 1883.

Herved tillader jeg mig at tilsende det ærede
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sogneråd for Elev kommune hoslagte regning stor

43 Kroner 89 øre med tjenstlig anmodning om at beløbet
må blive sendt hertil snarest muligt.

Hjælpen er ophævet fremdeles. Enken er bleven

gift.
P. S. V.

Jens P. Pedersen
formand

4de møde
Den 28 febr. 1883 afholdt sognerådet et møde ved hvil-

ket følgende sager forhandledes:

I anledning af foranstående skrivelse fra Kjøbenhavns
Magistrat, erkendte sognerådet at Maren Kristensen er

forsørgelsesberettiget her, og vi er derfor villig til at refundere
havte udgifter fra den 16 marts forskommende, og for barnets
vedkommende fra den 2den februar, men hvis Maren

Kristensen forlanger understøttelse efter den tid, hun bliver

udskreven af Kommunehospitalet, så ønsker vi hende

hjemsendt

I anledning af en skrivelse fra Galten Vissing sogneråd

vedtoges det at forlange nærmere oplysninger, da vi forme-

ner ikke at være pligtige at betale disse udgifter da enken
vistnok har været gift i længere tid.

Regnskabet over kommunens indtægter og udgifter blev
fremlagt og underskreven, og der fandtes ikke andet opført

derpå end hvad der var bevilget.

Listen over folketingsvælgerne blev forfattet og underskriven.

Det vedtoges, at Elev kommune ikke længere ville give Hen

drik Oben Rasmussen understøttelse i Århus, hvis han

nu ikke kan hjælpe sig selv, så ønsker vi ham hjemsendt.

Vejmandter meldte at at kommunens hjulbør var ubrugelig,

og det vedtoges derfor at få den istansat, hvilket overdroges til

Niels Snog Nielsen, ligeledes blev det bestemt at bortleje 2 grus-
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grave og grusningen i gaden ved næste sognerådsmøde,

hermed sluttedes mødet.

Rasmus Nielsen P. Pedersen Rasmus Th. Olesen

Søren Nielsen Niels Snog Nielsen

5te møde

tendeDen 16 marts afhodt sognerådet et møde

ved hvilket følgende sager forhandledes:

Grusningen i gaden bortlejedes til Rasmus Peter Jensen for

et år, for en pris af 8 kroner, som betales til sognerådet den

1ste september;
Grusgraven i Rasmus Jensens mark bortlejedes til Søren

Frederiksen fra 1ste april 1883 til 31 marts 1884, imod at

han derfor giver 2 kr.

Grusgraven i Rasmus Koks mark bortlejedes til Rasmus
Kok til næste år igen for 3 kroner.

Skrivelse fra Provsts Kieler i
På grund af det i forhold til børneantallet i Elev skole
betydelige antal forsømmelser uden lovlig grund, skal

Direktionen herved tjenstlig have sognerådet pålagt at holde

sig loven om mulktering efterrettelig.

Fra Kjøbenhavns Magistrat fremsendtes regning for et

fra ugift Maren Kristensen født Pigebarn, der var indlagt

til Kour og Pleje på kommunehospitalet fra den 2 til 26

februar d. å. altså 25 dage a 60 øre hvilket udgjør

15 kroner, dette beløb fandt vi at være pligtige at betale.
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Ifølge skrivelse fra Århus stiftamt skal der den 31 marts

foretag valg af 5 amtsrådsmedlemmer i stedet for de efter
trur fratrædende, hvortil sognerådet har at vælge en valg-

mand. Til valgmand for Elev kommune valgtes Rasmus
Nielsen. Hermed sluttedes mødet.

Rasmus Nielsen P. Pedersen Rasmus Th. Olesen

Søren Nielsen

te

6 møde

D 25 juni afholdt sognerådet et møde ved hvilket medlem-

merne vare mødte med undtagelse af Niels Snog, der var syg.

følgende sager behandledes

Forslag fra skolekommisjonen til feriefordelingen

i Elev skole, hvortil sognerådet foreslog nogle få foran-

dringer.

Skrivelse fra Pastor Tram hvori han forlanger en for-

handlingsprotokol til skolekommisjonen. Det

vedtoges anskaffe en.

Efter forslag af formanden vedtoges det at anskaffe Hånd-

bog for Sognerådsmedlemmer af Krarup, og tillæg

til P. G. Sørensen lovsamling.

Det overdroges til R. Tomasen at foranstalte nogle repa-

rationer ved skolebygningen udførte og dertil at anskaffe

de fornødne materialer.

Karen Kristensen ønsker tøj til en trøje, hvilket bevilligedes.

Derefter blev der lagt en tillægsligning for dem der ere

tilflyttede kommunen siden nytår.

Fra randsynsmændene var kommen beretning over det afhold-
te randsyn over landgrøften i Elev mose, og Tomsens 
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vedtoges anskaffe en.

Efter forslag af formanden vedtoges det at anskaffe Hånd-
bog for Sognerådsmedlemmer af Krarup, og tillæg
til P. G. Sørensen lovsamling.
Det overdroges til R. Tomasen at foranstalte nogle repa-
rationer ved skolebygningen udførte og dertil at anskaffe
de fornødne materialer.
Karen Kristensen ønsker tøj til en trøje, hvilket bevilligedes.
Derefter blev der lagt en tillægsligning for dem der ere
tilflyttede kommunen siden nytår.
Fra randsynsmændene var kommen beretning over det afhold-
te randsyn over landgrøften i Elev mose, og Tomsens



S. Rasmussens Enke Elev og Rismans Skårupgårds stykke

vare ikke oprensede og deres stykke blev derfor bortlejet til

P. Didderiksen således at han skal have for Thomsens 1 kr

S. Rasmussens Enke 1 kr. og Rismans 2 kroner.

Rasmus Nielsen Rasmus Th Olesen P. Pedersen
Søren Nielsen

7 møde
Den 10 oktober afholdt sognerådet et møde ved hvilket
følgende sager forhandledes.Skolelærer Kristensen forlangte at få lagt et nyt gulv

i begge forstuerne i skolen, hvilket bevilligedes, og det
bestemtes, at der skulde kjøbes 250 mursten ved Kjærgården
og til at hente dem lejedes Peder Pedersen for en betaling
af 1 krone 80 øre. og det overdrages til R Thomsen at

lade gulvet lægge.Det vedtoges at lade vinduerne i fattighuset male, hvil-
ket Søren Nielsen lovede at foranstalte gjort.
Til at møde på sesjonen den 29 oktober valgtes Peder Peder-
sen.Torvald Hansen blev udskreven af Århus amts sygehus
den September, og derefter blev han hjemsendt til
Skanderup - Stilling kommune, og hans hjemsendelse
kostede 3 kroner, hvoraf forsørgelsen i kommunen
betaler halvdelen. Da der ikke var mere at forhandle

sluttedes mødet
Rasmus Nielsen Rasmus Th Olesen Niels Snog

Peder Pedersen Søren Nielsen
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8ten de møde

Den 16tende oktober afholdt sognerådet møde, og

følgende sager behandledes.

Det bestemtes at afholde lisitation overdagen
den 28. november. Kløver Hø, halm, tørv og træ til

skolen og korn til fattigvæsenet samt levering af 4 fv.
sten til Århus vejen 3 fv. på Elsted vejen og 3 fv. på
Høvejen og 1 fv. på skolevejen, stenene skal være slået

kjørt til 1ste februar og slagen til 1ste maj. Grøfteoprens-
ning i den nordlige del af gaden og på Trige vejen fra
byen og ud til Niels Snogs, og det skal være fuldført til

15. april.Skrivelse fra Udvalget for Århus fattigvæsen an-
gående Hendrik Oben Rasmussen mangler 10 kroner

til husleje. Det vedtoges ikke at give ham noget.
Skrivelse fra samme udvalg angående Jørgen Anton Mor-
tensen, der har været indlagt på Aarhus fattigvæsen

fra den 7 til den 8 tende november og om Elev sogneråd
vil refundere dette. Det bestemtes først at indhente nær-
mere oplysninger angående hvor han har været siden
han var atten år. Det vedtoges at bekendtgøre lisitasjonen

i Århus Amtstidende og Århus folkeblad.

Rasmus Nielsen Søren Nielsen

P. Pedersen Niels Snog Nielsen
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Konditioner
gældende ved lisitationen den 28 november 1883

Til skolen leveres 128 ℔ godt hø, og 192℔ halm,
hvoraf 1/3 del af hvad en leverer kan være små-
rughalm, resten byghalm eller havrehalm,
friske og gode varer. Hø og halm udbydes hver
for sig, således at den der får det laveste bud
kan tage det hele kvantum om han vil, og det
mindste parti nogen kan tage er 10℔, det leve-

res i månederne Januar, februar og marts.

Endvidere 15000 tørv til skolen og 5000 til fattigvæsenet
formen hvori tovri tørvene laves skal være 9 tommer lang
6 tommer bred og 3 tommer tyk, de skal være af en
god og fast tensitet, og de skal leveres til midten af
juli måned 1884. Tørvene antages af sognerådet
førend når de leveres, og hvis sognerådet finder
at tørvene ikke ere gode nok, da er dette beret-
tiget til at kjøbe nogle andre tørv et andet
sted på vedkommende leverandørs regning.
Leverandøren skal selv bringe tørvene i hus
i skolebygningen.

Desuden leveres 1 favn storkløvet bøggebrænde og
12 tønder havsand til skolen, træet leveres til
1ste oktober, og sandet i løbet af året efter lærerens
ønske.Til fattigvæsenet leveres 300 ℔ rug, 250 ℔ byg af
god og frisk kvalitet, det leveres kvartalsvis i

månederne Januar, April, Juli og Oktober.

På Lisbjerg vejen leveres 4 kbf. sten, på Elsted vejenog opsættes i 1/4 fv.

3 fv. og på Høvejen 3 fv., stenene leveres inden 1 februar
og de skal være slået til midten af maj, og de

må være 1½ tomme store, der må ingen jernsten
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Til fattigvæsenet leveres 300 ℔ rug, 250 ℔ byg af
god og frisk kvalitet, det leveres kvartalsvis i
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3 fv. og på Høvejen 3 fv., stenene leveres inden 1 februar
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leveres, og kampstenene må ikke være større end 12
tommer i tvermål. På Gaden leveres 1 f sten en
af de første dage, og de skal være slået til 1 januar.

På Trige vejen oprenses 400 fv vejgrøfter og rabatter-
ne tages af med det samme, hvor det behøves, efter vej-
udvalgets nærmere bestemmelser. Grøfterne skal

have en bredde foroven af 1½ alen og ¾ alen dyb

og ½ alen i bunden, de skal være oprenset til

midten af april. Desuden oprenses nogle grøfter i

gaden efter samme mål; men de skal være færdige

til jul. Hvis vedkommende leverandører ikke

holder sig konditionerne efterrettelige, da er sog-

nerådet berettiget til at lade manglerne afhjælpe
på de forsømmeliges regning. Iøvrigt for-
beholder sognerådet sig ret til at antage og forkaste
budene, hvilket straks skal blive tilkendegivet.

P. S. V.

Rasmus Nielsen
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Lisitation afholdt den 28 november 1883
kr øre

B. Nielsen 60 ℔ hø a 48 øre 28 80
Rasmus Peter Jensen 50 ℔ 50 øre 25 "

Anders Madsen Eldsted 18 ℔ 61 - 10 98

Rasmus Peter Jensen 50 ℔ halm a 40 øre 20 "

Niels Poulsen 20 - - 45 9 "

Anders Madsen 20 - - - 45 9 "

ditto 20 - - - 45 9 "

Ras P. Jensen 10 - - 46 4 60

Peder Pedersen 50 - - 46 23 "

Anders Madsen 22 - 45 9 90

Rasmus Jensen 15000 tørv a 4,70 70 50

Anders Madsen 1 fv. træ a 23,50 23 50

Rasmus Jensen 12 tønder havsand 9, 9 "

Niels Poulsen 5000 tørv a 4,55 22 75

Søren Nielsen 300 ℔ rug 19,50
19 50

Rasmus Nielsen 250 ℔ byg 17-"- 17 "

ditto 2 fv sten på Lisbjergvejen a 12,75 25 50

Rasmus Jensen 2 fv. a 12,75 25 50

Søren Nielsen 1 fv. Eldstræ 12 -" 12 "

Poul Pedersen 2 fv. 12 - 50 25 "

Peder Pedersen 2 fv Høvejen 12 - 50 25 "

Niels Snog 1 fv. 13 - 13 "

Poul Pedersen 1 fv. i gaden 10,75
10 75
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kr øre
Frederik Pedersen for at kjøre noge sten sammen

på Århus vejen 3 25

Poul Pedersen for 1 læs sanksten på Eldsted vejen1 "

Jens Møller for 1 læs rangsering til Elsted buk 1
"

Peder Sørensen 4 fv. a 13 kroner 52 "

Anton Jensen 3 fv. Eldstedvejen a 13,5040 50

Jens Andersen 3 fv. Høvejen a 13, 39 "

Anton Jensen 1 fv. på gaden a 14, 14 "

R. P. Jensen 400
361 fv. vejgrøfter a 7 øre

ditto 61 favne a 10 øre
Samtlige bud bleve straks approberede.

Rasmus Nielsen Rasmus Th Olesen

Niels Snog Nielsen P. Pedersen Søren Nielsen

10 møde

Mandagen den 10 december afholdt sognerådet

et møde, ved hvilket følgende overslag forfattedes
og derefter forfattedes ligningen for året 1884

og det bestemtes at ligne 1908 kroner 60 øre

for 1884
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Udgift
kroner

Renter og afdrag på lån
øre

Renter 17 25

Afdrag 200 "

I. Penge 170 "

I. Naturalier 300 ℔ rug 19 50

250 ℔ byg 17 "

5000 tørv 22 75

Ekstraordinære udgifter til bygninger 20 "

Tilskud til de fattiges kasse 50 "

Tilskud til sygekassen 50 "

P Penge

Skolelæreren lønninger og instrumenter

I Penge
100 "

I Naturalier 5 Td rug a 12 kroner 60
31 td byg 11,50 356,50
2048 ℔ hø 64,78
3072 ℔ halm 84,50
15000 tørv a 4,70 70,50
1 fv træ 23,50659 78

Andre ordinære udgifter til bøger m.m. 30 "

til bygninger 100 "

Vejvæsenet
Grundforbedring af bivejene 300 "

vedligeholdelse af ditto 250 "

Brandvæsenet 10 "
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Transport
Vandsynsmændene 6 "

Afløst pligtarbejde 20 "

Tilskud til amtsfattigkassen 3 50
- til skolefonden 7 "

- til amtsrepartionsfonden297 85
Skole og Skrivemateriel 35 "

Uforudsete udgifter 100 "

Ialt 2482 38

Indtægt

Forventet overskud 200

leje af fattighuset 35 "

1½ ẞ afgiften 2 16

Tilskud fra Trige - Ølsted 331 13

Grengravene og gadejord 8 "

576 29

1906 9.

I henhold til lov af 4de juli 1850 angående
afløsning af pligtarbejde af huse og boliger på landet

valgtes til voldgiftsmænd for årene 1884, 1885, 1886
Niels Poulsen og Niels Snog Nielsen
Til brøndsynsvidner valgtes Søren Knud-

sen og Jens Rasmussen
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Skrivelse fra Vejlby sogneråd angående at

Andrea Andersen er indlagt på Vejlby fattig-

gård og forlanger at Elev sogneråd skal

anerkjende, at hun er forsørgelsesrettiget

i Elev, hvor hun har tjent i 6 år.
Sognerådet anerkender ikke at hun er forsørgel-
sesberettiget i Elev, da vi formener at hun har
fået fattigunderstøttelse i Vejlby i den tid.

Rasmus Nielsen Søren Nielsen
Niels Snog Nielsen Rasmus Th Olesen

P. Pedersen

12 møde
Torsdagen den 28 december afholdt sognerådet et møde
ved hvilket følgende sager behandledes.
Ligningen og overslaget for 1884 blev fremlagt og un-
derskreven.Skrivele fra udvalget for fattigvæsenet i Århus an-
gående at Hendrik Oben Rasmussen har forlangt en
understøttelse af 3 kroner ugentlig.Det vedtoges at erklære at vi vare villige til en lille tid
at give den forlangte understøttelse.Ligeledes blev der forfattet en kjøreliste for kommunen,

til at hente Jordemoder og læge til barselkoner og brand-
rejserTil vejmand for næste år antoges Peder Didderiksen

for en dagløn af 1 krone og 35 øre fra 1 oktober til 1ste april
og 1 krone og 65 øre fra 1ste april til 1ste Oktober
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Til formand for næste år valgtes Rasmus Nielsen

Rasmus Nielsen Niels Snog Nielsen P. Pedersen
Rasmus Th OlesenSøren Nielsen

Korrespondanse

angående pigen Andrea Andersens forsørgelses-

sted.

Den 24 november meldte pigen Andrea Andersen

sig på den herværende fattiggård uden erhverv og

subsistensmidler, ifølge hendes vedlagte skudsmåls-

bog må det antages at hun er forsørgelsesberettiget

i Elev, hvor hun har tjent siden Novbr. 1877.

Vi beder os derfor behagelig underret om forsørgelses

rettens anerkendelse, i hvilket fald vi forbeholder

os at hjemsende hende. Regning over omkostninger

vil derefter senere fremkomme. Underretning ud-

bedes om, hvor hun skal afleveres, når hun hjem-

sendes.
For Vejlby sogneråd

N. S. HjortshøjElev sogneråd

den 15 december 1883

I anledning af det ærede sogneråds skrivelse af 26 f.

m. angående forsørgelsesrettens anerkendelse af pigen

Andrea Andersen, der er optaget på Vejlby fattiggård,

tillader jeg mig herved at svare følgende. Elev

sogneråd anerkender ikke at Andrea Andersen

er forsørgelsesberettiget i Elev, ti vi formener at kun-

ne bevise, at hun har fået understøttelse til klæder

m. m. af Vejlby sogneråd i løbet af de 6 år, hun
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bedes om, hvor hun skal afleveres, når hun hjem-
sendes.

For Vejlby sogneråd
N. S. HjortshøjElev sogneråd

den 15 december 1883

I anledning af det ærede sogneråds skrivelse af 26 f.
m. angående forsørgelsesrettens anerkendelse af pigen
Andrea Andersen, der er optaget på Vejlby fattiggård,
tillader jeg mig herved at svare følgende. Elev
sogneråd anerkender ikke at Andrea Andersen
er forsørgelsesberettiget i Elev, ti vi formener at kun-
ne bevise, at hun har fået understøttelse til klæder
m. m. af Vejlby sogneråd i løbet af de 6 år, hun



nu har været her i sognet sidst, ligesom hun havde

fået før 1877, hvilket Vejlby sogneråd dengang selv

anerkendte. Jeg antager derfor, at det ærede sogneråd

ved nærmere undersøgelse af sagen vil finde, at hun
har fået understøttelse af Vejlby sogneråd, og hun kan
altså ikke være forsørgelsesberettiget hos os.

P.S.V.

Rasmus Nielsen
formand

Til det højtærede Amtsråd.
Da pigen Andrea Andersen her af Vejlby siden 1877
har tjent i Elev uafbrudt til november 1883, men som
er kommen hertil Vejlby og har meldt sig til sognerådet
om hjælp blev hun indlagt på fattiggården hersteds.
Vejlby sogneråd antog nu, at hun var forsørgelsesberettiget
i Elev sogn efter 6 års ophold der i kommunen og til-
skrev Elev sogneråd om det vilde anerkende Andrea An-

dersen. Elev sogneråd svarede at det ikke vilde anerken-

de Andrea Andersen, da de formene at kunne bevise,
at hun havde fået understøttelse fra Vejlby i de 6 år.
Hertil skal sognerådet tillade at meddele det høje
amtsråd om, at Andrea Andersen ikke af Vejlby sogn
har modtaget understøttelse i ovenmeldte tildsrum.
Det som vi formener at Sognerådet i Elev vil støtte sig
til er måske dette, at da Andrea Andersen er meget
fjollet og sær, kan hun ikke selv holde hendes tøj istand,

og derfor må hendes moder der er under fattigvæsenet hjælpe
hende tilrette dermed, men uden noget vederlag fra sogne-
rådets side. 1882 opholdt hendes moder sig på fattiggården

her det halve år og hjalp hende også dengang med hendes
tøj, siden denne tid har moderen fået en understøtelse

af 24 årlig, således forholder sagen sig og sognerådet tillader
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sig derfor at indstille denne til det høje amtsråds afgørelse.

hendes skudsmålsbog medfølger
Vejlby den 3die januar 1884

P.S.V.

N. S. Hjortshøj

formand

I det jeg vedlægger 3 bilage og en skudsmålsbog, skulde jeg

tjenstlig anmode Elev sogneråd om at meddele behagelig
erklæring i sagen med dette og bilagene tilbage.

Aarhus Stiftsamthus, den 18 januar 1884
Regenburg

Jeg tillader mig herved ærbødigst, at bede det ærede Stiftamt
om at pålægge Skanderup Stilling sogneråd at refundere
os vore udgifter for Torvald Hansens ophold på Århus
amts sygehus fra den 1ste juli til den 25 september 1883

i alt 87 dage a 1 kr. 16 øre pr. dag - 100 kroner 92 øre
porto til sygehuset - 8

samt halvdelen af omkostningerne
ved hans hjemsendelse den 25 september 1 - 50

Ialt 112 kroner 50 øre

Som medfølgende skrivelse fra Skanderup Stilling
sogneråd udviser har de jo erklæret dem villig til at
refundere os udgifterne ved hans ophold på sygehuset
fra 1ste november 1882 at regne, og dette har de også gjort
fra 1ste november 1882 til 30 juni 1883, og jeg sendte
dem regning ovenstående beløb 102 kr. 50 øre sidst i
september og først i november, men endnu har jeg ikke
modtaget dem, jeg håber derfor, at det ærede Stiftamt
vil hjælpe os til at få nævnte beløb udbetalt ti det
er en selvfølge, at hvis Skanderup Stilling ikke
var indgået på at refundere os udgifterne ved hans
ophold på sygehuset, så havde vi forlangt at få ham hjem-

sendt. Elev sogneråd 10 januar 1884

P.S.V.

Rasmus Nielsen

formand
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1ste Møde 1884

Tirsdagen den 22 januar afholdt sognerå-

det et møde ved hvilket følgende sager behand-

ledes.

Det vedtoges at lade kommuneskatten opkræve
i 4 kvartaler ved lejet bud. Mandagen den 28
januar, mandagen den 28 april, mandagen den

den 28 juli og tirsdagen den 28 oktober.
Det vedtoges at bevilge Grete Rasmussen en
understøttelse til Doktor og medisin på 20 kr.
55 øre.Ligeledes vedtoges det at bevilge en boghandler-
regning blandt andet på 12 læsebøgger til skol-
en, samt at afholde sognerådsmøderne hos SørenNielsen og derfor give ham 1 krone for hvert møde.

Rasmus Nielsen Rasmus Th Olesen

Niels Snog Nielsen Søren Nielsen

Til Stiftamtets behagelige underetning tjener
at Elev sogneråd 2 gange tidligere har tilstillet herværen-
de sogneråd regning over Omkostningerne ved Tor-
vald Hansens ophold på Århus amts sygehus, at man
ligeledes 2 gange senest 31 december f. a., har under-
rettet Elev sogneråd om, at når det gør gældende, at
der har været antaget særlig sygevogtere til Torvald Han-
sen under hans ophold på amtssygehuset, da be-
des denne påstand bevidst ved skriftlig rekvition
ved lægen, sker det ikke, kan man kun refunde-
re det ifølge lov af 12 marts 1864 normerede beløb.
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af 1 krone pr døgn.

Skanderup - Stilling sogneråd P.S.V.
22 januar 1884 Tausing

I anledning af foranstående skulde jeg tjenstlig anmode
Elev sogneråd om at meddele behagelig erklæring med dette
og bilagene tilbage, ledsaget af den i sagen førte korre-

spondanse, samt eventuelt af oplysninger om, hvorvidt
det er efter Skanderup - Stilling sogneråds begjæring

at han er bleven indlagt på sygehuset.
Århus Stiftamthus, den 22 januar 1884

A. Regenburg

I anledning af ovenstående tillader sognerådet sig
at svare følgende: Torvald Hansen blev indlagt på
sygehuset i Århus aft herværende sogneråd
efter Distriktslægens ordre, (idet han nemlig led
af betændelse i det ene i så høj grad, at han blev am-ben

buteret derfor), og Elev kommune betalte så for hans op-
hold der indtil 1ste november 1882. Men som med-sogneråd

følgende skrivelse fra Skanderup - Stilling udviser
har de jo erklæret dem villig til at refundere os
udgiften ved hans ophold sygehuset fra den 1ste no-
vember 1882 at regne, altså har Skanderup - Stil-
ling sogneråd jo indgået på at refundere os,

det beløb, der fordres for hans ophold på syge-
huset, og der står ikke noget om, at de kun
vil refundere os 1 kr pr døgn, og det har heller

ikke den gang været det ærede sogneråds mening

ti der er tilstillet dem regning kvartalsvis, første

gang for november og december måned 1882 a

1 krone 16 øre pr. dag og dem betalte uden at gøre
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indsigelse imod de 16 øre, der ere medgået over 1 kr.
Dernæst tilstillede vi dem regning for januarpr dag

februar og marts måneder a 1 krone 16 øre og dem
betalte de også uden at gøre indvendinger.
Så tilstillede vi dem regning for april, maj og juni
måneder ligeledes a 1 Krone og 16 øre pr. dag, men
i det f sognerådet sendte os beløbet for disse 3 må-
neder gjorde de den her, hvilket først skete den
29 august 1883, gjorde de den bemærkning, at de
havde havt udsættelse på deres regnskab fordi
der var refunderet til Elev kommune
over 1 krone pr dag for Torvald Hansens
ophold på Århus amtssygehus, og hvis amtet
ikke ville lade det passere, kunde der muligvis
blive spørgsmål om tilbagebetaling af de 16 øre
pr dag, som Elev kommune havde fået over
1 krone pr dag. Man ser heraf tydeligt, at
det har været Skanderup - Stilling sogneråds
mening, at de ville refundere os hele udgiften
ved Thorvald Hansens ophold på Århus amts
sygehus, det var først da de havde fået ud-
sættelse på deres regnskab for de 16 øre, der
var betalt over 1 krone pr dag, at de fremkom
til det herværende sogneråd med indvend-
inger imod de 16 øre pr dag, der var refunderet
over 1 krone. Hertil svarede Elev sogneråd
den 5te september, at da Skanderup - Stilling
sogneråd havde forpligtet dem til at refundere
os vore udgifter ved Torvald Hansens ophold
på sygehuset, så kunde der ikke være tale om
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at Elev kommune vilde tilbagebetale noget. Endvidere

gjorde vi dem opmærksom på, at Torvald Hansen

var indlagt på sygehuset efter Distriktlægens ordre, og

og vi formente da, at den forplejning han der fik
kunde sættes i klasse med den, der bliver ydet en

syg på landet, hvor der til den syge har været
antaget særlige sygevogtere, og så kan der jo fordres
refunderet indtil 2 kroner pr dag.

Det har altså ikke været Elev sogneråds mening
1883

i skrivelsen af 5 september at ville gøre gældende

at der har været antaget særlig sygevogtere på syge-

huset til Torvald Hansen, men kun, at den

Kur og pleje han der har fået, kunne sættes i klas-

se med den en syg fåer på landet, når dertil

er antaget særlige sygevogtere.
Jeg håber, at det ærede Stiftamt heraf vilde
kunde se, at Skanderup - Stilling sogneråd
har forpligtet dem til at refundere os hele
udgiften ved Torvald Hansens ophold på
sygehuset fra 1ste november 1882 at regne,
havde det ærede sogneråd ikke indgået på
den nævnte forpligtelse, så havde vi forlangt
at få ham hjemsendt, og vi forvente derfor, at
det hele beløb må blive os udbetalt af Skanderup

Stilling sogneråd

Elev sogneråd den 1 febr. 1884

P.S.V.

Rasmus Nielsen

formand
Til

Aarhus Stiftamthus

Skanderborg
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Udskrift
af

Hasle mfl. herreders Politiprotokol
År 1884 den 28 januar formiddag klokken 11
blev en politiret sat på Århus rådhus be-
tjent af Politimesteren med nedentegned vid-
ner, hvor da blev foretaget
Forhør No 15/1884 over Andrea Andersen

Vejlby og hendes moder angående først-
nævntes forsørgelseshjem.

Fremlagt blev en skrivelse fra Elev sogne-
råd af 23 dennes med 1 bilag.
Af det fremlagte toges bilaget til vedfølge og
skrivelsen til indlemmelse sålydende.
Til Hr Justitsråd Lunn, Hasle mfl.

herreders kontor i Århus!
Jeg tillader mig ærbødigst at henvende mig
til Hr. Justitsråden med bøn om, at de vil
lade foretage en afhøring over pigen Andrea
Andersen og hendes moder Jens Andersen enke
Ane Marie Jensdatter, der er på Vejlby fattig-
væsen, for at få oplysninger angående om
Andrea Andersen har fået fattigunderstøttel-
se af Vejlby sogneråd i tidsrummet fra Novem-
ber 1877 til november 1883, og navnlig tillader
jeg mig at bede om at få følgende spørgsmål

besvarede: Har Andrea Andersens moder fået

medens hun havde ophold på Vejlby fattigg.

understøttelse af Vejlby fattigvæsen før hun blev

indlagt på fattiggården i året 1882, for at hun

dermed blandt andet skulde anskaffe klæder og

vedligeholde Andrea Andersens tøj samt foretage

vadsk for hende?

Har Andrea Andersens moder medens hun hav-

de ophold på fattiggården i Vejlby i året 1882
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vedligeholdt Andrea Andersens tøj og vadske hendes

klæder og hendes linned? og har sognerådet i Vejlby
bedet hende om at forrette dette arbejde for Andrea
Andersen? og har de akkorderet med hende om en
betaling derfor, og har de givet hende sæbe og varmt

vand, hvortil der jo er brugt Ildebrændsel til brug
ved vadskningen af Andrea Andersens klæder og
linned.

Elev sogneråd, den 23 januar 1884

P. S. V.

ærbødigs

Rasmus Nielsen

Fremlagt i en politiret

den 28 januar 1884 P Lunn

formand

På sognerådets vegne var mødt gårdejer P. Peder-

sen af Elev. Efter tisigelse fremstod

Enkekone Ane Marie Andersen, født Jensdatter

af Vejlby 62 år gammel, der på given anledning,

forklarede, at hun har været indlagt på Vejlby

fattiggård, fra dennes oprettelse i september

1881 til maj 1882, hun havde nemlig fået

fast understøttelse af fattigvæsenet og boet

i et fattighus, før fattiggården blev oprettet

men i maj 1882 blev hun udskreven og kom
til sin datter, der er gift med Jeppe Jakobsen af
Vejlby og får nu kun understøttelse af 2 kroner

om måneden, hendes datter Andrea Andersen

er nu snart 37 år gammel, men lider af kram-

peslag og er dermed så svækket, at hun ikke

kan sørge for sig selv, men Comparentinden

har i en længere årrække måtte bøde hendes

tøj og vadske for hende. På spørgsmål om den

hjælp kun oppebærer af fattigvæsenet, da ikke

ikke egentlig er en hjælp er en ydes datteren gen-
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ved vadskningen af Andrea Andersens klæder og
linned.

Elev sogneråd, den 23 januar 1884
P. S. V.
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Rasmus Nielsen
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formand

På sognerådets vegne var mødt gårdejer P. Peder-
sen af Elev. Efter tisigelse fremstod
Enkekone Ane Marie Andersen, født Jensdatter
af Vejlby 62 år gammel, der på given anledning,
forklarede, at hun har været indlagt på Vejlby
fattiggård, fra dennes oprettelse i september
1881 til maj 1882, hun havde nemlig fået
fast understøttelse af fattigvæsenet og boet
i et fattighus, før fattiggården blev oprettet
men i maj 1882 blev hun udskreven og kom
til sin datter, der er gift med Jeppe Jakobsen af
Vejlby og får nu kun understøttelse af 2 kroner
om måneden, hendes datter Andrea Andersen
er nu snart 37 år gammel, men lider af kram-
peslag og er dermed så svækket, at hun ikke
kan sørge for sig selv, men Comparentinden
har i en længere årrække måtte bøde hendes
tøj og vadske for hende. På spørgsmål om den
hjælp kun oppebærer af fattigvæsenet, da ikke
ikke egentlig er en hjælp er en ydes datteren gen-



nem Comparentinden, svarede denne Nej, i tidligere
tider havde datteren fået nogen medisin på kom-
munens regning, men siden 1877 er der ikke givet
hende nogensomhelst understøttelse, og hun har

ikke af kommunen fået så meget som en øre
i godtgørelse for den hjælp hun har ydet datteren.
De 2 kroner hun fåer om måneden , siden
hun forlod fattiggården er hende tilstået per-
sonlig og forøvrigt ernærer hun sig ved klude
samling. Hun havde, da hun forlod fattig
gården udtrykkelig forlangt nogen hjælp
fordi hun måtte sørge for datteren på den
omforklarede måde; men det blev hende af-
slået af sognerådet. Under opholdet på fat-
tiggården havde hun også vadsket og eget om
datteren hvortil hun havde sognerådets tilladel-
se. Hverken tråd, lapper eller hvad der iøvrigt
fordres ved udbedring af tøjet blev hende leveret
af fattigvæsenet. Det blev taget af datterens eget
tøj, hvorimod tøjets vadskning skete med

vadskningen af lemmernes tøj uden at
Comparentinden lagde sæbe til. Det skete

frit ligesom lemmernes tøj.

På given anledning fra P. Pedersens side

spørges Comparentinden, om sognerådets
formand ikke havde lovet hende godtgørel-

se for den hjælp hun ydede med bodningen

af tøjet under hendes ophold på fattiggården.

Coparentinden svarer hertil, at formanden

nok havde lovet hende sådan hjælp, men det
var ikke mens hun var på fattiggården, men
da hun forlod denne. Formanden havde svaret
at det måske nok lod sig gøre og lovet at bringe
det for sognerådet, men det er ikke bragt
for, og Comparentinden har som tidligere for-
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klaret ikke fået nogen sådan godtgørelse.

Ligeledes tilføjer hun, at det var på hendes egen begæ-

ring, at der blev hende given tilladelse til at bøde

om datteren også under opholdet på fattiggården

idet datteren ikke kunne selv sørge derfor, men

hun benægter, at den kone, som datteren var hos

i Elev, dengang havde talt til hende om vedbliv-

ende at sørge herfor. Denne kone hvis navn
er Mariane har nok engang sagt til Comparent-

inden, at hun kunde ikke beholde Andrea
dersom Comparentinden ikke vedblev at gøre
hendes tøj istand, da pigen ikke kunne gø-
re det selv, og konen havde nok at tage vare

med i sit eget, men det er flere år tilbage, og

var i hvert tilfælde før Comparentinden kom

på fattiggården. Det ligger i sagens natur

at Comparentinden på fattiggården ikke

kunde udføre dette arbejde uden, at hun hav-

de tilladelse dertil f.v.

Ligeledes fremstod Andrea Andersen

nu af Vejlby fattiggård, der på spørgsmål om

sin alder svared, at hun kunde ikke huske

det, men antager at den er 37 år. Ved nær-

mere eksamination viste det sig, at hun er

så sløret, at hun ikke kan give forklaring

om nogen ting vedkommende hendes forsørg-

else. Moderen bemærker, at datteren ikke

har fået nogen løn udbetalt. Lønnen er

udbetalt moderen, som har leveret hende

klæder. Gårdejer P. Pedersen bad sognerådet

tilstillet udskrift af forhøret, der blev sluttet

til beskrivelse. Politiretten hævet
P Lunn

Vidner

Tojberg N Rasmussen
Udskriftens rigtighed bekræftes P Lunn
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Vi tillader os at fremsende en udskrift af Hasle
mfl. herreders Politiprotokol, af et forhør
der er afholdt over Andrea Andersen og hendes
moder angående førstnævntes forsørgelseshjem
og en erklæring fra Mariane Rasmussen af Elev.
Som det afholdte forhør oplyser har Andrea

Vejlby sogneråd jo givet tilladelse til, at Andrea
Andersens tøj er bleven vedligeholdt og på Vejl-
by fattiggård af et af dets fattiglemmer, og
navnlig tillader vi os at fremhæve, at Vejlby
sogneråd har ladet Andrea Andersens tøj
vaske sammen med fattiglemmernes på
fattiggården. Hermed formener vi, at
det er bevist, at Vejlby sogneråd har ydet
Andrea Andersen fattigunderstøttelse, ti til
vadskning af tøjet har kommunen jo tillagt
arbejdskraft, sæbe og varmt vand, hvortil der
jo er brugt ildebrændsel. Vi formener også
at det er en fattighjælp, der er ydet Andrea, idet
Vejlby sogneråd har givet moderen, medens
hun var fattiglem på fattiggården, tilladelse
til at holde Andreas istand der, for som med-
følgende erklæring fra Mariane Rasmussen
viser, har hun udtrykkelig stillet det som
en betingelse, for at hun vilde beholde An-

drea i sin tjeneste, at moderen skulde vedlige-

holde hendes tøj; hvis sognerådet altså havde

nægtet moderen tilladelse til at holde tøjet
istand, så havde Mariane ikke beholdt Andrea
længere i sin tjeneste, og følgen deraf vilde vist-
nok bleven at Andrea har været nødsaget til
at melde sig til Vejlby fattigvæsen, dette kan man
skønne deraf, at straks efter at Andrea var
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rejst fra Mariane nu i november 1884, så blev

hun indlagt på Vejlby fattiggård. Vi antager

derfor, at Vejlby sogneråd har ladet Andrea An-

dersens tøj vadske og vedligeholde på fattiggår-

den, fordi de vidste, at ellers var Andrea nød-

saget til selv at melde sig til fattigvæsenet

om hjælp. Vi kan heller ikke forstå, at

moderen har kunnet anskaffe klæder og

vedligeholde Andreas tøj for 32 kroner

årlig, uden at bruge nogen af den under-

støttelse dertil, hun har fået af fattigvæ-

senet før hun blev indlagt på fattiggården

hvor stor en understøttelse moderen har få-

et før hun blev indlagt på fattiggården

har sognerådet ikke givet oplysninger om.

Elev sogneråd, den 4de februar 1884

P. S. V.

Rasmus Nielsen

Til

Århus Stiftamthus
Skanderborg

formand

2det møde

Den 16tende februar afholdt sognerådet et møde ved

hvilket følgende sager forhandledes:

Fra gårdejer Jens Møller var fremkommen en klage

over kommuneligningen, fordi han formente, at han

var ansat til at svare for meget i formue og lejlighed-

skat i forhold til andre i kommunen. Sognerådet
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den, fordi de vidste, at ellers var Andrea nød-
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fandt ikke, at han var ansat til at svare for meget
i kommuneskat i forhold til andre.
Derefter foretoges valg af en voldgiftsmand for årene
1884 -1885 -1886 til afløsning af det gårde og bolssteder
påhvilende hoveri og pligtarbejde. Valgt dertil blev
gårdejer Rasmus Jensen.
Fortegnelsen over vælgerne til folketinget for året
fra 18 april 1884 til 31 marts 1885 blev fremlagt un-
derskreven. Det vedtoges at give Niels Snog 3 kroner
for at kjøre 3 læs sten på Trige vejen. Til at bort-
køre noget jord ved Anton Jensens have lejedes Rasmus
Tomasen, og derfor skal han have 2 kroner.
Til at revidere kommuneregnskabet valgtes:
Niels Andersen - Anton Jensen.Det vedtoges ikke at give Hendrik Oben Ras-

understøttelsemussen længere, da vi formener, at han ikke længere
ernære trænger til understøttelse.

Rasmus Nielsen Rasmus Th. Olesen
Søren Nielsen P. Pedersen Niels Snog Nielsen

Skrivelse

fra Århus Stiftamt

I anledning af den med sognerådets skrivelse af

4 dennes hertil tilbagesendte sag angående spørgsmålet

om den nu på Vejlby fattiggård optagne pige Andrea

Andreasens forsørgelsessted undlader jeg ikke med
bemærkning at den omstændighed, at bemeldte

piges moder under sit ophold Vejlby fattiggård
fra september 1881 til maj 1882 har fået vedkom
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sogneråds tilladelse til at bøde på og vadske datterens

tøj sammen med fattiglemmerne, da datteren på
grund af sit helbred ikke er istand til at holde
sit tøj i orden, ikke kan betragtes som fattig-
hjælp nogen datteren underhånden ydet fattighjælp

og at dette i altfald ikke har været tilsigtet af Vejlby
sogneråd, til behagelig efterretning og videre bekendt-
gørelse tjenstlig at meddele, at nævnte Andrea
Andreasen, der er født i Vejlby den 25 maj 1847
og sidst har havt uafbrudt, fast ophold i Elev kom-

mune i 5 år, nemlig fra november 1877 til novem-
ber 1883 må være forsørgelsesberettiget i sidstnævnte
kommune, der således er pligtig til efter lovlig regning
at refundere Vejlby sogneråd dets udgifter på ved-

kommende.Skanderborg, den 29 februar 1884
A Regenburg

Fredagen den 7 marts afholdt sognerådet møde
ved hvilket følgende sager behandledes:

Amtets skrivelse, hvori Andrea Andreasen for-
sørgelsesret er funden, at være i Elev, og Elev
kommune altså at være pligtig at refundere
Vejlby kommune for hendes ophold på fattiggård
efter lovlig regning. Flertallet af sognerådets

medlemmer besluttede at indanke sagen for mini-

steriets domstol.
Regnskabet blev fremlagt og underskreven og

der fandtes ikke andre udgifter opført derpå
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end hvad der vare bevilligede.
Det bestemtes at forlange af Amtet at fåe

Vejinspektørens asistanse til udvidelse og
regulering af en vej til gennem Elev by.

P. Pedersen Rasmus Th. OlesenRasmus Nielsen
Søren Nielsen

I anledning af den dom det ærede Stiftamt har
afsagt, angående pigen Andrea Andreasens forsørgelses-

sted, tillader Elev sogneråd sig herved at udbede sig
en Ministerresulution angående, hvorvidt det kan be-
tragtes som fattigunderstøttelse, at Vejlby sogne-
råd har ladet Andrea Andreasens tøj vadske på
Vejlby fattiggård sammen med fattiglemmernes på
Vejlby kommunes bekostning, og at de i det hele
taget har givet moderen tilladelse til at veligeholde hend-

es tøj på tøj på fattiggården?
Elev sogneråd den 13 marts 1884

P. S. V.

Rasmus Nielsen
formand

Til

Århus Stiftamthus
Skanderborg

Skanderup Stilling
sogneråd, den 10 feb. 1884

I henhold til vedlagte skrivelse af 1ste dennes fra Elev
sogneråd tillader man sig herved tjenstlig meddelele Stiftamt-
et at man i skrivelse 13 december 1882 nok har forpligtet
sig til at refundere Elev sogneråd udgifterne ved Torvald
Hansens ophold på Århus Amtssygehus, men natrulig-
vis efter lovlig regning, hvilket man ikke kan anerkende
den fremsendte regning for at være, da herværende kom-
muneregnskab har udsættelse for at der er betalt 16 øre



end hvad der vare bevilligede.
Det bestemtes at forlange af Amtet at fåe
Vejinspektørens asistanse til udvidelse og
regulering af en vej til gennem Elev by.

P. Pedersen Rasmus Th. Olesen
Rasmus Nielsen

Søren Nielsen

I anledning af den dom det ærede Stiftamt har
afsagt, angående pigen Andrea Andreasens forsørgelses-
sted, tillader Elev sogneråd sig herved at udbede sig
en Ministerresulution angående, hvorvidt det kan be-
tragtes som fattigunderstøttelse, at Vejlby sogne-
råd har ladet Andrea Andreasens tøj vadske på
Vejlby fattiggård sammen med fattiglemmernes på
Vejlby kommunes bekostning, og at de i det hele
taget har givet moderen tilladelse til at veligeholde hend-
es tøj på tøj på fattiggården?
Elev sogneråd den 13 marts 1884

P. S. V.
Rasmus Nielsen

formandTil
Århus Stiftamthus

Skanderborg
Skanderup Stilling
sogneråd, den 10 feb. 1884I henhold til vedlagte skrivelse af 1ste dennes fra Elev

sogneråd tillader man sig herved tjenstlig meddelele Stiftamt-
et at man i skrivelse 13 december 1882 nok har forpligtet
sig til at refundere Elev sogneråd udgifterne ved Torvald
Hansens ophold på Århus Amtssygehus, men natrulig-
vis efter lovlig regning, hvilket man ikke kan anerkende
den fremsendte regning for at være, da herværende kom-
muneregnskab har udsættelse for at der er betalt 16 øre



pr døgn for nævnte Torvald Hansens ophold på Århus Amts-

sygehus og som følge heraf har man ikke troet vedblivende at

burde refundere Elev kommune 116 øre pr døgn men kun

1 krone efter lov af 12te marts 1864 og tillader man sig ærbødigst

at andrage Stiftamtet om at herværende sogneråd må af

vedlagte regningsbeløb fradrage, hvad man alt har refunde-

ret Elev kommune over 1 krone pr døgn
ærbødigst

P. Fausing

formandTil Århus Stiftamthus
Skanderborg

Tilstilles tjentlig Elev sogneråd med henstilling om sam-
me måtte finde anledning til at udtale sig yderligere
om sagen med dette og bilagene tilbage.

Århus Stiftamthus, den 11 marts 1884
A. Regenburg

Elev sogneråd

den 14 marts 1884

I anledning af vedlagte skrivelse fra Skanderup Stil-
ling sogneråd af 10 februar tillader vi os at fastholde:
at Skanderup Stilling sogneråd har, i henhold dets

skrivelse af 13 december 1882, forpligtet sig til at refun-
dere os udgifterne ved Torvald Hansens ophold på

Århus Amtssygehus fra 1ste november 1882 at regne
og der står ikke i denne skrivelse noget om, at det
skal være efter lovlig regning, og vi antog derfor, at
forpligtelsen gjaldt for hele beløbet, og at dette også

har været det ærede sogneråds mening ser man jo
tydeligt deraf, at de har refunderet os 1 krone 16 øre
pr dag i 8te måneder uden at gøre indsigelse mod
de 16 øre, og vi tænker heller ikke, at de kunne have
havt ham billigere på noget andet sygehus, så vi antog
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at de handlede i deres egen kommunes interesse ved at
lade ham blive her og betale 1 krone 16 øre pr dag. Men havde
de den første gang vi sendte dem regning gjort indsigelse mod
de 16 øre, så havde vi forlangt at få ham hjemsendt, da
vi jo ikke vilde have en udgift af 16 øre, når vi ikke be-
høvede det, og det er jo slet ikke afgjort at Lægen ikke
ikke vilde give tilladelse til hans flytning hvis det havde
bleven forlangt. Vi tillader os derfor at bede det ærede

Stiftamt om at erholde vort udlagte beløb udbetalt af
Skanderup - Stilling sogneråd

P. S. V.

Rasmus Nielsen
formandTil Århus Stiftamthus

For at være Sogneraadet behjælpelig med en paa-
tænkt Udvidelse og Istandsættelse af Skolevejen

i Elev, var Vejinspektør Müller med paa Mødet

den 22 April. Af Sogneraadets Medlemmer vare

tilstede Formanden R. Nielsen, samt Rasmus Th Olesen,

Søren Nielsen og N. S. Nielsen.

Af Lodsejerne var mødt Rasmus Jensen, som indgik

mindelig Overenskomst saaledes, at han afstaaer

den til Vejens Udvidelse nødvendige Jord, hvortil

Linien blev afpælet og verstagen, samt de i et Sten-

dige langs med Vejen værende Sten. For en beta-

ling i Et og Alt af 50 Kr. skriver Halvtresins-
tyve Kroner. At saaledes er indgaaet, be- kræfter med Lodsejerens Underskrift.

Rasmus Jensen
Da Lodsejerne ved Vejens modsatte Side ikke var til

stede, kunde Overenskomst ikke opnaas -. Men Linien

for Vejens Udvidelse blev afpælet og vedtagen.

Med Fl til Vejens Istandsættelse i det
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Man vdtager det, at Vejbanen skal have en Bredde

af 8 Alen, hver af grøfterne 1½ Alen.

K J Müller Rasmus Nielsen Rasmus Th. Olesen

Søren Nielsen Niels Snog Nielsen

I anledning af den med sognerådets behagelige

skrivelse af 12 dennes hertil tilbagesendte mellem samme

og Skanderup - Stilling sogneråd værende sag angående

refusjon af de af Elev kommune og tjenestekommu-

ne havde udgifter med den i Skanderup - Stilling
kommune forsørgelsesberettiget Torvald Hansens
ophold på Århus sygehospital fra 1ste november
1882 indtil 1ste 25 september f. å. undlader jeg

ikke tjenstlig at meddele, at amtet må holde for,
at Skanderup - Stilling sogneråd i henhold til lov af
12 marts 1854 § 1 2 stykke ikke er pligtig at refundere
ommeldte udgifter med mere end 1 kr pr. døgn.
Efter den anledning sagen dertil giver skal jeg derfor
med bemærkning, at bemeldte Thorvald Hansen
var fæstet til en gårdejer i Elev for tiden fra 1ste
november 1881 til 1ste november 1882, og den 21 december
1881 blev indlagt på hospitalet ikke lade ubemærket,
at Elev kommune ikke har været pligtig atil som
tjenestekommune at afholde udgifterne ved pågælden-
des ophold på hospitalet længere end til 1ste maj

1882, fra hvilken tid de påhvile forsørgelseskommunen
med 1 kr pr døgn.

Skanderborg, den 18 april 1884
A Regenburg

Til
Elev sogneråd
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4de møde
Tirsdagen 29 april afholdt sognerådet et møde ved hvilket
følgende sager behandledes.Gadejorden og grusgraven bortakorderedes efter forudgået

bekendtgørelse, for 1884.Grusgraven bortakorderedes til Rasmus Peter Jensen for
1 krone 60 øre, som betales den 1ste september.Gadejorden bortakorderedes til Slagter Jens Sørensen Jensen
for 6 kroner, som ligeledes betales den 1ste september.
I anledning af udvidelsen af skolevejen var Risum
Skårupgård mødt, som lodsejer ved den ene side af vejen,

medog sognerådet enedes ham om at give ham en betaling
af 30 kroner for afståelse af jord efter de afsatte mærker
samt for det stykke at stenmuren, hvor vejen bliver ud-
videt.Licitation med vejarbejdets udførelse blev fastsat
til Fredagen den 9 Maj klokken 2, og arbejdets

udførelse udbydes samlet, dog således at 1 favn sten bortkjøres
hen til hakket ved Rasmus Jensens gård på Trige vejen, resten
af stenene kløves og oprettes i kubikfavne på vejen efter
at den er planeret efter sognerådets anvisninger. Grøf-
terne graves 1½ alen vide for oven ½ alen i bunden ¾ alen
dyb; samt slagning af 4 favne sten, som skal være slagen den 1 Oktober.
Licitasjonsafholdelsen bekendtgøres i Århus amtstidende og

Århus folkeblad 3 gange.Det vedtoges at opsige Søren Klavsen til at fraflytte fattighus-
et den 1ste november. Vinduerne i fattighuset males,
hvilket Søren Nielsen lovede at foranstalte gjort.
Sprøjteslangen blev anmeldt at være utæt, og det vedtoges

at lade den istandsætte, hvilket overdrages til R Nielsen.
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Det bestemtes at lade sprøjtehuset istandsætte ved licitationen

den 9 maj.

Rasmus Nielsen Niels Snog Nielsen Søren Nielsen

P. Pedersen Rasmus Th Olesen

Elev sogneråd, den 24 april 1884
Jeg tillader mig herved at forespørge om Skanderup - Stilling sog-

neråd er villig til at refundere os 1 krone pr døgn for Torvald
Hansens ophold på Århus Sygehus i henhold til Århus Stifts-
amts resulution af 18 april 1884, samt om sognerådet vil

opgive os fra hvilken dag de anerkender ham at være forsørgel-
sesberettiget i deres kommune og i den anledning tilstille
os Torvald Hansens skudsmålsbog og dåbsattest.

P. S. V.

Rasmus Nielsen

formand

Skanderup Stilling
sogneråd, den 30 april 1884

I anledning af det ærede sogneråds skrivelse af 22 dennes skal
man tjenstlig melde at man er villig at refundere 1 krone pr døgn
for Torvald Hansens ophold på Århus sygehus i henhold til
Stiftamtets resulution af 18de d. m. dog kun fra 15 Oktbr.

1882 dagen han fyldte 18 år, og blev forsørgelsesberettiget i hervæ-
rende kommune. Skudsmålsbog og dåbsattest siger nævnte
Torvald Hansen at have afleveret til Elev sogneråd.

P. S. V.

P. Fausing

formandElev sogneråd den 1 maj 1884
I henhold til vedlagte resulusjon fra Århus Stiftamt
tillader man sig herved at bede det ærede sogneråd
om at refundere os 1 krone pr døgn for Torvald Hansens
ophold på Århus sygehus for tidsrummet fra 1 Maj
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1882 til 15 oktober 1882 i alt 167 kroner.
Torvald Hansen blev indlagt på Aarhus sygehus den 21 decem-
ber 1881 af det herværende sogneråd, der blev i den anledning
af Elev sogneråd skreven til Dover-Veng kommune, hvor
han dengang var forsørgelsesberettiget, om De var villig til
at refundere os udgifterne ved nævnte Torvald Hansens
ophold på sygehuset i Århus, dertil svarede Dover-
Veng sogneråd, at da Torvald Hansen har havt tjene-
ste i Elev sogn må opholdskommunen i henhold til
plakat af 29 december 1829 og forordningen af 24 januar 1844
§ 13 afholde de udgifter som medgå til Torvald Hansens
kur og pleje, hvis ikke tyendet selv eller husbonden er forpligtet
dertil. Sagen blev da indstillet til Stiftamtets afgørelse,
og den 26 april 1882 afsagde dette et resulusjon, som det
ærede sogneråd vel har fået angående denne sag; men
på grund af Elev sogneråd har misforstået denne resulu-
sjon, så har Elev kommune afholdt alle udgifterne ved
Torvald Hansens ophold på Århus sygehus indtil 1ste novem-
ber 1882. Men da Århus Stiftamt nu i sin resulu-
sjon af 18 april 1884 har erklæret, "at Elev kommune
ikke har været pligtig til som tjenestekommune at
afholde udgifterne ved pågældendes kur og pleje længere end
til 1ste maj1882, fra hvilken dag de plåhvile forsørgelses kom.
munen med 1 krone pr døgn", så tillader vi os at bede
det ærede sogneråd om i henhold til Stiftamts resulusjon,
at refundere os 1 krone pr døgn i den tid, han har været

forsørgelsesberettiget i deres kommune, nemlig fra
1ste maj 1882 til 15 oktober samme år, hvilken dag

han fyldte sit 18 år og blev forsørgelsesberettiget i Skan-

derup Stilling kommune.
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Stiftamtets resulusjon af 18 april samt en skrivelse fra Skan-

derup Stilling sogneråd medfølger, men bedes tilbagesendt

tilligemed beløbet, eller i alle tilfælde det ærede sogneråds svar.

P. S. V.

Rasmus Nielsen

formand
Til

Dover Venge sogneråd Skanderborg

Konditioner
hvorefter sognerådet lader bortlicitere arbejder til istandsæt-

telse af en del af skolevejen i Elev by

Arbejerne består af:
a, omsætning af en stenkiste således at dennes åbning bliver

mindst ¾ alen bred og ½ alen høj, samt forlængelse af samme

til 8 alen.

b, Oprydning af stenene i digerne samt kløvning af

de sten, der ere større end 12 tommer, og opsætning af sten-

ene i kubikmål, efterhånden som vejens regulering skri-

der frem.

c, Gravning af grøfterne med bredde foroven af 1½ alen

og med dybde ¾ alen, planering og regulering af vejbanen

med bredde 8 alen imellem grøfterne.

Under arbejdernes udførelse vil Entreprenøren have at

rette sig efter den foretagne afsætning af linien, så og

efter de anvisninger, som sognerådet nærmere måtte

meddele. Arbejderne kunne straks påbegyndes og skul-

le være fuldførte til 15 juni førstkommende.
og

Når arbejdet er forsvarligen fuldført, samt synet antaget
af sognerådet vil licitationssummen erholdes udbetalt
Af stenmuren ved Rasmus Jensens side bortkjøres 1kbf.
sten hen til Trigevejen ved Lars Sørensens og opsættes.
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med bredde 8 alen imellem grøfterne.
Under arbejdernes udførelse vil Entreprenøren have at
rette sig efter den foretagne afsætning af linien, så og
efter de anvisninger, som sognerådet nærmere måtte
meddele. Arbejderne kunne straks påbegyndes og skul-
le være fuldførte til 15 juni førstkommende.

og
Når arbejdet er forsvarligen fuldført, samt synet antaget
af sognerådet vil licitationssummen erholdes udbetalt
Af stenmuren ved Rasmus Jensens side bortkjøres 1kbf.
sten hen til Trigevejen ved Lars Sørensens og opsættes.



¼ favne efter skabelonen.

Endvidere bortliciteres tilslagning 3 favne sten på skole-
vejen og 1 favn på Trige vejen. Stenene må være 1½ tom og

de opsættes i kubikmål efter skabelonen, arbejdet skal være

fuldført til 1ste oktober førstkommende.

Sammenkørsel af nogle sten i gaden på skolevejen og trigevejen.

Reparation på sprøjtehuset efter sognerådets nærmere
anvisning, og den der påtager sig at udføre arbejdet skal selv

levere materialer.

Sognerådet forbeholder sig ret til at antage og
forkaste de gjorte bud.

Elev sogneråd den 8 Maj 1884
Rasmus Nielsen

5te møde formand
Licitasjon afholdt den 8 maj 1884

Jens Andersen for 1 stenkiste - 6 kroner 75 øre
Jens Andersen for at kløve
Stenmuren og regulere vejbanendet første stykke 46 - 75 -
Rasmus Peter Jensen 10 øre pr favn
af stykket nr 2 31 3 - 10

Rasmus P Jensen 2 favne stena - 13 - 65 - 27 - 30 -
Jens Andersen 2 fv a 13 - 75 - 27 - 50

Konrad Peder for at slå 1 dynge
sten på Aarhusvejen pr favn 24 kroner
Jens Andersen for at køre 1 fv sten
fra stenmuren og hen til Trigevejen - 3 - 40
Niels Snog for at køre nogle stensammen på Skolevejen og Trigevejen 2 - "
Søren Frederiksen for sprøjtehuset 12 - 50

Samtlige bud bleve straks approberede.

Rasmus Nielsen P. Pedersen Rasmus Th Olesen

Søren Nielsen Niels Snog Nielsen
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Dover-Venge

sogneråd den 7/5 1884

I det jeg tilbagesender hoslagte skal jeg tillade mig at

spørge om Torvald Hansen ikke var fra 1 novbr 1881

til 1ste november 1882, da lovlig fardag altså ikke var

inden nævnte dag 1 november 1882

P. S. V.

L. Jakobsen

formand

Elev sogneråd

den 9 maj 1884

Vi tillade ærbødigst at henvende os til det høje Stiftamt
i anledning af at Skanderup Sk Dover - Venge sogne-

råd nægter at refundere os 1 kr pr døgn for Torvald Hansens

ophold på Århus Sygehus i den tid, han var førsørgelses-
berettiget i Dover - Venge kommune, nemlig fra 1ste
maj til 15 oktober 1882, hvilken dag han fyldte sit 18de år

og blev forsørgelsesberettiget i Skanderup - Stilling kommu-
ne, skønt Stiftamtet i sin resulusjon af 18 april 1884 har
erklæret, at Elev kommune ikke har været pligtig som
tjenestekommune at afholde udgifterne ved pågældendes
ophold på hospitalet længere end til 1ste maj 1882
fra hvilken tid de påhviler forsørgelseskommunen med
1 kr pr døgn. Vi tillade os derfor at bede det høje
Stiftamt om i henhold til medfølgende resulution at
forhjælpe os til at erholde vort tilgodehavende beløb
167 kroner udbetalt af Dover - Venge kommune.
Den om sagen førte korrespondance medfølger tilligemed
Stiftamtets resulusjon og en skrivelse fra Skanderup

Stilling sogneråd ærbødigst

P. S. V.

Rasmus Nielsen
formand
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Dover-Venge

sogneråd den 16/5 1884

I anledning af hoslagte skal jeg erklære tillade mig at

henvise til Indenrigsministeriets skrivelse af 8 juli 1854
efter hvilken jeg må formene at tjenestekommunen er
pligtig at afholde udgifterne ved den syges kur og pleje indtil
fardag, som såfremt Torvald Hansen har været fæstet fra
1ste november 1881 til 1ste november 1882, først kan være

1ste november 1882
P. S. V.

L. Jakobsen

formand

Tilstilles tjenstlig Elev sogneråd til behagelig erklæring

med bilagene tilbage.

Århus Stiftamthus den 20 maj 1884

A. Regenburg

Vi tillader os at henholde os til det høje Stiftamts resulu-
sjon af 18 april 1884 angående denne sag, og vi formener at ifølge

den er Dover - Venge kommune pligtig at refundere os

1 krone pr døgn fra 1 maj til 15 oktober for Torvald

Hansens ophold på sygehuset i Århus.

Elev sogneråd den 23 maj 1884
P. S. V.

Rasmus Nielsen
formandTil Århus Stiftamt

Den 6te juni afholdt sognerådet et et mødet ved
meddeltehvilket formanden at der manglede penge til at at afhol-

de de forfaldne udgifter af kommunekassen. Det

overdroges til Niels Snog Nielsen og Rasmus Nielsen at

optage et lån på 300 kroner på kommunens vegne.
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Skolelæreren havde meldt at hans stuer trængte til reparation
med murarbejde, det vedtoges at lade manglerne afhjælpe, samt

at bortlicitere arbejdet bort.
Maren Sørens manglede træbrænde. Det overdroges til Søren

Nielsen at kjøbe en ½ favn træ til hende

Ligeledes bestemtes det at give Trigevejen 16 kbf grus, som
skulde tages i Niels Snog Nielsens grusgrav, og derfor skal

pr favn

han have 2,33 øre samt 2 kroner for vejen, gruskjørslen
bortliciteres ved licitation, som afholdes den 16 juni eftermid-
dag klokken 4. Gruset skal være kørt til 1 august.

Rasmus Th Olesen
Rasmus Nielsen

Niels Snog Nielsen P. Pedersen Søren Nielsen

Ved vandsynsforretningen i Elev mose den 10 juni

fandtes følgende mangler ved landgrøften, som blev borta-

korderet ved sognerådets foranstaltning nemlig:

Gårdejer Rasmus Jensens stykke til Ole Peter Jensen for 1 kr 25 øre

Thomsen Skjæring ditto  - " - 50

Skårupgård Peder Pedersen 2 - 50 -

Licitasjon afholdt den 16 juni 1884 over levering af 16 kbf grus på

Trige vejen samt reparationsarbejdet ved skolen.

Niels Poulsen 2 favne grus a 3 kr 40 øre Kroner
6

øre

80ditto 14 - - a 3 kr 50 øre 49 "

Niels Snog 3 tønder grus til skolen 1 80

Anton Jensen for reparationsarbejde ved skolen 7 50

Samtlige blev straks aproberede.

Efter licitasjonen afholdt sognerådet et møde
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ved hvilket der blev lagt tillægsligning for dem

der er tilflyttet kommunen siden nytår.

Til medlem af valgbestyrelsen, ved folketingsvalget den

25 juni 1884, for Århus amts 3die folketingskreds valgtes

for Elev kommune Niels Snog Nielsen.

Rasmus Th Olesen Niels Snog Nielsen

P. Pedersen Søren Nielsen

Ved Valgmandsvalget den 16 juli af en valgmand
til at møde den 30 juli i Randers og deltage i
valget af en Landstingsmand i afdøde konsul
Brask i Hobro sted valgtes gårdejer Peder Pedersen
med 6 Stemmer.Elev sogneråd den 16 juli 1884

Rasmus Nielsen P. Pedersen

Rasmus Th Olesen Niels Snog Nielsen Søren Nielsen

Amtet har under dags dato tilskrevet Dover-
Venge sogneråd således:

Efter modtagelsen af sognerådets erklæring i
anledning af en fra Elev sogneråd hertil under

9ende maj d. å. indkommen skrivelse, hvorefter

Dover-Venge sogneråd nægter at efterkomme en

af amtet afsagt kendelse under 18 april d. å. afsagt

resulution betræffende refusjon af de af Elev

kommune afholdte udgifter ved tjenestekarl Torvald

Hans ophold på Århus sygehospital i den Tid
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han var forsørgelsesberettiget i Dover - Venge kommune
nemlig fra 1 maj til 15 oktober 1882, undlader jeg ikke
herved til behagelig efterretning at meddele at sognerådet
er pligtig at efterkomme amtets resulution indtil det

ved at indanke til ministeriet har erholdt en anden resolu-
tion. Hvilket herved tjenstlig meddeles til behagelig ef-

terretning.

Skanderborg, den 25 juli 1884
A. Regenburg

Denne resulution er af Dover-Venge kommune
indanket til Ministeriet afgørelsen og Elev sogneråd

afgav i den anledning følgende erlæring:

I anledning af omstående tillader vi os at erklære
at da Torvald Hansen blev indlagt på sygehuset den

21 december 1881, og kort tid derefter ambuteret på

det ene ben hvorved han jo var gjort udygtig til ar-

bejde som tjenestekarl for bestandig, så kunde tyende-

forholdet lovligen været hævet til 1 maj 1882, som jo var

den første lovlige fardag derefter, vi forventer derfor at
det høje Minesterium vil tiltræde Århus Stiftamts
resulution af 30 april og 25 juli 1884, hvorefter Dover-
Venge kommune er dømt til at refundere os 1 kr pr
døgn fra 1 maj til 15 oktober 1882.

Elev sogneråd den 23/8 84 P. S. V.
Rasmus Nielsen

formand



han var forsørgelsesberettiget i Dover - Venge kommune
nemlig fra 1 maj til 15 oktober 1882, undlader jeg ikke
herved til behagelig efterretning at meddele at sognerådet
er pligtig at efterkomme amtets resulution indtil det
ved at indanke til ministeriet har erholdt en anden resolu-
tion. Hvilket herved tjenstlig meddeles til behagelig ef-
terretning.

Skanderborg, den 25 juli 1884
A. Regenburg

Denne resulution er af Dover-Venge kommune
indanket til Ministeriet afgørelsen og Elev sogneråd
afgav i den anledning følgende erlæring:

I anledning af omstående tillader vi os at erklære
at da Torvald Hansen blev indlagt på sygehuset den
21 december 1881, og kort tid derefter ambuteret på
det ene ben hvorved han jo var gjort udygtig til ar-
bejde som tjenestekarl for bestandig, så kunde tyende-
forholdet lovligen været hævet til 1 maj 1882, som jo var
den første lovlige fardag derefter, vi forventer derfor at
det høje Minesterium vil tiltræde Århus Stiftamts
resulution af 30 april og 25 juli 1884, hvorefter Dover-
Venge kommune er dømt til at refundere os 1 kr pr
døgn fra 1 maj til 15 oktober 1882.
Elev sogneråd den 23/8 84 P. S. V.

Rasmus Nielsen
formand



Indenrigsministeriet har under 9 d. m. til-

skrevet Amtet således:

Efter modtagelsen af den af Amtet under 11 fm

betruffende det hermed tilbage andragende, hvorved

sognerådet for Elev kommune har indanket for Ministeriet

har indanket den af Amtet under 29 febr. d. Å. afgivne

resulution ved hvilken pigen Andrea Andreasen

er kjendt forsørgelsesberettiget i bemeldte kommune der

derfor har erholdt pålæg om efter lovlig regning at

refundere Vejlby kommune de af samme på

hendes forsørgelse anvendte udgifter, skulde man

til behagelig efterretning og videre fornøden bekendtgørel-

se tjenstlig meddele, at Ministeriet tiltræder amtets

ovennævnte resulultion, angåede ved hvilken det

således må have sit forblivende, hvilket herved

tjenstlig meddeles til behagelig efterretning.

Skanderborg den 12 august 1884

A. Regenburg8tende møde

Fredagen den 5 december 1884 afholdt sogne-

rådet et møde, hvor følgende sager behandledes.

Skrivelse fra amtet angående, at der er givet

tilladelse til af kommunekassen at give 50 kroner til

sygekassen og 50 kroner til de fattiges kasse.

Ifølge Ministeriets resulution er Andrea Andreasen
forsørgelsesberettiget her, og da Vejlby kommune ønsker

hende hjemsendt så bestemtes det, at lade bekendt
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gørt at vi ønsker en plads til hende, og tilbud des-

angående indgiven til sognerådet snarest muligt.
Ligeledes ønskes også Karen Kristensen bortakorderet

fra førstkommende 1ste november.

Til at give indberetning om kornpriserne for årene

1884 - 86 i henhold til lov af 16 febr. 1866 angående
kappitteltakstens fastsættelse valgtes Jens Møller
valget indstilles til amtets approbasjon.

Til Jordboniteringsmænd for årene 1884 - 86 geh
valgtes Rasmus Tomas Olesen og Jens Møller.

Da der ikke var foretaget valg af vandsynsmændene
for 2 år siden, som der var bestemt i vandsynsloven
så foretoges der lodtrækning ved hvilket det bestem-
tes at Rasmus Hansen og Peder Pedersen skulde
afgå; men de genvalgtes for de næste fire år,

og Rasmus Hansen som formand.

Til Hegnsynsmænd for de næste 3 år valgtes

Morten Nielsen til formand samt Rasmus

Hansen og Ivar Tyggesen til supleant Peder
Didderiksen. Til hjælpeligsynsmand valgtes

Peder Didderiksen. Til at møde på sesjonen

i oktober valgtes Søren Nielsen.

Rasmus Nielsen Niels Snog Nielsen

Søren Nielsen Rasmus Th Olesen P. Pedersen
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9ende

møde

Den 14 oktober afholdtes et møde ved hvilket følgen-

de sager behandledes.

Det vedtoges at lade Karen Kristensen og Andrea

Andreasen bo sammen i fattighuset fra 1ste novem-
ber af, og det overdroges til Søren Nielsen og Peder Peder-

sen at kjøbe 1 kakkelovn 2 sengesteder sengeklæder og
Karen og Andrea

linned m. m. til brug for dem i fattighuset, samt

at købe 4000 tørv.Det bestemtes at give Karen og Andrea i understøt-
telse månedlig foreløbig 6 brød, 20 mel, samt

1,50 øre ugentlig.

Fra Vejlby sogneråd var kommen en regning for Andrea
Andreasens ophold på Vejlby fattiggård fra 24 novem-

ber 1883 til 15 september 1884 i alt 297 dage a

33 øre daglig = 98 kroner 1 øre, som betales af Elev

kommune.

Fra herredskontoret forelå en skrivelse, hvorefter

der skulde bringes 2 mænd i forslag til faste vur-

deringsmænd i henhold til lov af 19 marts 1869,

sogneråd vedtog at foreslå gårdejerne Morten Nielsen

og Rasmus Nielsen.

Der tilstoden Maren Sørensen en ekstra fattigun-

derstøttelse af 2 kroner til indkøb af mælk.

Rasmus Nielsen Rasmus Th Olesen Niels S Nielsen

P. Pedersen Søren Nielsen



9ende
møde

Den 14 oktober afholdtes et møde ved hvilket følgen-
de sager behandledes.
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telse månedlig foreløbig 6 brød, 20 mel, samt
1,50 øre ugentlig.
Fra Vejlby sogneråd var kommen en regning for Andrea
Andreasens ophold på Vejlby fattiggård fra 24 novem-
ber 1883 til 15 september 1884 i alt 297 dage a
33 øre daglig = 98 kroner 1 øre, som betales af Elev
kommune.
Fra herredskontoret forelå en skrivelse, hvorefter
der skulde bringes 2 mænd i forslag til faste vur-
deringsmænd i henhold til lov af 19 marts 1869,
sogneråd vedtog at foreslå gårdejerne Morten Nielsen
og Rasmus Nielsen.
Der tilstoden Maren Sørensen en ekstra fattigun-
derstøttelse af 2 kroner til indkøb af mælk.

Rasmus Nielsen Rasmus Th Olesen Niels S Nielsen
P. Pedersen Søren Nielsen



Indenrigsministeriet har under 9ende d. m.

tilskrevet amtet således:

I det med amtets behagelige skrivelse af 29 au-

gust d. å. hertil indkomne andragende har
sognerådet for Dover-Venge kommune for Mi-

nesteriet indanket en af amtet under 18 april

d. å. afgiven resulution, hvorefter bemeldte
tjenestekarl

kommune som Torvald Hansens forsørgelseskom-

mune erkendt pligtig at refundere hans tjene-

stekommune Elev kommune udgifterne ved

hans ophold på Århus sygehospital i tidsrummet

fra 1ste maj 1882 til 15 oktober s. å.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig ef-

terretning og videre fornøden bekendtgørelse tjenste-

lig meddele, at man med amtet er enig i at

Elev kommunes forpligtelse som tjenestekommu-

ne er ophørt den 1 maj 1882 som den 1ste far-

dag der indtraf 3 måneder efter at tyndedforholdet

faktisk hævedes. j.fr. lov af 10 maj 1854 § 46 sam-

menholdt med justitsministeriets skrivelse af

20 oktober 1865 (reskriptsamlingen) og at det der-

for må påhvile Dover-Venge kommune, der, da

ingen indsigelse i så henseende er fremsat, må

have

anses for at været hans forsørgelse bemeldte Th. Hansens

forsørgelseskommune, indtil han den 15 oktober 1882

med det fyldte 18 år blev forsørgelsesberettiget i Skanne-

rup - Stilling kommune, at refundere udgifterne ved

hans kur og pleje på Århus sygehospital i det ovenan-
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givne tidsrum. Hvilket herved tjenslig meddeles

til behagelig efteretning.

Skanderborg den 14 oktober 1884
A Regenburg

10 møde

Den 18 november afholdt sognerådet et møde ved hvilket

følgende sager behandledes:
Det bestemtes at afholde licitation torsdagen den 4 decem-

ber eftermiddag kl. 1 hos høker Søren Nielsen over lever-
ing af 7 favne sten på Elsted vejen samt slagning af
samme. 1 fv på Århus vejen 1 fv i gaden 3 favne på

Mosevejen og slagning af dem, endvidere over 12 favne grus på
Trige vejen og oprensning af 350 fv vejgrøfter.

Stenene skal været kjørt til 1 februar og slagen til 1 Maj.
Vejgrøfterne oprensen i april måned. Gruset tages i

køres

Niels Snog Nielsens grusgrav og skal i juni måned.

Mosevejen planeres nede ved lykkebjerg. Ligeledes af-
holdes licitation over levering af Hø og halm, tørv og træ
til skolen. 10,000 tørv til fattigvæsenet. 300 ℔ rug

250 ℔ byg til Maren Sørensen, 400 ℔ rug 300 byg til
Karen og Andrea. Det vedtoges at lade licitationen
bekendtgøre Århus folkeblad og Århus Amtstidende.

Det overdroges til Rasmus Tomasen at lade spåntaget på
skolens udhus reparere.Rasmus Nielsen P. Pedersen N. S. Nielsen

Rasmus Th Olesen Søren Nielsen

Konditioner
hvorefter sognerådet lader afholde licitation den 4 december

1884. Til skolen leveres 128 ℔ hø, 192 ℔ halm, hvoraf

1/3 kan være smårughalm af hvad én leverer, resten

skal være byghalm eller havrehalm, friske og gode varer.
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Hø og halm udbydes hver for sig således, at den der får det

laveste bud kan tage det hele kvantum, om han vil, og det

mindste parti nogen kan tage er 10 ℔, det leveres i månederne

januar, februar og marts. Endvidere leveres 15000 tørv til

skolen og 10000 til fattigvæsenet, formen hvori tørvene laves

skal være 9 tommer lang, 6 tommer bred og 3 tommer tyk, de

skal være af god og fast bonitet, og leveres inden midten af

juli måned. Tørvene antages af sognerådet, førend de leveres,

og finder dette så, at tørvene ikke ere gode nok, så er dette be-

rettiget til at købe nogle andre tørv på vedkommende lever-

andørs regning. Leverandøren skal selv bringe tørvene

i hus i skolebygningen.

Desuden leveres 1 fv storkløvet bøgebrænde og 8 tønder havsand
til skolen, træet leveres  1ste oktober og sandet i løbet

af året efter lærerens ønske. Til fattigvæsenet leveres

700 ℔ rug og 550 ℔ byg af god frisk kvalitet, det leveres

kvartalsvis efter sognerådets nærmere bestemmelse.

På Eldsted vejen leveres 7 kbf sten, på Mosevejen 3 favne, på
Århus vejen 1 fv, på gaden 1 fv. Stenene skal være kjørt til 1 febr.

og de opsættes efter skabelonen i ¼ favne, og de skal være
slagen til 1 maj i pres 1½ tommers størrelse; der må ingen

jernsten leveres, og kampstenene må ikke være større end 12 t.

På Trige vejen renses cirka 350 favne vejgrøfter og vejen

planeres med det samme efter sognerådets nærmere anvisning.

Vejgrøfterne skal have en bredde foroven af 1½ alen, ¾ alen dyb og

½ alen i bunden, de skal oprenses i april måned.
På Trige vejen køres 12 kbf. grus i Niels, der tages i Niels

Snogs grusgrav, og lægges i dynger på 4 tønder efter vejud-

valgets anvisning. Når de forskellige varer ere leverede og arbej-

det er udført og antaget, da kan pengene erholdes udbetalt, dog ikke
før 1ste februar. Sognerådet forbeholder sig ret til at approbere
eller forkaste budene, hvilket straks bliver tilkendegivet. P. S. V.

Rasmus Nielsen
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Lisitation afholdt den 4 december 1884

kroner øre
Lærer Kristensen 20 ℔ hø a 40 øre 8 "
R. P. Jensen 60 ℔ a 39 - 23 40

Kristensen 10 ℔ 40 - 4 "

Jens Sørensen 10 ℔ 42 - 4 20
Ivar Tyggesen 28 ℔ - 44 - 12 32
Bjerregård Sørensen 20 ℔ - 30 - 6 "
Peder Pedersen 30 ℔ - 32 - 9 60
Rasmus P. Jensen 10 - 29 2 90

ditto 30 - 29 8 70
Kristensen 20 - 30 6 "

Ivar Tyggesen 30 - 31 9 30

Peder Pedersen 10 - 32 3 20

Niels Snog Nielsen 20 - 32 6 40

Niels Poulsen 22 - 32 7 04

Rasmus Jensen 15000 tørv a 4,70 70 50

Niels Poulsen 5000 - - 4,50 22 50
ditto 5000 - - 4,45 22 25

Jens Møller 1 f træ - 23 23 "

Rasmus Jensen 8 tønder sand - 6,40 6 40

Rasmus Th Olesen 300 ℔ rug 19 kroner19 "

do 250 ℔ byg - 16 16

290 71
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k.290 øre71

Rasmus Nielsen 400 ℔ rug a 6,30 øre 25 20
Ivar Tyggesen 300 ℔ a 19,35 19 35

Niels Snog 4 fv sten a 11-25 45 "

Rasmus Th Olesen 3 fv - - 11 - 33 "

Niels Andersen 3 fv Mos Vejen - 11-40 34 20

Søren Nielsen 1 fv på Århusvejen 11- 11 "

do 1 f på gaden 9,75 9 75

R. P. Jensen 4 fv at slå a 11 kroner 44
"

Niels Palli 3 fv at a 12 kroner 36 "

Ole P. Jensen 3 fv 12-25 36 75

Peder Sørensen 1 fv 11-75 11 75

Peder Sørensen 1 fv 11-75 11 75
Rasmus P. Jensen 350 fv vejgrøfter a 8 øre 28

Niels Snog Nielsen 4 fv grus a 3-35 13 40

Mads Frandsen 8 grus a 3-4027 20
på Lykkebjerg

Ole P. Jensen for at planere 7 øre pr fv 56 favne 3 92

Samtlige bud blive straks approberde.

Rasmus Nielsen Rasmus Th Olesen

P. Pedersen Niels Snog Nielsen

Søren Nielsen
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Efter lisitationen afholdtes et sognerådsmøde

under hvilket følgende sager forhandes.

Til voldgiftsmænd til jagtrettens afløsning

for årene 1885 - 86 - 87 valgtes: gårdejer

Rasmus Jensen og husmand Anders Jensen.

Det overdrages til Søren Nielsen at kjøbe et kak-

kelovnsrør til kakkelovnen i fattighuset.

Derefter forfattedes et overslag over kommunens

indtægter og udgifter for året 1885.

Udgift

Forventet underbalance
kroner

250

øre
Renter af lån 16 "

Afdrag af lån 100 "
Udgifter til fattiges forsørgelse 150 "

300 ℔ rug 19 "

250 ℔ byg 16
"

400 rug 2520

300 ℔ byg 1935

5000 tørv 22 50

5000 do. 22 25

Ekstraordinære udgifter til bygn. 20 "

Til de fattiges kasse 50 "

Tilskud til Sygekassen 50 "

660 30
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400 rug 25 20

300 ℔ byg 19 35

5000 tørv 22 50

5000 do. 22 25

Ekstraordinære udgifter til bygn. 20
"

Til de fattiges kasse 50
"

Tilskud til Sygekassen 50 "

660 30



kr øre
Overført 660 30

Skolelærerens lønninger og Emolumenter 100 "

5 td rug a 12 kr 60 "

31 td byg 372 "

2048 ℔ hø 51 92

3072 ℔ halm 59 14

15000 tørv 70 50

1 fv træ 23 "

Andre ordinære udgifter til bøger 30 "

Til Bygninger 100 "

Vejvæsenet Grundforbedring230 "

Vedligeholdelse af vejene270 "

Brandvæsenet 50 "

Vandsynsmændene 6 "

Afløst pligtarbejde 20 "

Tilskud til Amtsfattigkassen 3 50

Tilskud til skolefonden 7

Til Amtsrepartionsfonden297 85

Lokale og skrivemateriel 35 "

Uforudsete udgifter 100
2546 21
301 16

2245 5
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Indtægt

kroner øre

Tilskud fra Trige Ølsted 291 "

1½ skillings afgiften af tiendeglende 2 16
Grusgravene og gadejord 8 "

301 16

Det vedtoges at ligne 2290 kr 20 øre
på kommunens beboere for året 1885.

Rasmus Nielsen Søren Nielsen

Niels Snog Nielsen P. Pedersen Rasmus Th Olesen

Forsørgelsesplan 1885
Tørv Rug Byg Kroner øre
tusen td skp td skp

Maren Sørensen 5000 1 4 1 2 20 "

Karen Kristensen 5000 1 4 1 "
20 "

Andrea Andreasen " "
4 " 4 20

"
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Den 23 december afholdtes et møde ved hvilket følgen-

de sager behandledes.

Ligningen blev fremlagt og underskreven.

Skrivelse fra Eldsted kommune angående at mur-

er Bertel Nielsen har forlang fattigunderstøttel-

se på grund af sygdom, sa ifølge en vedlagt af-

høring har Nielsen havt ophold i Elev kom-

mune fra 1/11 1879 til 1/11 1884, og altså for-

mener de, at han er forsørgelsesberettiget i Elev

kommune, samt at han vil komme til at træng-

e til en ugentlig understøttelse af mindst 5 kroner.
Elev sogneråd anerkendte, at han er forsørgelsesberettiget
her i kommunen, og som følge deraf vil vil give

dem en ugentlig understøttelse af 4 kroner foreløbig.
Til vejmand for næste år antoges Peder Didderiksen, for
en dagløn 1 kr 35 øre fra 1ste oktober til 1ste april og
1 krone 65 øre fra 1ste april til 1ste oktober.

Det vedtoges at lade kommuneskatten i næste år
opkræve i 4 kvartaler ved P Didderiksen, samt at
afholde sognerådsmøderne hos høker Søren Nielsen
og derfor give ham 1 krone for gangen.
Til formand for næste år valgtes Rasmus Nielsen

Rasmus Nielsen Rasmus Th Olesen
Niels Snog Nielsen Søren Nielsen

P. Pedersen
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her i kommunen, og som følge deraf vil vil give
dem en ugentlig understøttelse af 4 kroner foreløbig.
Til vejmand for næste år antoges Peder Didderiksen, for
en dagløn 1 kr 35 øre fra 1ste oktober til 1ste april og
1 krone 65 øre fra 1ste april til 1ste oktober.Det vedtoges at lade kommuneskatten i næste år
opkræve i 4 kvartaler ved P Didderiksen, samt at
afholde sognerådsmøderne hos høker Søren Nielsen
og derfor give ham 1 krone for gangen.
Til formand for næste år valgtes Rasmus Nielsen

Rasmus Nielsen Rasmus Th Olesen
Niels Snog Nielsen Søren Nielsen

P. Pedersen



1 møde 1885

På grund af at Søren Nielsen er afgået ved døden

bestemtes det at afholde valg af et medlem til sognerå-

det istedetfor ham (for den tid han havde tilbage af de

6 år han var valgt). Tirsdagen den 10 febr. klokken 1.

Til medlemmer valgtes foruden formanden, Rasmus

Tomas Olesen og Niels Snog Nielsen

Fra udvalget for Århus fattigvæsen forelå en skrivel-

se hvori de meddelte, at Hendrik Oben Rasmussen

havdefået en understøttelse af 2 kroner, samt udbeder sig oplysning-
er angående hvilken hjælp der for fremtiden må gives familien.

Det vedtoges at give ham en ugentlig understøttelse

af 2 kroner indtil videre.

Rasmus Nielsen Niels Snog Nielsen
Rasmus Th Olesen P. Pedersen



1 møde 1885

På grund af at Søren Nielsen er afgået ved døden
bestemtes det at afholde valg af et medlem til sognerå-
det istedetfor ham (for den tid han havde tilbage af de
6 år han var valgt). Tirsdagen den 10 febr. klokken 1.
Til medlemmer valgtes foruden formanden, Rasmus
Tomas Olesen og Niels Snog Nielsen
Fra udvalget for Århus fattigvæsen forelå en skrivel-
se hvori de meddelte, at Hendrik Oben Rasmussen
havde
fået en understøttelse af 2 kroner, samt udbeder sig oplysning-
er angående hvilken hjælp der for fremtiden må gives familien.
Det vedtoges at give ham en ugentlig understøttelse
af 2 kroner indtil videre.

Rasmus Nielsen Niels Snog Nielsen
Rasmus Th Olesen P. Pedersen



Tirsdagen den 10 febr. afholdtes valg af et medlem

til sognerådet i stedet for afdøde høker Søren Nielsen,
valgberettiget ere den højstbeskattede femtedel af kom-
munens vælgere.

Morten Nielsen stemte på Søren Knudsen
Jens Møller - - ditto

Poul Pedersen - - ditto
Rasmus Nielsen - - ditto
Rasmus Th. Olesen - - ditto

altså blev Søren Knudsen valgt til med-
lem af sognerådet fra nu af og indtil 1ste janu-

ar 1886.

I valgbestyrelsen

Rasmus Nielsen Niels Snog Nielsen

Rasmus Th Olesen

Efter valget afholdt sognerådet et møde ved hvilket
følgende sager behandledes.

Fra udvalget for Århus fattigvæsen var kommen

en skrivelse hvori de meddelte at de har måttet

give Hendrik Oben Rasmussen et tillæg af 2 kr

ugentlig. Det vedtoges foreløbig at give ham de 2 kr

også. Fra Bjerregård var indgivet en skatte-

klage over, at han skulde svare skat af for-
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altså blev Søren Knudsen valgt til med-
lem af sognerådet fra nu af og indtil 1ste janu-
ar 1886.

I valgbestyrelsen
Rasmus Nielsen Niels Snog Nielsen
Rasmus Th Olesen
Efter valget afholdt sognerådet et møde ved hvilket
følgende sager behandledes.
Fra udvalget for Århus fattigvæsen var kommen
en skrivelse hvori de meddelte at de har måttet
give Hendrik Oben Rasmussen et tillæg af 2 kr
ugentlig. Det vedtoges foreløbig at give ham de 2 kr
også. Fra Bjerregård var indgivet en skatte-
klage over, at han skulde svare skat af for-



og lejlighed. Sognerådet fandt, at han var pligtig at

svare skat af formue og lejlighed ligesåvel som andre

husmænd i kommunen.

Fra Niels Andersen og Muttekjerstine Jensdatter
var kommen en skatteklage, hvori de gør gældende
at Niels Andersen er ejer af Ejendommen og
Mutte Kærstine Jensdatter på aftægt, samt at
Niels Andersen har 11000 kroners gæld på ejendom-

men på Borritshøj deres skattebeløb

Sognerådet vedtog at forandre i henhold til
skatteklagerne således: at Niels Andersen skal
svare 9 kroner 30 øre og Lars Peter Petersens enke

2 kroner i formue og lejlighedsskat.

Rasmus Nielsen P. Pedersen Niels Snog Nielsen
Rasmus Th Olesen

3die møde
Fredagen den 6te marts ved hvilket følgende sager
behandledes:Kommuneregnskabet blev fremlagt og underskrev-
en, og der fandtes ikke andet opført på det end

hvad, der var bevilget, regnskabet udviser en
uderbance af 330 kroner 59 øre.

Til at revidere kommuneregnskabet valgtes:
Lærer Kristensen og Morten Nielsen.

Det bestemtes at lade Andrea Andreasen tjene hos
Søren Rasmussens enke fra nu og til 1 november 1885

for føden. Karen Kristensen havde meldt at

hun ikke har flere tørv, og det bestemtes derfor
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3die møde
Fredagen den 6te marts ved hvilket følgende sager
behandledes:Kommuneregnskabet blev fremlagt og underskrev-
en, og der fandtes ikke andet opført på det end
hvad, der var bevilget, regnskabet udviser en
uderbance af 330 kroner 59 øre.
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Lærer Kristensen og Morten Nielsen.
Det bestemtes at lade Andrea Andreasen tjene hos
Søren Rasmussens enke fra nu og til 1 november 1885
for føden. Karen Kristensen havde meldt at
hun ikke har flere tørv, og det bestemtes derfor



at Rasmus Th Olesen skulde levere 1000 tørv til hende

for en betaling af 6,50 øre.

Da vinteren nu snart er overstået fandt sognerådet at
Hendrik Oben Rasmussen ikke måtte få understøttelse
længere, hvis han ikke kan ernære sig selv ønsker vi
ham hjemsendt. Eldsted sogneråd har forlangt at
få murer Bertel Nielsens kone hjemsendt, sognerå-
det var villig til at tage imod hende, og foreløbig lade
Hende bo i fattighuset ved Karen.
Fra Århus amtsstue var kommen et skema, som

skulde udfyldes over det halverede sammenlagte Ager og

Enges samt halverede skovsskylds hartkorn

Rasmus Nielsen
Søren Knudsen Niels Snog Nielsen P. Pedersen

Rasmus Th Olesen

4de møde
Den 25 marts afholdtes et ekstra møde ved hvilket følgen-

de sager behandledes.
Anders Snedker havde tilbudt at ville kost og pleje Murer Ber-
til Nielsens enke for en betaling af 2 kroner ugentlig fra
nu og til 1 november. Derimod skulde kommunen
selv betale læge og medisin.
Sognerådet var enig om at give Anders Snedker 2 kroner
ugentlig for at føde og pleje Murer B. Nielsens enke

indtil 1 november 1885, men så er han også for-
hentepligtet til at medisin og pleje hende i sygdoms tilfælde.

Hvorimod kommunen selv skal betale læge og



at Rasmus Th Olesen skulde levere 1000 tørv til hende
for en betaling af 6,50 øre.
Da vinteren nu snart er overstået fandt sognerådet at
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Den 25 marts afholdtes et ekstra møde ved hvilket følgen-
de sager behandledes.
Anders Snedker havde tilbudt at ville kost og pleje Murer Ber-
til Nielsens enke for en betaling af 2 kroner ugentlig fra
nu og til 1 november. Derimod skulde kommunen
selv betale læge og medisin.Sognerådet var enig om at give Anders Snedker 2 kroner
ugentlig for at føde og pleje Murer B. Nielsens enke
indtil 1 november 1885, men så er han også for-

hente
pligtet til at medisin og pleje hende i sygdoms tilfælde.

Hvorimod kommunen selv skal betale læge og



medisin. Anders Jensen havde frasagt sig sin
bestilling som brandfoged, og i hans sted blev indstillet

Julius Bjerregård Sørensen.

Det overdroges til Søren Knudsen at købe noget
tøj til særker skjørt og trøje til Andrea.

Rasmus Nielsen Niels Snog Nielsen
Søren Knudsen Rasmus Th Olesen

Den 28 maj afholdtes et møde ved hvilket følg-

ende behandledes. her ved byen

Gadejorden og grusgraven bortlisiteredes
til Rasmus Peter Jensen for en betaling af
5 kroner, som betales den 1 september.
Rasmus Koks grusgrav bortakorderedes til R.
Koks for 2 kroner for året 1885.

Fra Elsted sogneråd var kommen en regning
for Murer B. Nielsens underhold, lægehonorar
og medisiner samt begravelse ialt 103 kroner 94 øre.
Det vedtoges at betale regningen, men forinden
at forespørge hos Elsted sogneråd, hvorfor der den

enken

20 april er udbetalt 8 kroner, da han jo blev hjemsendt

den 26 marts.

Fra Århus fattigvæsen forelå en regning for under-
hold til Hendrik Oben Rasmussen på 14 kroner,
som det vedtoges at betale.

Karen Kristensen havde meldt, at hun mangler
linned, det overdroges til Søren Knudsen
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at købe linned til hende til 2 værker.

Ligeledes bestemtes det at lade skolen istandsætte
med således, at de sten der ere gået istyker skal hugges

og ny indsættesud samt fugning og pensling af skolen, samt at
lade udhuset raparere. Det overdroges til R. Th.
Olesen at bortakordere arbejdet, samt at købe det nødven-
dige kalk, sten og grus.

Peder Pedersen påtog sig at hente kalk og i Lystrup
samt sten ved kjærgården for en betaling af 2 kroner.

Rasmus Nielsen P. Pedersen Rasmus Th Olesen
Søren Knudsen Niels Snog Nielsen

Den 7ende juni afholdt sognerådet et ekstra møde
i anledning af, at Anders Snedker har begæret at
få murer Bertel Nielsens enke indlagt på sygehus-
et i Århus, da han på grund af hendes sygdom ikke

så sig i stand til at få hende givet tilstrækkelig pleje.
Efter omstændighederne vedtoges det at fritage Anders

Snedker for hans indgåede forpligtelse, samt at lade

Enke indlægge på Amtssygehuset, hvis Distrikts-
lægen vilde tillade, at hun bliver flyttet derud.

Han vil i den anledning blive rekvireret til
at komme herop for at undersøge hendes tilstand.

Rasmus Nielsen

Den 8 juni undersøgte Distriktslægen murer

B. Nielsens enke, og han gav den erklæring, at hun
godt kunde flyttes ud på sygehuset. Hun blev

så indlagt på Århus Amtssygehus den 8tende



at købe linned til hende til 2 værker.
Ligeledes bestemtes det at lade skolen istandsætte
med således, at de sten der ere gået istyker skal hugges
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Den 8 juni undersøgte Distriktslægen murer
B. Nielsens enke, og han gav den erklæring, at hun
godt kunde flyttes ud på sygehuset. Hun blev
så indlagt på Århus Amtssygehus den 8tende



juni for kommunens regning, Anders Sned-

ker blev udbetalt for kost og pleje til hende fra
den 26 marts til den 8 juni i alt 75 dage a
2 kroner ugentlig, hvilket udgør 21 kroner 43 øre.

Fra forevalteren på sygehuset er kommen med-
delelse om at B. Nielsens enke er død den 17 juni,
samt med forespørgselse om, hvorvidt vi ønsker hen-
de begravet på Viby kirkegård, eller vi vil have hende
hjemsendt.Dertil har formanden svaret, at da hendes familie
ikke har noget imod at hun bliver begravet i Viby

så ønsker sognerådet hende begravet der, og sygehusfor-
valteren ordner det fornødne i den henseende.
Den 25 juni afholdtes et møde, ved hvilket ovenståen-
de blev meddelt sognerådet, og dette var tilfreds dermed.
Derefter forhandledes om, hvad vi skulde gøre ved
Bertel Nielsens efterladenskaber.

Det vedtoges at lade tøjet køre fra Elsted og op til An-
ders Snedker ved tilsagte vogne, samt lade tøjet
skrive op og derefter afholde auktion over det.

Fredagen den 3 juli eftermiddag kl 3. Tøjet sælges
i den stand det forefindes og betales til sognerådet inden
den 1ste september uden tillæg af salær, når det
kendteere solide folk, ellers kan det forlanges at vedkom-

mende skal stille kaution eller betale kontant.
Til at aflevere tøjet og få det ordnet ved auktionen
valgtes Søren Knudsen, Rasmus Th. Olesen og
Rasmus Nielsen.
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Ved det den 11 dennes afholdte vandsyn i

i Elev mose over den såkaldte landgrøft, fandtes 3 styk-
ker uoprenset Ivar Tøggersens, der selv påtog sig at lade

det oprense, samt Søren Rasmussens enkes, der bortakor-
deredes til P. Pedersen for 1 kr, endvidere Skårupgård-
stykket, der ligeledes bortakorderedes til P. Pedersen
for 2 kr 40 øre.

Rasmus Nielsen Rasmus Th Olesen Søren Knudsen
Niels Snog Nielsen P. Pedersen

Den 22 september afholdt sognerådet et møde
ved hvilket følgende sager behandledes:

Det vedtoges for årene 1886-87-88 at ligne i 
nebidrag halvparten på hartkorn og den anden halvpart
Komm-

på formue og lejlighed.
Til at møde på sesjonen i Århus mandagen den
26 Oktober klokken 9 valgtes: Rasmus Nielsen.
Det bestemtes at afholde valg af 3 medlemmer til
sognerådet istedet for Rasmus Th Olesen, Rasmus Nielsen
og Søren Knudsen, der efter tur afgår, (valgberettiget

ere de højstbeskattede vælgere). Tirsdagen den 24 Novbr Kl. 1
Til valgbestyrelse for dette valgtes Rasmus Th Olesen

Niels Snog Nielsen og formanden.

Rasmus Nielsen Niels Snog Nielsen Rasmus Th Olesen

Søren Knudsen P. Pedersen
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ved hvilket følgende sager behandledes:
Det vedtoges for årene 1886-87-88 at ligne i
nebidrag halvparten på hartkorn og den anden halvpart
Komm-
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Konditioner

hvorefter sognerådet lader afholde auktion over afdøde

murer Bertel Nielsens ejendele.

Varerne sælges i den stand de forefindes og står fra
hammerslaget af på køberens regning og risiko. Solide
sognerådet bekendte købere erholde kredit til 1ste
september, til hvilken tid pengene da indbetales
til sognerådets formand. I tilfælde af søgsmål
er køberne den hurtige retsforfølgning efter forordning-
en af 25 januar 1828 underkastet.

Elev sogneråd den 3 juli 1885
Rasmus Nielsen

Salg af afdøde murer Bertel Nielsens ejendele den 3 juli 1885
De solgte genstande Købernes navne kr øre

Et skilderi Anders Snedker " 10

Et skildt m. m. Anders Snedker " 10

1 køkkenbord ditto " 10

1 ditto Niels Svendsen " 15

1 sengested Anders Snedker 1 05

Nogle bredder ditto " 55

1 tagrend m. m. Jens Jørgensen " 5

1 sementtønd Rasmus P. Jensen "
5

1 kar Maren Skødt " 50

1 stenbærebor R. P. Jensen " 10

2 river Jens Snedker " 10

1 hypjern og en rive Jens Jørgensen " 15

 savbuk Anders Snedker " 15

1 skovl Niels Lovmand " 15
1 dynge brænde Kristen Bødker 3 20

I alt 6 40
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 savbuk Anders Snedker " 15
1 skovl Niels Lovmand " 15
1 dynge brænde Kristen Bødker 3 20

I alt 6 40



Genstande Købernes Navne kroner øre
Overført 6 40

1 kakkelovn m.m. Rasmus P. Jensen " 5

1 tønde m.m. ditto " 10

1 slibesten ditto "
15

1 sementtønde Anders Snedker "
10

1 skab Rasmus P. Jensen 125

1 spand Niels Svendsen " 5

1 kakkelovn Bjerregård Sørensen 6 20

1 kaffekedel Smed Nielsen Lisbjerg " 50

1 gryde Jens Snedker " 85

1 ditto Sofie Jensen " 5

1 do Niels Svendsen " 5

1 pande m.m. Jens Snedker "25

1 hakkebredt m Anders Snedker "
5

2 par støvler mPeder Rasmussen " 10

1 jernstang m ditto "55

3 jernkiller Jens Jørgensen " 35
2 do Poul Pedersen "50

2 do Jens Jørgensen " 60

1 økse Rasmus P. Jensen "
10

1 do
do 135

1 do Jens Jørgensen " 50

1 sav Niels Svendsen " 10

1 spandSmed Nielsen Lisbjerg " 55

1 kar m Jens Møller 1 "

1 balle m Niels Svendsen " 30

1 æbleskivepande Jens Snedker " 60
I alt 22 65



Genstande Købernes Navne kroner øre
Overført 6 40

1 kakkelovn m.m. Rasmus P. Jensen " 5
1 tønde m.m. ditto " 10

1 slibesten ditto "
15

1 sementtønde Anders Snedker "
10

1 skab Rasmus P. Jensen 1 25
1 spand Niels Svendsen " 5
1 kakkelovn Bjerregård Sørensen 6 20
1 kaffekedel Smed Nielsen Lisbjerg " 50
1 gryde Jens Snedker " 85
1 ditto Sofie Jensen " 5
1 do Niels Svendsen " 5
1 pande m.m. Jens Snedker " 25
1 hakkebredt m Anders Snedker

"
5

2 par støvler m Peder Rasmussen " 10
1 jernstang m ditto " 55
3 jernkiller Jens Jørgensen " 35
2 do Poul Pedersen " 50
2 do Jens Jørgensen " 60
1 økse Rasmus P. Jensen "

10

1 do
do 1 35

1 do Jens Jørgensen "
50

1 sav Niels Svendsen " 10
1 spand Smed Nielsen Lisbjerg " 55
1 kar m Jens Møller 1 "
1 balle m Niels Svendsen " 30
1 æbleskivepande Jens Snedker "

60
I alt 22 65



Genstande Købernes navne kr øre

Overført 22 65
et strygejern Smed Nielsen " 35

1 kaffekedel Peder Hjulmand 1 40
et anker Jens Snedker " 50
1 kurv m.m. Rasmus P. Jensen " 10
et rullebredt Peder Hjulmand

"
5

1 kaffemølle Kristen Bødker " 20

et stegfad 1 bak Anders Snedker " 10

skilderier Jens Snedker " 2

et barometer m.m. Rasmus P. Jensen " 10

1 kruk m. m. Niels Svendsen " 15

et fad m Peder Hjulmand " 2

1 kurv Anders Snedker" 10

1 rok Niels Svendsen " 10

1 bogreol Peder Hjulmand" 30

2 stole Anders Snedker 1 30

1 stol Rasmus P. Jensen " 35

2 stole Anders Snedker " 10

1 lænestol Niels Svendsen 135

et skilderi Anders Snedker 1 15

2 do Jens Kristensen " 70

et spejl Jens Snedker 1
10

et stueuhr Niels Svendsen " 25

1 lampe Kristen Bødker 1
65

I alt 34 09



Genstande Købernes navne kr øre
Overført 22 65

et strygejern Smed Nielsen
" 35

1 kaffekedel Peder Hjulmand 1 40
et anker Jens Snedker " 50
1 kurv m.m. Rasmus P. Jensen " 10
et rullebredt Peder Hjulmand

"
5

1 kaffemølle Kristen Bødker " 20
et stegfad 1 bak Anders Snedker " 10
skilderier Jens Snedker " 2
et barometer m.m. Rasmus P. Jensen " 10
1 kruk m. m. Niels Svendsen " 15
et fad m Peder Hjulmand " 2

1 kurv Anders Snedker " 10
1 rok Niels Svendsen " 10
1 bogreol Peder Hjulmand " 30
2 stole Anders Snedker 1 30
1 stol Rasmus P. Jensen " 35
2 stole Anders Snedker " 10
1 lænestol Niels Svendsen 1 35
et skilderi Anders Snedker 1 15
2 do Jens Kristensen " 70
et spejl Jens Snedker

1
10

et stueuhr Niels Svendsen " 25

1 lampe Kristen Bødker
1

65
I alt 34 09



Genstande Købernes navne kroner øre

1 kande m. m. Overført 34 09

1 kande m.m. Maren Skødt " 10

1 bibel Morten Nielsen " 45

2 par kopper Smed Nielsen Lisbjerg " 15

2 par do Andreas Skipper " 40
par do

1 vandkand m m
ditto " 20

1 vandkand m.m. Kristen Bødker "  

1 sokoladekand ditto " 12

2 tallerkener Jens Kristensen " 20

2 sukkerkopper Rasmus P. Jensen "25

1 glaskrus m m Jens Kristensen " 40

2 tallerkener m. m. Jen Anders Snedker " 40

2 par gaffelknive Jens Kristensen " 40

1 har og 1 kys Rasmus P. Jensen " 5

2 skjorter Anders Snedker " 75

1 grå kjole Jens Kristensen 1 60

1 sæt klæder Sofie Jensen " 75

1 brun kjole Anders Snedker 1 30

1 sort ditto Rasmus P. Jensen 1 50

1 kåbe ditto " 85

et sjal Bjerregård Sørensen 1 "

2 forklæder Maren Skødt " 10

2 ditto Andreas Skipper " 60

1 par strømper m ditto "
45

1 par lagner ditto 1 05

I alt 47
16



Genstande Købernes navne kroner øre
1 kande m. m. Overført 34 09
1 kande m.m. Maren Skødt " 10
1 bibel Morten Nielsen " 45

2 par kopper Smed Nielsen Lisbjerg " 15
2 par do Andreas Skipper " 40

par do
1 vandkand m m

ditto " 20

1 vandkand m.m. Kristen Bødker
"

1 sokoladekand ditto " 12

2 tallerkener Jens Kristensen
"

20

2 sukkerkopper Rasmus P. Jensen " 25

1 glaskrus m m Jens Kristensen " 40

2 tallerkener m. m. Jen Anders Snedker " 40

2 par gaffelknive Jens Kristensen
"

40

1 har og 1 kys Rasmus P. Jensen " 5

2 skjorter Anders Snedker " 75

1 grå kjole Jens Kristensen 1 60

1 sæt klæder Sofie Jensen " 75

1 brun kjole Anders Snedker 1 30

1 sort ditto Rasmus P. Jensen 1 50

1 kåbe ditto
"

85

et sjal Bjerregård Sørensen 1
"

2 forklæder Maren Skødt
"

10

2 ditto Andreas Skipper
"

60

1 par strømper m ditto
"

45

1 par lagner ditto
1 05

I alt 47

16



Genstande Købernes navne kroner øre
Overført4716

Et par lagner Kristen Bødker 3 10

do ditto " 10

et sengetæp Andreas Skipper " 70

do Maren Skødt " 10

en dug m m Bjerregård Sørensen " 5

en overfrak, 1 hat Rasmus P. Jensen " 25

1 komode Jens Møller 2 50

et bord Anders Snedker 125

et ditto Andreas Skipper 340

1 paraply Rasmus P. Jensen "
25

1 do do "
20

1 overdyne do 440

1 dyne Anders Snedker 3 "

1 do Andreas Skipper 2 30

1 dyne og 1 pude Anders Snedker "
50

1 pude Andreas Skipper 1 30

2 puder ditto "
70

1 pude ditto "
90

1 kurv Jens Jørgensen "
50

nogle flasker Kristen Bødker "
32

do
Rasmus Nielsen "

35
do

ditto
"

35
do Andreas Skipper " 30
do Jens Jørgensen " 10

do do " 10do do " 15

do
Kristen Bødker

" 5

do Andreas Skipper "
7

Ialt 74 45
Rasmus Nielsen Rasmus Th Olesen Søren Knudsen



Genstande
Købernes navne kroner øre

Overført 47 16

Et par lagner Kristen Bødker 3 10

do ditto
"

10

et sengetæp Andreas Skipper " 70

do Maren Skødt " 10

en dug m m Bjerregård Sørensen " 5

en overfrak, 1 hat Rasmus P. Jensen
"

25

1 komode Jens Møller 2 50

et bord
Anders Snedker 1 25

et ditto Andreas Skipper 3 40

1 paraply Rasmus P. Jensen

"

25

1 do do
"

20

1 overdyne do 4 40

1 dyne Anders Snedker 3
"

1 do Andreas Skipper 2 30

1 dyne og 1 pude Anders Snedker
"

50

1 pude Andreas Skipper 1 30

2 puder ditto
"

70

1 pude ditto
"

90

1 kurv Jens Jørgensen
"

50

nogle flasker Kristen Bødker
"

32

Rasmus Nielsen
"

35

do

ditto

"

35

do
Andreas Skipper

"
30

do
Jens Jørgensen

" 10

do do "
10

do do
" 15

do

Kristen Bødker

" 5

do
Andreas Skipper

"

7

Ialt 74 45

Rasmus Nielsen Rasmus Th Olesen Søren Knudsen



Tirsdagen den 24 november klokke 1 foretoges valg
af 3 medlemmer til sognerådet, istedetfor de efter
tour til nytår fratrædende nemlig Rasmus Nielsen
Rasmus Thomas Olesen og Søren Knudsen, af den højst
beskattede femtedel af kommunens vælgere.

Jens Møller stemte på

Poul Pedersen

Rasmus Th Olesen

Rasmus Nielsen

Morten Nielsen III

Ivar Tyggesen IIII

Rasmus Nielsen III

Ivar Tyggesen

Morten Nielsen

Rasmus Nielsen

Ivar Tyggesen

Søren Knudsen II

Rasmus Nielsen

Morten Nielsen

Ivar Tyggesen

Søren Knudsen

Da ikke flere be vare tilstede og vilde stemme sluttedes

valghandlingen, og valgte vare altså til at være med-

lemmer af sognerådet for årene fra 1ste januar 1886 til

31 december 1891, Ivar Tyggesen med 4 stemmer

Morten Nielsen - 3 stemmer

Rasmus Nielsen - 3 -

Derefter havde Søren Knudsen 2 stemmer

Rasmus Nielsen Rasmus Th Olesen Niels Snog Nielsen

M I valgbestyrelsen



Tirsdagen den 24 november klokke 1 foretoges valg
af 3 medlemmer til sognerådet, istedetfor de efter
tour til nytår fratrædende nemlig Rasmus Nielsen
Rasmus Thomas Olesen og Søren Knudsen, af den højst
beskattede femtedel af kommunens vælgere.

Jens Møller stemte på
Poul Pedersen
Rasmus Th Olesen
Rasmus Nielsen

Morten Nielsen III
Ivar Tyggesen IIII
Rasmus Nielsen III
Ivar Tyggesen
Morten Nielsen
Rasmus Nielsen

Ivar Tyggesen
Søren Knudsen II
Rasmus Nielsen
Morten Nielsen
Ivar Tyggesen
Søren Knudsen

Da ikke flere be vare tilstede og vilde stemme sluttedes
valghandlingen, og valgte vare altså til at være med-
lemmer af sognerådet for årene fra 1ste januar 1886 til
31 december 1891, Ivar Tyggesen med 4 stemmer

Morten Nielsen - 3 stemmer
Rasmus Nielsen - 3 -
Derefter havde Søren Knudsen 2 stemmer

Rasmus Nielsen Rasmus Th Olesen Niels Snog Nielsen
M I valgbestyrelsen



Derefter forhandledes følgende:

Det vedtoges at afholde licitation Tirsdagen den 8de
december klokken 1, og efter endt licitation at at
afholde valg af bestyrelse for de fattiges kasse, samt
at licitationens afholdelse skulde bekendtgjøres i
Aarhus folkebrad og Århus Amtstidende.
Der skal leveres 1 favne sten på gaden, 8½ favn på
Mosevejen og nede ved Rasmus Hansens, samt at lade
nogle sten køre sammen på Trige vejen og ved skolen,

endvidere over levering af neden for banen skal
der leveres ½ favn. Til skolen leveres Hø, halm, tørv
og træ. Til Maren Skødt leveres 300 ℔ rug 250 ℔ byg

5000 tørv, til Karen og Andrea leveres 300 ℔ rug
og 250 ℔ byg; der leveres kvartalsvis efter sognerådets

ordre, samt 5000 tørv. Rasmus Th. Olesen meldte
at kasserne ved skolens latriner vare kassabel, og vi
akkorderede derfor med Bjerregård om at lave

nogle ny, og derfor skal han have 4 kroner.

Det bestemtes derfor at forsøge på at bortakorde-
re Andrea efter Licitationen.

Rasmus Nielsen Peder Pedersen Niels Snog Nielsen
Rasmus Th Olesen Søren Knudsen

Konditioner

hvorefter sognerådet lader afholde licitation
over levering af 128 ℔ hø, 192 ℔ halm hvoraf

hvad
små1/3 af hver leverer kan være rughalm, resten byg

skal være byghalm eller havrehalm, friske og gode

varer. Hø og halm udbydes hver for sig.



Derefter forhandledes følgende:
Det vedtoges at afholde licitation Tirsdagen den 8de
december klokken 1, og efter endt licitation at at
afholde valg af bestyrelse for de fattiges kasse, samt
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nogle ny, og derfor skal han have 4 kroner.
Det bestemtes derfor at forsøge på at bortakorde-
re Andrea efter Licitationen.
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Rasmus Th Olesen Søren Knudsen
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hvad

små
1/3 af hver leverer kan være rughalm, resten byg
skal være byghalm eller havrehalm, friske og gode
varer. Hø og halm udbydes hver for sig.



således at den, der får det laveste bud kan tage det

hele kvantum, om han vil, det mindste parti nogen

kan tage er 10 ℔, det leveres i månederne januar,

februar og marts. Endvidere leveres 15000 tørv

til skolen og 10000 til fattigvæsenet, formen hvori

tørvene laves skal være 9 tommer lang 6 tommer
bred og 3 tommer tyk, de skal være at god og fast

bonitet og leveres inden midten af juli mån-

ed. Tørvene antages af sognerådet, førend de leveres,

og finder dette da, at tørvene ikke ere gode nok,

så ere dette berettiget til at købe nogle andre tørv på

vedkommende leverandørs regning. Leverandøren

skal selv bringe tørvene i hus.

Desuden leveres 1 favn storkløvet bøgebrænde og
12 tønder havsand træet leveres den 1 oktober og

sandet i løbet af året når læreren ønsker det.

Til fattigvæsenet leveres 600 ℔ rug 300 ℔ byg af
frisk og god kvalitet, det leveres kvartalsvis efter

sognerådets tilsigelse. På mosevejen leveres

7 favne sten på Elsted vejen nede ved R. Hansens

2 favne sten og i gaden 1 favn sten. Stenene
skal være kjørt til 1 februar og slagen til 1 maj

de opsættes efter skabelonen i 1/4 favn, der må ingen

jernsten leveres, og kampstenene må ikke være større
end 12 tommer når de leveres og 1½ tomme når de
ere slagen. Når de forskellige varer ere leverede

og arbejdet er udført og antaget, da kan pengene

erholdes udbetalt af kommunekassen, dog ikke

før 1 februar. Sognerådet forbeholder sig ret til at antage
og forkaste budene, hvilket straks skal blive vedkom-
mende meddelt. P. S. V.

Rasmus Nielsen
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vedkommende leverandørs regning. Leverandøren
skal selv bringe tørvene i hus.
Desuden leveres 1 favn storkløvet bøgebrænde og
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mende meddelt.

P. S. V.
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Listation afholdt den 8 december 1885 Kr Øre

Rasmus Peter Jensen 128 ℔ hø a 25 øre

do 60 ℔ halm - 11 øre

do 15 - - 15 -

32

6

2

"

60

25

Jens Møller 50 - - 15

do 10 - - 15

Ivar Tyggesen 57 - - 15 -

7

1

8

50

50

55

Rasmus Jensen 15000 tørv a 4,50

Niels Poulsen 10000 tørv til fattigvæsenet 4,40

Jakob Tomasen 1 fv træ 21,50

67

44

21

50

"

50

Rasmus Jensen 12 td sand 10,

Ivar Tyggesen 300 ℔ rug a 4,80

Jens Jørgensen 300 ℔ do a 4,80

10

14

14

"

40

40

Rasmus Th Olesen 250 ℔ byg a 5,00

Jens Møller 250 ℔ do a 5,00

Rasmus Nielsen 2 fv sten på Mosevejen a 10,50

12

12

21

50

50

"

Anders Sørensen 2 fv do a 10,75

Niels Snog 2½ do a 11,

Ivar Tyggesen 2 fv Elsted vejen a 11,

21

27

22

50

50

"

do ½ fv på Mosevejen a 5,50

Jens Jørgensen 1 fv i gaden 7,50

Niels Poulsen for sammenkørsel af sten på Trigevejen 3,35

5

7

3

50

50

35

Rasmus Hansen do do Elstedvejen 2,75

Niels Andersen do på Mosevejen 1,

R. Th Olesen do i gaden 1,

2

1

1

75



Listation afholdt den 8 december 1885 Kr Øre

Rasmus Peter Jensen 128 ℔ hø a 25 øre
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21

50
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"

Anders Sørensen 2 fv do a 10,75
Niels Snog 2½ do a 11,
Ivar Tyggesen 2 fv Elsted vejen a 11,

21
27
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50
50
"

do ½ fv på Mosevejen a 5,50
Jens Jørgensen 1 fv i gaden 7,50
Niels Poulsen for sammenkørsel af sten på Trigevejen 3,35
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50
35

Rasmus Hansen do do Elstedvejen 2,75
Niels Andersen do på Mosevejen 1,
R. Th Olesen do i gaden 1,

2
1
1

75



Kroner Ører

Konrad Pedersen Lisbjerg 3 favne sten af 12 kr

Niels Sørensen Pannerup 2 fv a 12,25

Ole Peter Jensen 2 fv a 12,

36

24

24

"

50

"

Elsteds Rasmus Rasmussen Lisbjerg 2 fv a 12,

Niels Sørensen 1 fv i gaden a 11,75

Rasmus Rasmussen pr fv på Trigevejen a 12,

24

11

19

"

75

02

Ole Peter Jensen do Elstedvejen a 15,

do Mosevejen a 16,

do gaden a 13,30

19

4

6

02

29

90

Samtlige bud blive straks approberede

Rasmus Nielsen Niels Snog Nielsen

Rasmus Th Olesen P. Pedersen

Søren Knudsen

Tirsdagen den 8 September
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"
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Rasmus Nielsen Niels Snog Nielsen
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Tirsdagen den 8 September



Tirsdagen den 8 december afholdtes valg af en

bestyrelse af 3 medlemmer for de fattiges kasse for

årene 1886, 87, 88, følgende vare tilstede og stemte.

Rasmus Hansen stemte på

Ivar Tyggesen

Niels Poulsen

Peder Pedersen

Jens Møller

Ole Peter Jensen

Søren Knudsen

Anders Sørensen

Niels Andersen

Rasmus Nielsen

Jens Møller

Niels Andersen

Anders Jensen

Jens Møller

Niels Andersen

Søren Knudsen

Jens Møller

Niels Andersen

P. Kristensen

Jens Møller

Niels Poulsen

Morten Nielsen

Niels Andersen

Kristensen

Niels Poulsen

Jens Møller

Niels Andersen

Søren Knudsen

Jens Møller

Niels Andersen

Kristensen

Jens Møller

Niels Andersen

Kristensen

Jens Møller

Niels Andersen Kristensen

Søren Knudsen

Jens Møller

Niels Andersen

Søren Knudsen



Tirsdagen den 8 december afholdtes valg af en
bestyrelse af 3 medlemmer for de fattiges kasse for
årene 1886, 87, 88, følgende vare tilstede og stemte.

Rasmus Hansen stemte på
Ivar Tyggesen
Niels Poulsen
Peder Pedersen
Jens Møller
Ole Peter Jensen
Søren Knudsen
Anders Sørensen
Niels Andersen
Rasmus Nielsen

Jens Møller
Niels Andersen
Anders Jensen
Jens Møller
Niels Andersen
Søren Knudsen
Jens Møller
Niels Andersen
P. Kristensen
Jens Møller
Niels Poulsen
Morten Nielsen
Niels Andersen
Kristensen
Niels Poulsen
Jens Møller
Niels Andersen
Søren Knudsen
Jens Møller
Niels Andersen
Kristensen
Jens Møller
Niels Andersen
Kristensen
Jens Møller
Niels Andersen Kristensen
Søren Knudsen
Jens Møller
Niels Andersen
Søren Knudsen



Udfaldet af valget er altså at

Jens Møller valgtes med 11 stemmer

Niels Andersen med 10 -
Søren Knudsen med 6 -

Derefter havde Kristensen 5 stemmer

Niels Poulsen 2 -

Anders Jensen 1 -

Morten Nielsen 1 -

Rasmus Nielsen Niels Snog Nielsen

Søren Knudsen Peder Pedersen Rasmus Th Olesen

Den 11 december afholdtes et møde ved hvilket

følgende sager behandledes:

Det vedtoges at give Karen Kristensen en

ekstra understøttelse af 15 kroner.

Til drengen Marius Nielsen er betalt for at få

hans tøj vedligeholdt 4 kroner 50 øre, til en ka-

skjet og et par strømper bevilligedes 3 kroner

Niels S. Nielsen

Rasmus Th Olesen

Jens Møller

Niels Andersen

Søren Knudsen

Jens Møller

Niels Andersen

Søren Knudsen



Udfaldet af valget er altså at

Jens Møller valgtes med 11 stemmer
Niels Andersen med 10 -
Søren Knudsen med 6 -

Derefter havde Kristensen 5 stemmer
Niels Poulsen 2 -
Anders Jensen 1 -
Morten Nielsen 1 -

Rasmus Nielsen Niels Snog Nielsen
Søren Knudsen Peder Pedersen Rasmus Th Olesen

Den 11 december afholdtes et møde ved hvilket
følgende sager behandledes:
Det vedtoges at give Karen Kristensen en
ekstra understøttelse af 15 kroner.
Til drengen Marius Nielsen er betalt for at få
hans tøj vedligeholdt 4 kroner 50 øre, til en ka-
skjet og et par strømper bevilligedes 3 kroner

Niels S. Nielsen
Rasmus Th Olesen

Jens Møller
Niels Andersen
Søren Knudsen
Jens Møller
Niels Andersen
Søren Knudsen



Formanden meddelte at han havde truffen over-

enskomst med P. Hjorthøj i Lystrup om at han

skal beholde Marius Nielsen indtil 1 novem-

ber 1886 og derfor skal han have udbetalt af

kommunekassen 10 kroner, hvilket billigedes

af sognerådet. Andrea havde meldt at hun

manglede et par sko, det overdroges til Rasmus

Tomasen at købe et par til hende.

Fra landpostbudene var kommen en skriv-

else, hvori de forlanger en årlig understøttelse

af kommunekassen, det vedtoges at svare

at vi ikke vil give noget dertil.

Det vedtoges for at ligne 2072 kroner 80 øre,

hvilket vil blive 12,16 øre pr tønde hartkorn

for året 1886; det halve lignes på formue

og lejlighed.

Indtægt

Tilskud fra Trige Ølsted 220 kroner " øre

1½ skilingsafgiften 2 - 16

Indtægt af grusgravene og gadejorden 5 - "

227 kroner 16 øre



Formanden meddelte at han havde truffen over-
enskomst med P. Hjorthøj i Lystrup om at han
skal beholde Marius Nielsen indtil 1 novem-
ber 1886 og derfor skal han have udbetalt af
kommunekassen 10 kroner, hvilket billigedes
af sognerådet. Andrea havde meldt at hun
manglede et par sko, det overdroges til Rasmus
Tomasen at købe et par til hende.

Fra landpostbudene var kommen en skriv-
else, hvori de forlanger en årlig understøttelse
af kommunekassen, det vedtoges at svare
at vi ikke vil give noget dertil.

Det vedtoges for at ligne 2072 kroner 80 øre,
hvilket vil blive 12,16 øre pr tønde hartkorn
for året 1886; det halve lignes på formue
og lejlighed.

Indtægt
Tilskud fra Trige Ølsted 220 kroner " øre
1½ skilingsafgiften 2 - 16
Indtægt af grusgravene og gadejorden 5 - "

227 kroner 16 øre



Udgift kr øre
forventet underbalance

Udgifter til fattiges forsørgelse

50

200 "

600 ℔ rug 28 80
500 ℔ byg 25 "

10000 tørv 44 "

Ekstraordinære udgifter til bygninger20 "

Tilskud til sygekassen 50 "

Skolevæsenet, Skolelærerens lønninger og Emulement100 "

5 td rug a 9 kr 45 "

31 td byg a 10310 "

128 ℔ hø a 25 øre 32 "

192 ℔ halm 26 40

15000 tørv a 4,50 67 50

1 fv træ 21

Andre ordinære udgifter til bogger m 30 "

Til bygninger 100 "

Vejvæsenet Grundforbedringsarbejdet200 "

Vedligeholdelse af vejene250 "

Brandvæsenet 50 "

Vandsynsmændene 6 "

Afløst pligtarbejde 20 "

Tilskud til amtsfattigkassen 3 50

do til skolefonden
7

"

Til Amtsrepartionsfondet 297 85

Lokale og skrivemateriel 35 "

Uforudsete udgifter 170 79

R. Nielsen N. S. Nielsen R. Th Olesen
2190 24



Udgift kr øre
forventet underbalance

Udgifter til fattiges forsørgelse
50

200 "
600 ℔ rug 28 80

500 ℔ byg 25
"

10000 tørv 44 "

Ekstraordinære udgifter til bygninger 20 "

Tilskud til sygekassen 50 "

Skolevæsenet, Skolelærerens lønninger og Emulement 100
"

5 td rug a 9 kr 45 "

31 td byg a 10 310 "

128 ℔ hø a 25 øre 32 "

192 ℔ halm 26 40

15000 tørv a 4,50 67 50

1 fv træ
21

Andre ordinære udgifter til bogger m 30 "

Til bygninger
100 "

Vejvæsenet Grundforbedringsarbejdet 200
"

Vedligeholdelse af vejene 250 "

Brandvæsenet
50 "

Vandsynsmændene
6

"

Afløst pligtarbejde 20 "

Tilskud til amtsfattigkassen 3 50

do til skolefonden
7

"

Til Amtsrepartionsfondet 297 85

Lokale og skrivemateriel 35
"

Uforudsete udgifter 170 79

R. Nielsen N. S. Nielsen R. Th Olesen
2190 24



Den 28 december afholdt sognerådet mødet
ved hvilket ligning og overslag blev fremlagt til under-
skrift, et Skema til udfyldning angående
de skolelovforslag som ministeriet havde forelagt
i Rigsdagen 1884-85 var kommen fra Provsten,

men da der kun var mødt 2 af sognerådets

medlemmer, så kunne ingen beslutning tages

angående denne sag.

Rasmus Nielsen Rasmus Th Olesen

1 Møde 1886
Først foretoges valg af en formand, hvortil valgtes
Rasmus Nielsen. Til kasserer valgtes Morten Nielsen.

Til skolepatron valgtes Ivar Tyggesen. Til fattig-
forstander valgtes Niels Snog Nielsen. Til vejud-
valg valgtes Morten Nielsen og Peder Pedersen.
Det vedtoges at opkræve kommuneskatter 4 gange
årlig: Torsdagen den 28 januar, Onsdagen den 28 april,
Onsdagen den 28 juli, Torsdagen den 28 oktober ved
at uddele skattesedler. Skatten betales til kassere-
ren Morten Nielsen.
Til vejmand antoges Peder Didderiksen for en

dagløn af 1 kr 35 øre fra 1 oktober til 1ste april og 1 kr
65 øre fra 1ste april til 1ste oktober.
Det overdroges til Morten Nielsen at få en ny skabe-

atlon lavet til male stendyngerne med.
Til medlemmer af skolekommisjonen gjenvalgtes
Peder Pedersen og Jens Møller.

Det vedtoges at lave en ny kjøreliste således



Den 28 december afholdt sognerådet mødet
ved hvilket ligning og overslag blev fremlagt til under-
skrift, et Skema til udfyldning angående
de skolelovforslag som ministeriet havde forelagt
i Rigsdagen 1884-85 var kommen fra Provsten,
men da der kun var mødt 2 af sognerådets
medlemmer, så kunne ingen beslutning tages
angående denne sag.

Rasmus Nielsen Rasmus Th Olesen

1 Møde 1886

Først foretoges valg af en formand, hvortil valgtes
Rasmus Nielsen. Til kasserer valgtes Morten Nielsen.
Til skolepatron valgtes Ivar Tyggesen. Til fattig-
forstander valgtes Niels Snog Nielsen. Til vejud-
valg valgtes Morten Nielsen og Peder Pedersen.Det vedtoges at opkræve kommuneskatter 4 gange
årlig: Torsdagen den 28 januar, Onsdagen den 28 april,
Onsdagen den 28 juli, Torsdagen den 28 oktober ved
at uddele skattesedler. Skatten betales til kassere-
ren Morten Nielsen.
Til vejmand antoges Peder Didderiksen for en
dagløn af 1 kr 35 øre fra 1 oktober til 1ste april og 1 kr
65 øre fra 1ste april til 1ste oktober.
Det overdroges til Morten Nielsen at få en ny skabe-

at
lon lavet til male stendyngerne med.
Til medlemmer af skolekommisjonen gjenvalgtes
Peder Pedersen og Jens Møller.
Det vedtoges at lave en ny kjøreliste således



at der køres en tur af hver tønde hartkorn.
Fra skolederiktionen var kommen et Skema
til udfyldning af sognerådet, angående dette
skolelovforslag som kulturministeren forelag-

de folketinget i samlingen 1884-85.

Det vedtoges at udfylde skemaet, som at ledsage
det med følgende bemærkninger: Når vi har udfyldt
dette Skema så har vi gjort det fordi vi anser det for
at være vor pligt at gøre det; men vi anser det for at

nuværende Ministerium for at være en hindring
for at få en skolelov vedtagen af Rigsdagen;
thi det har jo vist sig, at det nuværende Ministeri-
um intet kan gennemføre ad lovgivningens vej.
Nuværende lovforslag tilfredsstiller langt fra den trang
som befolkningen føler til en ny skolelov, og hvis
det blev til lov, da vilde dertil udfordres så store
udgifter af kommunerne, at de slet ikke kunne

bære det i disse trange tider.
Det vedtoges at nægte at betale skatten af skolelodden

førend fogden har afsagt kjendelse desangående.
Det vedtoges at afholde sognerådsmøderne hos
høker Jens Jørgensen og derfor give ham 10 kroner
for året 1886. Rasmus Nielsens pige Sørmine Jacobi-
ne Petersen har forlangt en understøttelse af 6 kroner

at

månedlig på grund af hun har et barn, der er udsat
i kost og pleje i Århus, og barnets fader er rejst til
Slesvig, og nu kan hun ingen penge få af ham,
det vedtoges at give hende den forlangte understøttel-
se, samt at søge at få den refunderet af forsorg-



at der køres en tur af hver tønde hartkorn.
Fra skolederiktionen var kommen et Skema
til udfyldning af sognerådet, angående dette
skolelovforslag som kulturministeren forelag-
de folketinget i samlingen 1884-85.
Det vedtoges at udfylde skemaet, som at ledsage
det med følgende bemærkninger: Når vi har udfyldt
dette Skema så har vi gjort det fordi vi anser det for
at være vor pligt at gøre det; men vi anser det for at
nuværende Ministerium for at være en hindring
for at få en skolelov vedtagen af Rigsdagen;
thi det har jo vist sig, at det nuværende Ministeri-
um intet kan gennemføre ad lovgivningens vej.
Nuværende lovforslag tilfredsstiller langt fra den trang
som befolkningen føler til en ny skolelov, og hvis
det blev til lov, da vilde dertil udfordres så store
udgifter af kommunerne, at de slet ikke kunne
bære det i disse trange tider.Det vedtoges at nægte at betale skatten af skolelodden
førend fogden har afsagt kjendelse desangående.
Det vedtoges at afholde sognerådsmøderne hos
høker Jens Jørgensen og derfor give ham 10 kroner
for året 1886. Rasmus Nielsens pige Sørmine Jacobi-
ne Petersen har forlangt en understøttelse af 6 kroner

at
månedlig på grund af hun har et barn, der er udsat
i kost og pleje i Århus, og barnets fader er rejst til
Slesvig, og nu kan hun ingen penge få af ham,
det vedtoges at give hende den forlangte understøttel-
se, samt at søge at få den refunderet af forsorg-



hendes forsørgelseskommune, hvilket vistnok
er Lundum pr Horsens, da hendes moder havde

ophold der 10 månedsdagen før fødselen.

Det vedtoges at give Niels Andersen pålæg om at

få noget grøftefyldning kjørt bort snarest muligt.

Rasmus Nielsen Peder Pedersen Niels Snog Nielsen
M. Nielsen Iver Thygesen

Elev sogneråd, den 9/1 1886
Vi tillader os herved at henvende os til det ærede
sogneråd i anledning af, at pigen Sørmine Jacobine

Petersen, der har fast tjeneste her i Elev, har meldt
sig til herværende og forlangt fattigunderstøttelse
den 5 januar og vi har da måttet give hende 6 kroner,
som hun har fået til at betale for hendes barns
kost og pleje for januar måned, og hun vil for-
mentlig komme til at trænge til 6 kroner om
måneden. Vi tillade os derfor at spørge
det ærede sogneråd, om de vil anerkende
at Sørmine Jacobine Petersen er forsørgelses-
berettiget i Lundum kommune, samt om
de er villig til at refundere os en understøttelse
af 6 kroner månedlig til hende.

Som de af afhøringen kan se er hun et uæg-
te barn, og da hendes moder jo opholdt sig i

Lundum kommune 10 måneders dagen for

fødselen så må jo Lundum i henhold til

forordningen af 24 januar 1844 betragtes som



hendes forsørgelseskommune, hvilket vistnok
er Lundum pr Horsens, da hendes moder havde
ophold der 10 månedsdagen før fødselen.
Det vedtoges at give Niels Andersen pålæg om at
få noget grøftefyldning kjørt bort snarest muligt.
Rasmus Nielsen Peder Pedersen Niels Snog Nielsen
M. Nielsen Iver Thygesen

Elev sogneråd, den 9/1 1886
Vi tillader os herved at henvende os til det ærede
sogneråd i anledning af, at pigen Sørmine Jacobine
Petersen, der har fast tjeneste her i Elev, har meldt
sig til herværende og forlangt fattigunderstøttelse
den 5 januar og vi har da måttet give hende 6 kroner,
som hun har fået til at betale for hendes barns
kost og pleje for januar måned, og hun vil for-
mentlig komme til at trænge til 6 kroner om
måneden. Vi tillade os derfor at spørge
det ærede sogneråd, om de vil anerkende
at Sørmine Jacobine Petersen er forsørgelses-
berettiget i Lundum kommune, samt om
de er villig til at refundere os en understøttelse
af 6 kroner månedlig til hende.
Som de af afhøringen kan se er hun et uæg-
te barn, og da hendes moder jo opholdt sig i
Lundum kommune 10 måneders dagen for
fødselen så må jo Lundum i henhold til
forordningen af 24 januar 1844 betragtes som



hendes fødehjem, hvor hun altå har været forsørg-

elsesberettiget siden hendes 18 år.
P.S.V.

Rasmus Nielsen

formandTil
Lundum sogneråd

pr

Horsens

Lundum Hansted
sogneråd, den 26 januar 1886

Igensvar på ærede skrivelse af 9 d.m. skal man herved tjenst-
lig meddele, at Sørmine Jakobine Petersen erkendes forsørgel-
sesberettiget hersteds, og vi tillige er villig til at refundere
den hende tildelte hjælp og fremdeles 6 kroner måned-
lig; men vi håber tillige, at det ærede Elev sogne-
råd sålænge det udbetaler hende ovennævnte måned-

lige hjælp, vil erkyndige sig om, at barnet lever, for
det vilde jo være urimeligt, at give en unge pige, som
kan tjene fattighjælp, når hun ingen børn haver.

P. S. V.

Mads Jensen

formand

2 det møde

Den 11 februar afholdt sognerådet et møde ved

hvilket følgende sager behandledes:
Rasmus Hansen havde fremkommen med en

klage over for høj ansættelse idet han gjør gældende
at han ikke har arvet en øre de sidste 25 år.

Det vedtoges at nedsætte hans kommuneskat med

1 kr 37 øre. Fra Poul Pedersen var kommen en

klage over at Peder Torvelsen var ansat til at

svare for meget i kommuneskat, og han oplyser



hendes fødehjem, hvor hun altå har været forsørg-
elsesberettiget siden hendes 18 år.

P.S.V.
Rasmus Nielsen

formandTil
Lundum sogneråd

pr
Horsens

Lundum Hansted
sogneråd, den 26 januar 1886

Igensvar på ærede skrivelse af 9 d.m. skal man herved tjenst-
lig meddele, at Sørmine Jakobine Petersen erkendes forsørgel-
sesberettiget hersteds, og vi tillige er villig til at refundere
den hende tildelte hjælp og fremdeles 6 kroner måned-
lig; men vi håber tillige, at det ærede Elev sogne-
råd sålænge det udbetaler hende ovennævnte måned-
lige hjælp, vil erkyndige sig om, at barnet lever, for
det vilde jo være urimeligt, at give en unge pige, som
kan tjene fattighjælp, når hun ingen børn haver.

P. S. V.
Mads Jensen

formand

2 det møde

Den 11 februar afholdt sognerådet et møde ved
hvilket følgende sager behandledes:
Rasmus Hansen havde fremkommen med en
klage over for høj ansættelse idet han gjør gældende
at han ikke har arvet en øre de sidste 25 år.
Det vedtoges at nedsætte hans kommuneskat med
1 kr 37 øre. Fra Poul Pedersen var kommen en
klage over at Peder Torvelsen var ansat til at
svare for meget i kommuneskat, og han oplyser



at hele hans formue beløber sig til 13200 kroner.
Sognerådet fandt ikke anledning til at nedsætte
skatten, for det første fordi klagen ikke var fra
Peder Tovelsen selv, og for det andet finder vi heller
ikke at hans skatteansættelse er for høj i forhold
til hans hele økonomiske stilling.
Formanden meddelte at Andreas Skipper skylder sogne
kommunen 12 kroner 37 øre for nogle genstande
han købte på auktionen efter Bertel Nielsen
forrige sommer; da han ikke kan betale dem
for tiden, bliver dette opføre på regnskabet som en

beløbet

udestående fordring.
Til revisorer for kommuneregnskabet valgtes
Jens Møller og Rasmus Jensen.
Det vedtoges at give Maren Skødt et læs brænde,
da hun har klaget over at hendes tørv ikke kan slå til.

Rasmus Nielsen P Pedersen Iver Thygesen
Morten Nielsen

Elev sogneråd, den 22 febr. 1886
Teglbrænder Mads Andreas Skipper meldte
sig til sognerådet her den 19 febr. og begærede
fattigunderstøttelse. Vi måtte da give ham
en understøttelse af 10 kroner, da han både mang-
lede ildebrændsel og fødemidler, han har i længe-

re tid ikke havt noget arbejde og var derfor meget

trængende, der er udsigt til at han mindst vil

komme til at trænge til 2 kroner ugentlig, sålænge



at hele hans formue beløber sig til 13200 kroner.
Sognerådet fandt ikke anledning til at nedsætte
skatten, for det første fordi klagen ikke var fra
Peder Tovelsen selv, og for det andet finder vi heller
ikke at hans skatteansættelse er for høj i forhold
til hans hele økonomiske stilling.Formanden meddelte at Andreas Skipper skylder sogne
kommunen 12 kroner 37 øre for nogle genstande
han købte på auktionen efter Bertel Nielsen
forrige sommer; da han ikke kan betale dem
for tiden, bliver dette opføre på regnskabet som en
beløbet
udestående fordring.Til revisorer for kommuneregnskabet valgtes

Jens Møller og Rasmus Jensen.
Det vedtoges at give Maren Skødt et læs brænde,
da hun har klaget over at hendes tørv ikke kan slå til.
Rasmus Nielsen P Pedersen Iver Thygesen

Morten Nielsen

Elev sogneråd, den 22 febr. 1886

Teglbrænder Mads Andreas Skipper meldte
sig til sognerådet her den 19 febr. og begærede
fattigunderstøttelse. Vi måtte da give ham
en understøttelse af 10 kroner, da han både mang-
lede ildebrændsel og fødemidler, han har i længe-
re tid ikke havt noget arbejde og var derfor meget
trængende, der er udsigt til at han mindst vil
komme til at trænge til 2 kroner ugentlig, sålænge



den hårde vinter varer. I henhold til medfølgende afhøring
er han formentlig forsørgelsesberettiget i Hvilsager-Lime

kommune, da dette er hans fødekommune, og han
ikke siden sit 18 år har erhvervet forsørgelsesret andre
steder. Vi tillader os derfor at spørge det ærede sogneråd
om de vil anerkende, at Mads Andreas Skipper
er forsørgelsesberettiget i deres kommune og om
de er villig til at refundere os den ydede understøt-
telse, 10 kroner, samt 2 kroner ugentlig, sålænge

han trænger dertil.

P. S. V.

Rasmus Nielsen

formandTil
Hvilsager - Lime sogneråd

Mørke station

Elev sogneråd, den 9 marts 1886
Jeg tillader mig at sende det ærede sogneråd medfølgende
attest fra øjenlæge Hejde i Århus, og den lyder jo på at
Sørmine Jakobine Petersens søn trænger til at indlægges
på Årh et sygehus for at få det ene øje oppereret.
Til yderlig oplysning skal jeg meddele, at drengen
er blind på det øje, der trænger til opperation, men
det andet øje fejler ikke noget. Både moderen
og barnet var indlagt på Århus sygehus en tid sidste

efterår, og da led drengen af en øjensygdom, der

endte med, at han mistede synet på det ene øje.

Det er derfor ikke muligt, at barnet kan komme

til at se med øjet mere, men øjestenen har begyndt

at vokse således, at barnet ikke kan lukke øjenlåget

helt til, og lægen siger at opperationen er nødven-

dig for, at sygdommen ikke med tiden skal trække



den hårde vinter varer. I henhold til medfølgende afhøring
er han formentlig forsørgelsesberettiget i Hvilsager-Lime
kommune, da dette er hans fødekommune, og han
ikke siden sit 18 år har erhvervet forsørgelsesret andre
steder. Vi tillader os derfor at spørge det ærede sogneråd
om de vil anerkende, at Mads Andreas Skipper
er forsørgelsesberettiget i deres kommune og om
de er villig til at refundere os den ydede understøt-
telse, 10 kroner, samt 2 kroner ugentlig, sålænge
han trænger dertil.

P. S. V.
Rasmus Nielsen

formandTil
Hvilsager - Lime sogneråd

Mørke station
Elev sogneråd, den 9 marts 1886

Jeg tillader mig at sende det ærede sogneråd medfølgende
attest fra øjenlæge Hejde i Århus, og den lyder jo på at
Sørmine Jakobine Petersens søn trænger til at indlægges
på Årh et sygehus for at få det ene øje oppereret.

Til yderlig oplysning skal jeg meddele, at drengen
er blind på det øje, der trænger til opperation, men
det andet øje fejler ikke noget. Både moderen
og barnet var indlagt på Århus sygehus en tid sidste
efterår, og da led drengen af en øjensygdom, der
endte med, at han mistede synet på det ene øje.
Det er derfor ikke muligt, at barnet kan komme

til at se med øjet mere, men øjestenen har begyndt
at vokse således, at barnet ikke kan lukke øjenlåget
helt til, og lægen siger at opperationen er nødven-
dig for, at sygdommen ikke med tiden skal trække



over i det andet øje. Jeg spørger derfor det ærede, om de vil

refundere os alle de udgifter, der ere forbundne med barnets
ophold på Århus Amtssygehus, selv om udgifterne over

stiger det beløb, vi i henhold til lov af 12 marts 1864
kan fordre refunderet? Eller om de ønsker barnet hjem-

sendt? Betalingen på Århus Amtssygehus er 1 krone 16 øre

pr døgn, og jeg antager ikke at barnet behøver at være
der ret længe. Deres ærede svar udbedes.

P. S. V.

Rasmus Nielsen

formand
Til

Lundum - Hansted sogneråd

Hvilsager Lime sogneråd

pr Mørke St, den 15 marts 1886

I henhold til det ærede sogneråds skrivelse af 3 d. m. aner-
kendes Mads Andreas Skipper som forsørgelsesberettiget i
herværende kommune. Med hensyn til den hjælp der

at

må ydes ham har herværende sogneråd intet imod han
modtager 2 kroner ugentlig, sålænge den hårde vinter varer.

Forsåvidt trangen til hjælp deruover vedbliver, ønsker
man det ærede sogneråds nærmere oplysninger om hans

forhold. p. s. v.

Søren Sørensen

Til

Elev sogneråd
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Den 23 marts afholdtes et møde ved hvilket regnskab-
et blev fremlagt og underskreven, og der fandtes ingen

andre udgifter opført derpå end dem der vare bevilligede.

Regnskabet udviser et overskud af 13 kroner 67 øre,
foruden 12 kroner 37 øre, som teglbrænder Mads
Andreas Skipper skylder for indkøbte varer ved

auktionen efter Bertel Nielsen.
Det vedtoges at give Karen og Andrea 1000 tørv,

samt Maren 1000 tørv, hvis der kan fåes nogle,
ellers 1 læs brænde til hver af dem. Formanden meddelte
at han havde købt et par benklæder til drengen Marius
Nielsen af Jens Fillerup og derfor betalt 6,50 øre, hvilket
efterbevilligedes. Peder Pedersen meldte at Marius også
manglede et par støvler. Det vedtoges at P. Pedersen
skulde købe et par støvler til ham.

Rasmus Nielsen P. Pedersen Niels Snog Nielsen
Iver Thygesen

Sognerådet afholdt møde den 14 maj, til forhandling
forelå et Skema over skolelærerens indtægter og udgifter
til reguleringssummens fastsættelse, og efter dette

beløber Elev skolelærerembedes indtægter sig til 1203 kr

35 øre, desforuden har læreren har læreren havt omkring

ved 20 kroner i frivillige gaver. Sognerådet fandt ikke

anledning til at gøre bemærkninger derved.

Derefter afholdtes auktion over græsninger i grusgraven

i Rasmus Jensens mark, over græsningen i gaden m.m.

pengene betales den 1 september.

Græsningen på brandvejen og det hjørne ved Pouls blev tilstået

Kristen Nielsen for 1 krone 50 øre.

Jorden nede ved kirken tilsloges smeden for 1 kr 75 øre.
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Græsningen i grusgraven tilsloges Smeden for 1 kr 75 øre.

Det vedtoges at give Marius Nielsen nogle skjorter, som

han trænger til.

Rasmus Nielsen Niels Snog Nielsen M. Nielsen

År 1886 den 7 juni afholdt undertegnede vandsyns

forretning i Elev mose over det offentlige vandløb Landgrøf-

ten kaldet efter forud bekendtgjort ved opslag som

tidligere. Forretningen begyndte ved Terp skjel.

Vandløbet var meget godt oprenset på følgende Matr.

nr nær, som vare uoprenset.

Matr. nr. 1 Jørgen Pedersen Skjæring blev bortliciteret til

Peder Didderiksen for 2 kroner

Ivar Tyggesens 2 skifter til Knud Knudsen for 4 kr
Skårupgårds stykke til Peder Pedersen for 4 kr.

Rasmus Hansen Peder Pedersen Niels Poulsen
vandsynsmænd

Den 28 juni afholdt sognerådet møde, der blev affattet
tet en tillægsligning for de personer der ere tilflyttet siden

1 januar, de bleve ansat til et skattebeløb af 9 kroner 75 øre.
Det overdroges til skolepatronen at foranstalte vinduerne i
skolebygningen malet.Rasmus Nielsen Iver Thygesen M. Nielsen
Niels Snog Nielsen P. Pedersen
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Den 20 oktober afholdt sognerådet et møde ved
hvilket følgende sager behandledes.

Det vedtoges at bortfæste Marius Nielsen fra 1 novem-
ber 1886 til 1ste november 1887 til P. Hjortshøj
i Lystrup for en løn af 20 kroner, desuden skal P.
Hjortshøj vedligeholde hans tøj og vaske om hans liv
ned m.m.
Til at møde på sesjonen for sognerådet den

26 oktober valgtes Ivar Tyggesen.

Rasmus Nielsen M. Nielsen N. S. Nielsen
Iver Thygesen P. Pedersens

Den 15 november afholdt sognerådet et møde
ved hvilket vejene blive efterset, og det bestemtes
at afholde lisitation den 29 november kl. 1
over levering af 4 favne sten på Terp - Lystrup
vejen, ½ favn ved banen, 1½ favn sten på
Terp - Elsted vejen, 2 favne sten på høvejenaf vejgrøfter

1 favn på Lisbjerg-vejen, oprensning og af-
tagning af rabatter på Terp-Lystrup vejen. Stenene
skal være kørt til 1 febr. og slagen inden 1 Juni.
Endvidere over levering af hø, halm, tørv og træ
til skolen. Det bestemtes at give Maren Skødt
300 ℔ rug og 250 ℔ byg samt Karen og Andrea
200 rug, samt endvider skal der leveres 10000
tørv til fattigvæsenet. Skolelærer Kristensen hav-
de forlangt at få et rækværk omkring hans
møddingssted. Sognerådet fandt at dette var

unødvendigt.Rasmus Nielsen P. Pedersen M. Nielsen
Iver Thygesen Niels Snog Nielsen
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Hasle - Skejby - Lisbjerg

sogneråd, den 22-11-86

Pigen Christine Christensen der er født i Lisbjerg
den 7 September 1867, meldte sig den 1 d. til optag-
else på Lisbjerg fattiggård og opgav, at hun på grund
af tiltagende svaghed ikke længere så sig istand
til at ernære sig selv. Hun blev derfor nævnte dag
indlagt som lam på fattiggården, hvor hun

endnu opholder sig.Som det fremgår af vedlagte afhøring, skudsmåls-
bog og attest fra sognepræsten er hun over 18 år
gammel, og da hun som også anført, er uægte født
er hun altså hjemmehørende hvor moderen havde
fast ophold 10 måneders dagen før fødsel, da
det det af det anførte ligeledes fremgår, at moderen tjen-

Elevte hos Poul Pedersen i den tid formenes Elev kom-
mune at være hendes forsørgelseshjem.
Sognerådet tillader sig derfor at forespørge om det
ærede sogneråd vil anerkende bemeldte Christine
Christensens forsørgelsesret i Elev kommune, samt
modtage hende til forsørgelse, når hun herfra

bliver hjemsendt, og dernæst betale efter nærmere
tilsendt regning, for hendes ophold på fattiggården.

P. S. V.

Peder Nielsen

formand
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Elev sogneråd
den 29/11 1886

I anledning af det ærede sogneråds skrivelse af 22/11
angående Kristine Kristensens forsørgelsessted,
tillade vi os herved at svare følgende:
Som det fremgår af medfølgende attest fra Pa-
stor Voldum er Kristine Kristensen ikke
indført i Elev kirkebog, og selvfølgelig har det

ikke været anerkendt af Elev kommune at
moderen skulde have opholdt sig her her 10

månedersdagen før fødselen, og den daværende
i Hasle

sognepræst, har altså ikke været berettiget

attil skrive i Lisbjerg kirkebog at hun er hjem-

mehørende i Elev.
Når det i sognerådets skrivelse hedder: "da det af
det anførte fremgår, at moderen tjente hos gårdejer

Poul Pedersen i Elev i den tid, formenes Elev kom-
mune at være hendes forsørgelseshjem", så skal
vi blot tillade os at bemærke, at det ærede sogne-
råd har ikke fremført noget som bevis for
at moderen 10 månedersdagen før fødselen tjente
hos Poul Pedersen i Elev.

Elev sogneråd kan derfor ikke anerkende
at Kristine Kristensen er forsørgelsesberettig-
et her i kommunen.

P. S. V.

Rasmus Nielsen

formand
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Konditioner

hvorefter sognerådet lader afholde lisitation over
levering af 128 ℔ hø, 192 ℔ halm, hvoraf 1/3 af hvad
hver leverer kan være små rughalm, resten skal
være byghalm eller havrehalm frisk og gode varer.
Hø og halm udbydes hver for sig, således at den der
får det laveste bud kan tage det hele kvantum,
om han vil, det mindste parti nogen kan tage
er 10 ℔, det leveres opbundne i 16 ℔ bundter ved
skolen i januar, februar og marts. Endvidere
leveres 15000 tørv til skolen og 10000 til fattig-
væsenet, formen hvri tørvene skal laves skal
være 9 tommer lang, 6 tommer bred og 3 tommer tyk,
de skal være af god og fast bonitet og leveres inden
midten af Juli måned; tørvene antages af sogne-
rådet førend de leveres, og finder dette da, at tørvene
ikke ere gode, så er dette berettiget til at købe nogen
andre tørv på vedkommende leverandørs regning
Leverandøren skal selv bringe tørvene i hus i skol-

leveres

ebygningen. Desuden 1 favn storkløvet bøgebrænde
og 8 tønder havsand, træet leveres den 1 oktober
og sandet i løbet af året når læreren ønsker det.
Til fattigvæsenet leveres 500 ℔ rug og 250 ℔ byg
frisk og god kvalitet, det leveres kvartalsvis efter
sognerådets tilsigelse. På Terp - Lystrupvejen leve-

res 4 favne sten, ved banen ½ fv, på Terp - Elsted
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vejen 1½ fv, på høvejen 2 fv og på Århus vejen 1 fv.

Stenene skal være kørt til 1 febr. og slagen inden 1 juni
dette år, de opsættes efter skabelonen i 1/4 favne, der
må ingen jernsten leveres, og kampestenene må ikke
være større end 12 tommer, og 1½ tom når de ere

af

slagen. Oprensning og planering cirka 300 favne
vejgrøfter, grøfterne opresen i marts måned, hvis
vejret tillader det, de skal være 1½ alen for oven, ¾ alen
dybe og ½ alen i bunden, planeringen foregår efter
vejudvalgets anvisning. Når de forskellige varer
ere levede, og arbejdet er udført og antaget, da
kan pengene erholdes udbetalt af kommune
kassen, dog ikke før 1 februar. Sognerådet
forbeholder sig ret til at antage og forkaste
budene, hvilket straks skal blive vedkom-
mende meddelt.

P. S. V.

Rasmus Nielsen

formand
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Lititation afholdt den 29 november 1886 kr. øre

Karl Jensen 128 ℔ hø a 35 øre 44 80

do 100 ℔ halm a 24 - 24 "

P. Pedersen 30 - - a 25 7 50
Ivar Tyggesen 62 - - a 25 15 50

Jens H. Balle 15000 tørv a 4,20 63 "

Søren Holm Lisbjerg 1 fv træ 20 kr 20

Jens H. Balle 8 td havsand 6- 6 "

do 5000 tørv a 4,1020 50

Jakob Tomasen 5000 - a 4,15 20 75

5000

I. Tyggesen 300 ℔ rug a 5,00 15 "

do. 200 ℔ byg a 5,05 10 10

do. 250 ℔ byg a 4,95 12 37

Jens H. Balle 1 fv sten a 9,50 9 50

A. Sørensen 2 fv - a 9,50 19 "

Jens H. Balle 1½ a 9,75 14 62

Jens Andersen ½ fv a 5, 5 "

do. 2 fv. a 10,90 21 80

Ivar Tyggesen 2 - a 12,40 24 80
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do. 250 ℔ byg a 4,95 12 37
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Rasmus Hansen for sammenkørsel

af sten på høvejen 1,75 175

Jans Andersen for pr fv 16 kr

Konrad Pedersen 1 fv Århv 12, 12

Jens Andersen 2 høv. a 11,75 23 50

Peder Hjulmand 1½ - a 11,90 17 85

Jens Andersen ½ - a 6, 6 "

do 2 - a 11½ 23 "

Ole Peter Jensen 2 - a 11,40 22 80

Jens Anden for oprensning og pla-

nering cirka 300 favn vejg. a 11 øre

Samtlige bud blive strak appro-

berede.

Indtægt 1886

Overskud fra 1886 150 "

Tilskud fra Trige Ølsted 203 64

1½  afgiften 2 16

Gravningen af grusgraven 4

359 80



Rasmus Hansen for sammenkørsel
af sten på høvejen 1,75 1 75

Jans Andersen for pr fv 16 kr
Konrad Pedersen 1 fv Århv 12, 12
Jens Andersen 2 høv. a 11,75 23 50

Peder Hjulmand 1½ - a 11,90 17 85

Jens Andersen ½ - a 6, 6 "

do 2 - a 11½ 23 "
Ole Peter Jensen 2 - a 11,40 22 80

Jens Anden for oprensning og pla-
nering cirka 300 favn vejg. a 11 øre
Samtlige bud blive strak appro-
berede.

Indtægt 1886
Overskud fra 1886 150 "

Tilskud fra Trige Ølsted 203 64

1½  afgiften 2 16
Gravningen af grusgraven 4

359 80



Overslag over Elev kommunes Udgifter 1886

Udgifter til de fattiges forsørgelse 200 "

500 rug 25 10

250 ℔ byg 1238

1000 tørv 41 25

Ekstraordinære udgifter til bygninger20 "

Tilskud til de fattiges kasse 50 "

do. til sygekassen 50 "

Skolevæsenet Skolelærens lønninger og emolumenter 100 "

5 td. rug a 9 kr 45 "

31 td. byg 9 279
128 ℔ hø a 35 44 80

122 ℔ halm a 47 "

15000 tørv 63 "

1 fv træ 20

Andre ordinære udgifter til bøger m.m. 30 "

Udgifter til vedligeholde af bygninger 50 "

Grundforbedring af vejene 150 "

Vedligeholdelse af vejene 200 "

Brandvæsenet 100 "

Vandsynsmædene 6 "

Afløst pligtarbejde 20 "

Tilskud til amtsfattigkassen 3 50
1557 03



Overslag over Elev kommunes Udgifter 1886
Udgifter til de fattiges forsørgelse 200 "

500 rug 25 10
250 ℔ byg 12 38

1000 tørv 41 25
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do. til sygekassen 50 "
Skolevæsenet Skolelærens lønninger og emolumenter 100 "

5 td. rug a 9 kr 45 "
31 td. byg 9 279
128 ℔ hø a 35 44 80
122 ℔ halm a 47 "
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Udgifter til vedligeholde af bygninger 50 "
Grundforbedring af vejene 150 "
Vedligeholdelse af vejene 200 "

Brandvæsenet 100 "
Vandsynsmædene 6 "

Afløst pligtarbejde 20 "
Tilskud til amtsfattigkassen 3 50

1557 03



1557 03

Tilskud til skolefonden 7 "

Tilskud til amtsrepartionsfondet 373 "

Lokale og skrivemateriel 34 "

Uforusete udgifter 179 "

2150 03

Rasmus Nielsen M. Nielsen
P. Pedersen

Niels Snog Nielsen Iver Thygesen

Den 6 december afholdt sognerådet møde ved hvilket
forfattedes kommuneligning for året 1887

det vedtoges at ligne 1800 kr 90 øre

hvoraf det halve på formue og lejlighed og det

halve på hartkorn med 10 kroner 56 øre

pr tønde.

Rasmus Nielsen M. Nielsen P. Pedersen

Niels Snog Nielsen Iver Tygesen
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Tilskud til skolefonden 7 "
Tilskud til amtsrepartionsfondet 373 "
Lokale og skrivemateriel 34 "
Uforusete udgifter 179 "2150 03

Rasmus Nielsen M. Nielsen
P. Pedersen

Niels Snog Nielsen Iver Thygesen

Den 6 december afholdt sognerådet møde ved hvilket
forfattedes kommuneligning for året 1887
det vedtoges at ligne 1800 kr 90 øre
hvoraf det halve på formue og lejlighed og det
halve på hartkorn med 10 kroner 56 øre
pr tønde.

Rasmus Nielsen M. Nielsen P. Pedersen
Niels Snog Nielsen Iver Tygesen



Forespørgsel

Vi undertegnede lodsejere på den østlige side af Elev by

forbi vejen, som fører fra Terp til Elsted tillade os

herved at forespørge hos hr Stiftamtmanden, hvor

vi efter lovgivningen er pligtig at forrette snekast-

ning på Århus - Randers landevejen, da vejlæng-

den mellem os og arbejdspladsen er over 1 mil.

Det er ikke hermed vor mening at skyde vort

pligtarbejde over på den øvrige del af kommunen,

thi der er biveje nok hvor vi kan forrette vort pligt

i så henseende, men den overordentlige vejlængde

ønske vi os fritagne for, vi forvente os amtets erklæring.

Elev mark i december 1886

Rasmus Hansen Ivar Tyggesen Niels C. Nielsen

Niels Andersen Jens Andersen Søren Jens Peter Nielsen

Peder Dideriksen Peder Pedersen.

Tilstilles tjenstlig Elev sogneråd til erklæring

Århus Stiftamthus den 21 december 1886
Regenburg

Den 29 december 1886 afholdt sognerådet et møde, følgen-
de sager behandledes:Ovenstående forespørgsmål fra gårdejer Rasmus Hansen mfl
beboere på Elev mark blev fremlagt og sognerådet vedtog at

give følgende svar:

I anledning af hoslagte forespørgsel fra gårdejer Rasmus
Hansen m.fl beboere på Elev mark tillader sogne-
rådet sig at erklære følgende: Det er ikke rigtigt



Forespørgsel
Vi undertegnede lodsejere på den østlige side af Elev by
forbi vejen, som fører fra Terp til Elsted tillade os
herved at forespørge hos hr Stiftamtmanden, hvor
vi efter lovgivningen er pligtig at forrette snekast-
ning på Århus - Randers landevejen, da vejlæng-
den mellem os og arbejdspladsen er over 1 mil.

Det er ikke hermed vor mening at skyde vort
pligtarbejde over på den øvrige del af kommunen,
thi der er biveje nok hvor vi kan forrette vort pligt
i så henseende, men den overordentlige vejlængde
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Niels Andersen Jens Andersen Søren Jens Peter Nielsen
Peder Dideriksen Peder Pedersen.
Tilstilles tjenstlig Elev sogneråd til erklæring
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Regenburg
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Ovenstående forespørgsmål fra gårdejer Rasmus Hansen mfl
beboere på Elev mark blev fremlagt og sognerådet vedtog at
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Hansen m.fl beboere på Elev mark tillader sogne-
rådet sig at erklære følgende: Det er ikke rigtigt



at forespørgerne har over en mil til det sted på Randers

landevejen, hvor Elev sogn forretter snekastningsarbejde,

men de har allesammen over ½ mil i lige linie dertil,

og i henhold til Reglement af 20 december 1799 ere
de altså fritagne ikke pligtige at forrette snekastning

der. Men Elev sogn er meget bebyrdet med snekast-

ning idet vi nemlig ikke allene har mange biveje
at kaste sne på, men vi ere også så uheldig stillede

at der er tildelt os et af de allerværste stykker med

sne på Randers landevejen, nemlig udgravningen

sønden for Trige kirke. Ved fordelingen af snekast-
på nævnte vej

ningen mellem de forskellige sogne formener vi, at

vort stykke er tildelt os under den forudsætning,

at hele sognets snekastningspligtige beboere
skulde udføre arbejdet der, og derfor har vi hidtil

udført det i fællesskab. Men hvis udflytterne

på den sydøstlige side af byen bliver fritagne for
snekastning

at udføre arbejde der, da er det efter vor formening

for stort et stykke at holde ryddelig for sne for

den øvrige del af sognets beboere, især da vi har cir-

ka 3/8 mil at gå til landevejen, så vi frygter for

at det undertiden, når der er megen sne,

vil være for længe så mange dage med snekast-

ningen på vejstykket, at den offentlige færdsel vil

komme til at lide derunder, og arbejdet blive for

byrdefuldt for os. Vi tillade os derfor at bede

det høje Amtsråd om at foretage en omfordeling

af snekastningsarbejdet på Randers landevejen



at forespørgerne har over en mil til det sted på Randers
landevejen, hvor Elev sogn forretter snekastningsarbejde,
men de har allesammen over ½ mil i lige linie dertil,
og i henhold til Reglement af 20 december 1799 ere
de altså fritagne ikke pligtige at forrette snekastning
der. Men Elev sogn er meget bebyrdet med snekast-
ning idet vi nemlig ikke allene har mange biveje
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for stort et stykke at holde ryddelig for sne for
den øvrige del af sognets beboere, især da vi har cir-
ka 3/8 mil at gå til landevejen, så vi frygter for
at det undertiden, når der er megen sne,

vil være for længe så mange dage med snekast-
ningen på vejstykket, at den offentlige færdsel vil
komme til at lide derunder, og arbejdet blive for
byrdefuldt for os. Vi tillade os derfor at bede
det høje Amtsråd om at foretage en omfordeling
af snekastningsarbejdet på Randers landevejen



Danm
ark

sko
rt

mellem de forskellige sogne således, at der ikke bliver

os tildelt et større stykke end vi kan tilkomme i

forhold til det mandskab, der er pligtig at deltage

i snekastning der, og vi håber da, at der må blive taget

hensyn til, ikke allene vejstykkenes længde, men

også til hvilke steder, der i almindelighed ligger

meget sne på.

Rasmus Hansen har frasagt sig sin bestilling, som

snefoged, og i hans sted foresloges at indstille gård-

ejer Anders Sørensen.

I henhold til lov af 4 juli 1850 angående afløsning

af pligtarbejde for huse og boliger på landet udnævntes

til voldgiftsmænd for årene 1887-88-89 gårdejerne

Morten Nielsen og Peder Pedersen.

Skolekommisjonen har forlangt at få anskaffet et

nyt Danmarkskort til skolen samt en Protekol.

Det vedtoges at anskaffe det begge dele

Ligningen blev fremlagt og underskreven.

Det vedtoges at købe en kjole til Andrea, som trængte

hårdt til den. Til formand for næste år valgtes den

gamle, til kasserer Niels Snog Nielsen.

Det vedtoges at opkræve kommuneskatten i 4 kvartaler

den 28 januar, 28 april, den 28 juli og den 28 oktober,

og betalingen finder sted hos kassereren. Til vejmand

for næste år valgtes P. Didderiksen på de gamle betingelser.

Rasmus Nielsen Niels Snog Nielsen

Iver ThygesenP. PedersenM. Nielsen



Danmarkskort
mellem de forskellige sogne således, at der ikke bliver
os tildelt et større stykke end vi kan tilkomme i
forhold til det mandskab, der er pligtig at deltage
i snekastning der, og vi håber da, at der må blive taget
hensyn til, ikke allene vejstykkenes længde, men
også til hvilke steder, der i almindelighed ligger
meget sne på.

Rasmus Hansen har frasagt sig sin bestilling, som
snefoged, og i hans sted foresloges at indstille gård-
ejer Anders Sørensen.

I henhold til lov af 4 juli 1850 angående afløsning
af pligtarbejde for huse og boliger på landet udnævntes
til voldgiftsmænd for årene 1887-88-89 gårdejerne
Morten Nielsen og Peder Pedersen.

Skolekommisjonen har forlangt at få anskaffet et
nyt Danmarkskort til skolen samt en Protekol.
Det vedtoges at anskaffe det begge dele
Ligningen blev fremlagt og underskreven.
Det vedtoges at købe en kjole til Andrea, som trængte
hårdt til den. Til formand for næste år valgtes den
gamle, til kasserer Niels Snog Nielsen.
Det vedtoges at opkræve kommuneskatten i 4 kvartaler
den 28 januar, 28 april, den 28 juli og den 28 oktober,
og betalingen finder sted hos kassereren. Til vejmand
for næste år valgtes P. Didderiksen på de gamle betingelser.

Rasmus Nielsen Niels Snog Nielsen
Iver Thygesen

P. Pedersen
M. Nielsen



Den 21 afholdt sognerådet møde følgende sager behand-

ledes: Til medlemmer af valgbestyrelsen ved folketings-

valget i Skjoldelev den 28 januar valgtes: Rasmus Nielsen

Det vedtoges afholdes sognerådets møder i 1887
hos Jens Jørgensen for en betaling af 10 kroner.
Til at revidere kommuneregnskabet valgtes
Jens Jørgensen og Rasmus Th Olesen

Rasmus Th Olesen Rasmus Nielsen

Niels Snog Nielsen M. Nielsen

P. Pedersen Iver Thygesen
Den 3 febr afholdt sognerådet møde, hvor følgende
sager behandledes: følgende skrivelse fra Ørting Falling

sogneråd forelå: Man tillader herved at underrette
det ærede sogneråd om at arbejdsmand Henrik Oben
Rasmussen Aakjærhuse, dags dato har henvendt sig
til herværende sogneråd med begæring om understøt-

telse, man undersøgte forholdene og fandt famil-

ien meget trængende, hvorfor han modtog en hjælp

af 8 kroner. Da fornævnte Hendrik Oben Ras-
mussen ifølge vedlagte afhøring, må anses for-
sørgelsesberettiget i Elsted-Elev kommune, til-

lader man sig herved at forespørge det ærede sog-

neråd sogneråd, om det vil erkende forsørgelses-

pligten overfor bemeldte Hendrik Oben Rasmussen,

og i bekræftende fald erklære sig til at refundere
hvad han har modtaget, og om man mod refu-

sjon må yde ham den på afhøringen forlangte



Den 21 afholdt sognerådet møde følgende sager behand-
ledes: Til medlemmer af valgbestyrelsen ved folketings-
valget i Skjoldelev den 28 januar valgtes: Rasmus Nielsen
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af 8 kroner. Da fornævnte Hendrik Oben Ras-
mussen ifølge vedlagte afhøring, må anses for-
sørgelsesberettiget i Elsted-Elev kommune, til-
lader man sig herved at forespørge det ærede sog-
neråd sogneråd, om det vil erkende forsørgelses-
pligten overfor bemeldte Hendrik Oben Rasmussen,
og i bekræftende fald erklære sig til at refundere
hvad han har modtaget, og om man mod refu-
sjon må yde ham den på afhøringen forlangte



hjælp 8 kroner månedlig i febr og marts.
P. S. V.

Niels Sørensen
ovenstående

Det vedtoges at svare på at vi anerkendte at H. O.

Rasmussen er forsørgelsesberettiget her i kommunen
og ere vi villige til at refundere de 8 kroner, som
han har fået, samt 4 kroner i febr og marts, vil han
ikke nøjes dermed ønsker vi ham hjemsendt.
Fra Ole Peter Jensen forelå en aklage over, at han
formente at være ansat til at svare for meget i kom-
muneskat. Sognerådet fandt ingen anledning
til at nedsætte skatten.
Rasmus Nielsen M. Nielsen N. S. Nielsen
Iver Thygesen P. Pedersen

Den 29 marts 1887 afholdt sognerådet møde ved hvil-
ket følgende sager behandledes:

Regnskabet blev fremlagt og underskreven, det viser et
overskud af 551 kroner 44 øre.
Det vedtoges at give høvejen nede ved Niels Andersens
2 favne sten. Ligeledes blev det bestemt at yde Hendrik

Oben Rasmussen en understøttelse af 18 kroner.
Det vedtoges at yde et bidrag af 2 kroner for 2 skolepligtige
børn, der søger Egå friskole til lærer Kornerup.
Da sprøjteslangen ikke er god blev det vedtaget at
anskaffe en ny slange, det overdroges til Niels Snog
og Morten Nielsen at anskaffe den snarest muligt.

Rasmus Nielsen N. S. Nielsen M. Nielsen

P. Pedersen Iver Thygesen
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Fredagen den 17 juni afholdt sognerådet møde, følgende

sager behandledes. Til brandsynsvidner valgtes:

Jens Jørgensen og Jens Hansen Balle.

Fra Herredsfogden var kommen en fortegnelse

over de faste vurderings efter lov af 19 marts 1869,

som sognerådet skulde erklære sig over, om de

ønskede nogen forandring i. Sognerådet fandt

ingen anledning til at foreslå nogen foran-

dring af de nævnte mænd.

På forslag af Morten Nielsen vedtog flertallet af

sognerådet at indgive et andragende til amtsrådet
om tilladelse til af kommunekassen at udbeta-

le 40 kroner for Kirkegårdens renholdelse i 1887.

Formanden meddelte, at han i henhold til en tidligere

aftale havde bortakorderet Andrea Andreasen i

kost og pleje hos Jens Andersen Elev mark for

en betaling af 100 kroner fra 1 maj 1887 til 1 maj

1888. Jens Andersen fik udleveret 1 kommunen

tilhørende sengested og sengeklæder, hvilket han

er pligtig at aflevere så snart kommunen fåer

brug derfor; dette billigedes af sognerådet.

Regnskabet over indsamlingen af oldenborrer blev

fremlagt, og det viste sig at der var indsamlet

1582 ¾ ℔ oldenborrer til en betaling 8 ører pr ℔

hvilket udgør 126 kr 62 øre. Anders Snedker fik
for at veje og dræbe oldenborrer i 20 dage a 2 kroner

er 40 kroner, altså bliver udgiften i 166 kroner

62 øre. Derefter blev affattet en tillægsligning.

Rasmus Nielsen Morten Nielsen Iver Thygesen

Peder Pedersen Niels Snog Nielsen



Fredagen den 17 juni afholdt sognerådet møde, følgende
sager behandledes. Til brandsynsvidner valgtes:
Jens Jørgensen og Jens Hansen Balle.

Fra Herredsfogden var kommen en fortegnelse
over de faste vurderings efter lov af 19 marts 1869,
som sognerådet skulde erklære sig over, om de
ønskede nogen forandring i. Sognerådet fandt
ingen anledning til at foreslå nogen foran-

dring af de nævnte mænd.
På forslag af Morten Nielsen vedtog flertallet af
sognerådet at indgive et andragende til amtsrådet
om tilladelse til af kommunekassen at udbeta-
le 40 kroner for Kirkegårdens renholdelse i 1887.

Formanden meddelte, at han i henhold til en tidligere
aftale havde bortakorderet Andrea Andreasen i
kost og pleje hos Jens Andersen Elev mark for
en betaling af 100 kroner fra 1 maj 1887 til 1 maj
1888. Jens Andersen fik udleveret 1 kommunen
tilhørende sengested og sengeklæder, hvilket han
er pligtig at aflevere så snart kommunen fåer
brug derfor; dette billigedes af sognerådet.

Regnskabet over indsamlingen af oldenborrer blev
fremlagt, og det viste sig at der var indsamlet
1582 ¾ ℔ oldenborrer til en betaling 8 ører pr ℔
hvilket udgør 126 kr 62 øre. Anders Snedker fik
for at veje og dræbe oldenborrer i 20 dage a 2 kroner
er 40 kroner, altså bliver udgiften i 166 kroner
62 øre. Derefter blev affattet en tillægsligning.
Rasmus Nielsen Morten Nielsen Iver Thygesen
Peder Pedersen Niels Snog Nielsen



Den 29 august afholdt sognerådet et møde ved hvil-

ket der foretoges valg af en mand til at give
indberetning om kornpriserne i Elev kommune

for årerne 18887-88-89 med hensyn til

kappitteltaksten fastsættelse, valgt blev gårdejer

Niels Andersen Berrishøj.

Til at møde på sesjonen den 26 oktober valgtes:
Rasmus Nielsen. Det vedtoges at lade brand-
dammen oprense ved licitation, som det
bestemtes at lade afholde søndagen den 4de
September klokken 8, alt det løse døj skal
ryddes af dammen, og lægges på det sted som
sognerådet anviser ved siden af dammen, og arbej-
det skal være færdig inden 20 september.

Rasmus Nielsen Morten Nielsen P. Pedersen

Iver Thygesen

Den 4 september afholdtes lisitation over rydning

af branddammen det laveste bud var høker Jens

Jørgensens, nemlig 42 kroner, hvilket straks approberedes.

Elev den 4 september 1887 Iver Thygesen

Rasmus Nielsen N. S. Nielsen M. Nielsen
Peder Pedersen

Den 20 september afholdtes et sognerådsmøde ved
hvilket Karen Kristensen bortakorderedes til husmand

Jens Kristensen Elev mose for en månedlig betaling
af 15 kroner fra 1 oktober 1887 til 1 November 1888
for kost og pleje. Det overdroges til Niels Snog og
Peder Pedersen at købe det nødvendige tøj til sengeklæde
og linned. Til at køre hendes tøj derned skal der
tilsiges en vogn. Rasmus Nielsen Iver Thygesen

N. S. Nielsen M. Nielsen Peder Pedersen



Den 29 august afholdt sognerådet et møde ved hvil-
ket der foretoges valg af en mand til at give
indberetning om kornpriserne i Elev kommune
for årerne 18887-88-89 med hensyn til
kappitteltaksten fastsættelse, valgt blev gårdejer
Niels Andersen Berrishøj.
Til at møde på sesjonen den 26 oktober valgtes:
Rasmus Nielsen. Det vedtoges at lade brand-
dammen oprense ved licitation, som det
bestemtes at lade afholde søndagen den 4de
September klokken 8, alt det løse døj skal
ryddes af dammen, og lægges på det sted som
sognerådet anviser ved siden af dammen, og arbej-
det skal være færdig inden 20 september.

Rasmus Nielsen Morten Nielsen P. Pedersen
Iver Thygesen

Den 4 september afholdtes lisitation over rydning
af branddammen det laveste bud var høker Jens
Jørgensens, nemlig 42 kroner, hvilket straks approberedes.
Elev den 4 september 1887 Iver Thygesen
Rasmus Nielsen N. S. Nielsen M. Nielsen
Peder Pedersen

Den 20 september afholdtes et sognerådsmøde ved
hvilket Karen Kristensen bortakorderedes til husmand
Jens Kristensen Elev mose for en månedlig betaling
af 15 kroner fra 1 oktober 1887 til 1 November 1888
for kost og pleje. Det overdroges til Niels Snog og
Peder Pedersen at købe det nødvendige tøj til sengeklæde
og linned. Til at køre hendes tøj derned skal der
tilsiges en vogn. Rasmus Nielsen Iver Thygesen
N. S. Nielsen M. Nielsen Peder Pedersen



Den 14 oktober afholdt sognerådet et møde ved hvilket

følgende sager behandledes:
I henhold til lov af 4 juli 1850 valgtes § 2 valgtes
til voldgiftsmand, for årene 1887-88-89, til
afløsning af det gårde og huse påhvilende hoveri:
gårdejer Jens Hansen Balle.

Det vedtoges at afholde Licitation den 29 november
klokken 1. over levering af Hø og halm og brændel til
skolen, og 300 ℔ rug og 250 ℔ byg til fattigvæsenet samt

6000 tørv til fattigvæsenet. På vejen fra Elev til
Lisbjerg leveres 1½ fv sten, gennem byen 2 favne,
ved Jens Balles ½ favn. På Terp-Lystrup vejen
leveres 6 favne sten. På Trige vejen leveres 3 favne

grus. Stenene skal være kjørt til 1 febr. og slagen

til 1 juli.

Rasmus Nielsen M. Nielsen Peder Pedersen

Iver Thygesen

Konditioner

hvorefter sognerådet lader afholde lisitation over

levering af 128 ℔ hø og 192 ℔ halm, hvoraf 1/3

af hvad hver leverer kan være små rughalm,

resten skal være byghalm eller havrehalm, friske

og gode varer. Hø og halm udbydes hver for

sig således, at den der får det laveste bud

kan tage det hele kvantum, om han vil,

det mindste parti nogen kan tage er 10 ℔;

det leveres opbundne i 16 ℔ bundter ved skolen

i månederne januar, februar og marts.



Den 14 oktober afholdt sognerådet et møde ved hvilket
følgende sager behandledes:
I henhold til lov af 4 juli 1850 valgtes § 2 valgtes
til voldgiftsmand, for årene 1887-88-89, til
afløsning af det gårde og huse påhvilende hoveri:
gårdejer Jens Hansen Balle.Det vedtoges at afholde Licitation den 29 november
klokken 1. over levering af Hø og halm og brændel til
skolen, og 300 ℔ rug og 250 ℔ byg til fattigvæsenet samt
6000 tørv til fattigvæsenet. På vejen fra Elev til
Lisbjerg leveres 1½ fv sten, gennem byen 2 favne,
ved Jens Balles ½ favn. På Terp-Lystrup vejen
leveres 6 favne sten. På Trige vejen leveres 3 favne
grus. Stenene skal være kjørt til 1 febr. og slagen
til 1 juli.

Rasmus Nielsen M. Nielsen Peder Pedersen
Iver Thygesen

Konditioner
hvorefter sognerådet lader afholde lisitation over
levering af 128 ℔ hø og 192 ℔ halm, hvoraf 1/3
af hvad hver leverer kan være små rughalm,
resten skal være byghalm eller havrehalm, friske
og gode varer. Hø og halm udbydes hver for
sig således, at den der får det laveste bud
kan tage det hele kvantum, om han vil,
det mindste parti nogen kan tage er 10 ℔;
det leveres opbundne i 16 ℔ bundter ved skolen
i månederne januar, februar og marts.



Endvidere leveres 15000 tørv til skolen og 6000
til fattigvæsenet, formen hvori tørvene skal laves

væreskal 9 tommer lang, 6 tommer bred og 3 tommer
tyk, de skal være af god og fast bonitet, og leveres
inden midten af juli måned og tørvene antages
af sognerådet førend de leveres, og finder dette
da, at tørvene ikke ere gode, da er dette beret-
tiget til at købe nogle andre tørv på vedkom-
mende leverandørs regning. Leverandøren
skal selv bringe tørvene i hus i skolebyg-
ningen. Desuden leveres 1 favn bøgegrænde
og 12 tønder havsand, træet leveres til 1 oktober,
og sandet i løbet af året, når læreren ønsker det.
Til fattigvæsenet leveres 300 ℔ rug og 250 ℔ byg
frisk og god kvalitet, det leveres kvartalsvis
efter sognerådets tilsigelse. På Terp - Lystrup
vejen leveres 6 favne sten, på vejen fra Elev efter
efter Lisbjerg 1½ favn, på vejen fra Elev efter Skårup
gård 2 favne, på Trige vejen ½ fv sten og 3 favne
grus. Stenene skal være kørt inden 1 febr. og
slagen til 1 juni dette år, de opsættes efter skabelonen
i 1/4 favne, der må ingen jernsten leveres, og
stenene, der leveres må ikke være større end 12
kubiktom tommer, og 1½ tom, når de ere slagen
Når varene ere leverede og arbejdet er udført og
antaget, kan pengene erholdes udbetalt af kommu-

nekassen, dog ikke før 1 februar. Sognerådet
forbeholder sig ret til at antage og forkaste budene,
hvilket straks efter lisitationen skal blive

P. S. V.

Rasmus Nielsen

formand

meddelt.



Endvidere leveres 15000 tørv til skolen og 6000
til fattigvæsenet, formen hvori tørvene skal laves
være
skal 9 tommer lang, 6 tommer bred og 3 tommer
tyk, de skal være af god og fast bonitet, og leveres
inden midten af juli måned og tørvene antages
af sognerådet førend de leveres, og finder dette
da, at tørvene ikke ere gode, da er dette beret-
tiget til at købe nogle andre tørv på vedkom-
mende leverandørs regning. Leverandøren
skal selv bringe tørvene i hus i skolebyg-
ningen. Desuden leveres 1 favn bøgegrænde
og 12 tønder havsand, træet leveres til 1 oktober,
og sandet i løbet af året, når læreren ønsker det.
Til fattigvæsenet leveres 300 ℔ rug og 250 ℔ bygfrisk og god kvalitet, det leveres kvartalsvis
efter sognerådets tilsigelse. På Terp - Lystrup
vejen leveres 6 favne sten, på vejen fra Elev efter
efter Lisbjerg 1½ favn, på vejen fra Elev efter Skårup
gård 2 favne, på Trige vejen ½ fv sten og 3 favne
grus. Stenene skal være kørt inden 1 febr. og
slagen til 1 juni dette år, de opsættes efter skabelonen
i 1/4 favne, der må ingen jernsten leveres, og
stenene, der leveres må ikke være større end 12
kubiktom tommer, og 1½ tom, når de ere slagen
Når varene ere leverede og arbejdet er udført og
antaget, kan pengene erholdes udbetalt af kommu-
nekassen, dog ikke før 1 februar. Sognerådet
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P. S. V.
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formand

meddelt.



Lisitation afholdt den 29 november 1887

Frands Pedersen Holm 128 ℔ hø a 50
kr

64

øre
"

Jens Peter Nielsen 10 ℔ halm a 32 3 20

do. 10 - a 33 - 3 30

Jens H. Balle 20 - a 36 - 720

P. Pedersen Lisbjerg 50 - a 37 1850

Morten P. Jensen 20 - a 38 760

Peder Pedersen 82 - a 3931 98
Balle

J. H. 15000 tørv til skolen a 4,10 61 50

Jens H. Balle 6000 - a 3,952370

Frands Holm 1 fv træ 19,00 19 "

do. 12 td sand 9-" 9

Jens Balle 300 ℔ rug a 4,50 13 50

Peder Pedersen 250 ℔ byg - 5,00 12
50

R. F. Olesen 1 fv sten på Århusvejen 9, 9"

Jens H Balle 1 fv 8,25 8 25

R. Nielsen 2 fv a 8,00 16 "

Jens H Balle 3 fv a 14,00 42 "

R. Nielsen 1 favn a 13,751375

Niels Snog 1 favn a 14,0014 "

Peder Pedersen 1 favn a 14,00 14 "



Lisitation afholdt den 29 november 1887

Frands Pedersen Holm 128 ℔ hø a 50
kr
64

øre
"

Jens Peter Nielsen 10 ℔ halm a 32 3 20

do. 10 - a 33 - 3 30

Jens H. Balle 20 - a 36 - 7 20

P. Pedersen Lisbjerg 50 - a 37 18 50

Morten P. Jensen 20 - a 38 7 60

Peder Pedersen 82 - a 39 31 98

Balle
J. H. 15000 tørv til skolen a 4,10 61 50

Jens H. Balle 6000 - a 3,95 23 70

Frands Holm 1 fv træ 19,00 19 "

do. 12 td sand 9-" 9

Jens Balle 300 ℔ rug a 4,50 13 50

Peder Pedersen 250 ℔ byg - 5,00
12

50

R. F. Olesen 1 fv sten på Århusvejen 9, 9 "

Jens H Balle 1 fv 8,25 8 25

R. Nielsen 2 fv a 8,00 16 "

Jens H Balle 3 fv a 14,00 42
"

R. Nielsen 1 favn a 13,75 13 75

Niels Snog 1 favn a 14,00 14 "

Peder Pedersen 1 favn a 14,00 14
"



Niels Snog 3 fv grus a 6 kroner 18 kr "

Poul Brøgger Lisbjerg 1 fv sten at slå12 - "

Anton Jensen do 3 fv a 12 -36 -

Johannes Sørensen Harup 6 fv. a 9,5057- "

Samtlige bud blive straks approberede.

Rasmus Nielsen Niels Snog Nielsen

Peder Pedersen Iver Thygesen

Fredagen den 9 december afholdt sognerådet møde

og behandlede følgende sager:

Da de i henhold til lov af 4 juli 1850 valgte jordbo-

boniteringsmænds funktiontid er udløben foretoges

valg af to jordboniteringsmænd for årene 1888-90,

dertil valgtes Jens Møller og Rasmus Th. Olesen

Til Hegnsynsmænd for årene 1888-90 valgtes

Morten Nielsen til formand, Rasmus Hansen

Peder Pedersen og til supleant Niels Andersen.

Det vedtoges at give et bidrag af 2 kroner til

Egå friskole for 2 børn, der søge denne skole.



Niels Snog 3 fv grus a 6 kroner 18 kr "

Poul Brøgger Lisbjerg 1 fv sten at slå 12 -
"

Anton Jensen do 3 fv a 12 - 36 -

Johannes Sørensen Harup 6 fv. a 9,50 57- "

Samtlige bud blive straks approberede.
Rasmus Nielsen Niels Snog Nielsen
Peder Pedersen Iver Thygesen

Fredagen den 9 december afholdt sognerådet møde
og behandlede følgende sager:

Da de i henhold til lov af 4 juli 1850 valgte jordbo-
boniteringsmænds funktiontid er udløben foretoges
valg af to jordboniteringsmænd for årene 1888-90,
dertil valgtes Jens Møller og Rasmus Th. Olesen

Til Hegnsynsmænd for årene 1888-90 valgtes
Morten Nielsen til formand, Rasmus Hansen
Peder Pedersen og til supleant Niels Andersen.
Det vedtoges at give et bidrag af 2 kroner til
Egå friskole for 2 børn, der søge denne skole.



Overslag over Elev kommunes indtægter og udgifter
for året 1888. Kr. Øre
Udgifter til de fattiges forsørgelse 400 "

300 rug 13 50

250 byg 1250

6000 tørv 23 70

Tilskud til de fattiges kass 50 "

do til sygekassen 50 "

Skolevæsenet Skolelærerens lønninger og emulumenter100 "

5 td rug a 8 kr. 40 "

31 td byg a 9 - 279 "

128 ℔ hø a 50 - 64 "

192 ℔ halm 71 48

15000 tørv 61 50

1 fv træ 19 "

12 td sand 9 "

Andre ordinære udgifter til bøger m.m. 20 "

Udgifter til bygningsvedligeholdelse 50 "

Grundforbedring af vejene 150 "

Vedligeholdelse af vejene 200 "

vandsynsmændene 6 "

Afløst pligtarbejde 20 "

Tilskud til amtsfattigkassen 3 50
7 "do til skolefonden

1650 18



Overslag over Elev kommunes indtægter og udgifter
for året 1888. Kr. Øre
Udgifter til de fattiges forsørgelse 400 "

300 rug 13 50

250 byg 12 50
6000 tørv 23 70

Tilskud til de fattiges kass 50 "

do til sygekassen 50 "

Skolevæsenet Skolelærerens lønninger og emulumenter 100 "

5 td rug a 8 kr. 40 "
31 td byg a 9 - 279 "

128 ℔ hø a 50 - 64 "
192 ℔ halm 71 48

15000 tørv 61 50

1 fv træ 19 "

12 td sand 9 "

Andre ordinære udgifter til bøger m.m. 20 "
Udgifter til bygningsvedligeholdelse 50 "
Grundforbedring af vejene 150 "
Vedligeholdelse af vejene 200 "

vandsynsmændene 6 "

Afløst pligtarbejde 20 "
Tilskud til amtsfattigkassen 3 50

7 "do til skolefonden
1650 18



kr øre

Overført 1650 18

Tilskud til amtsrepartionsfonden 373 "

Lokale og skrivemateriel 34 "

Evej til Elev skolelod 8 "

Uforudsete udgifter 205
2270 18

Indtægt 1888 kr. øre
Overskud fra 1887 300 "

Tilskud fra Trige - Ølsted 213 90

1½ afgiften 2 16

græsning af grusgravene 4 "

520 06

Det vedtoges for året 1888 at ligne 10 kr 56 øre

pr tønde hartkorn, ialt 899 kroner 80 øre

og på formue og lejlighed 899 kroner 90 øre
tilsammen 1799 kroner 70 øre.

Rasmus Nielsen Niels Snog Nielsen
Peder Pedersen M. Nielsen Iver Thygesen



kr øre
Overført 1650 18

Tilskud til amtsrepartionsfonden 373 "
Lokale og skrivemateriel 34 "
Evej til Elev skolelod 8 "

Uforudsete udgifter 205
2270 18

Indtægt 1888 kr. øre
Overskud fra 1887 300 "
Tilskud fra Trige - Ølsted 213 90

1½ afgiften 2 16
græsning af grusgravene 4

"
520 06

Det vedtoges for året 1888 at ligne 10 kr 56 øre
pr tønde hartkorn, ialt 899 kroner 80 øre
og på formue og lejlighed 899 kroner 90 øre
tilsammen 1799 kroner 70 øre.

Rasmus Nielsen Niels Snog Nielsen
Peder Pedersen M. Nielsen Iver Thygesen



Den anden januar 1888 afholdt sognerådet møde

og følgende sager behandledes:

Til formand for 1888 valgtes: Rasmus Nielsen
og fattigforstander

Til kasserer valgtes Niels S. Nielsen. Til skolepatron

Ivar Thygesen, til vejudvalg M. Nielsen og P. Pedersen.

Til vejmand antoges Peder Didderiksen og på de 
sædvanlige vilkår. Det vedtoges at opkræve kom-
muneskatten i 4 kvartaler nemlig: den 26 januar,

den 26 april, 26 juli og 26 oktober ved skattesedler.

Til forligsmægler i tyendesager valgtes: lærer P. Kristensen

og til suppleant væver S. P. Jensen.

Fra Aarhus Stiftamt forelå et andragende fra
Rasmus P. Jensen om despensasjon fra brandpoli-
tiloven. Sognerådet har ikke noget imod at an-
dragendet bevilliges når det ikke medfører større
udgifter til brandkassen af skolebygningerne.

Rasmus Nielsen Niels Snog Nielsen
Iver Thygesen M. Nielsen P. Pedersen

Den 25 januar afholdt sognerådet et møde. Fra
skolelærer Kristens var fremkommen klage over

at skolens pumpe ikke er brugbar. Det overdroges

til M. Nielsen, R. Nielsen og Iver Tyggesen at kjøbe en

ny. Til at revidere kommuneregskabet

valgtes Jens Møller og Anders Sørensen

R. Nielsen P. Pedersen M. Nielsen

N. S. Nielsen



Den anden januar 1888 afholdt sognerådet møde
og følgende sager behandledes:

Til formand for 1888 valgtes: Rasmus Nielsen
og fattigforstander
Til kasserer valgtes Niels S. Nielsen. Til skolepatron
Ivar Thygesen, til vejudvalg M. Nielsen og P. Pedersen.

Til vejmand antoges Peder Didderiksen og på de
sædvanlige vilkår. Det vedtoges at opkræve kom-
muneskatten i 4 kvartaler nemlig: den 26 januar,
den 26 april, 26 juli og 26 oktober ved skattesedler.
Til forligsmægler i tyendesager valgtes: lærer P. Kristensen
og til suppleant væver S. P. Jensen.

Fra Aarhus Stiftamt forelå et andragende fra
Rasmus P. Jensen om despensasjon fra brandpoli-
tiloven. Sognerådet har ikke noget imod at an-
dragendet bevilliges når det ikke medfører større
udgifter til brandkassen af skolebygningerne.
Rasmus Nielsen Niels Snog Nielsen
Iver Thygesen M. Nielsen P. Pedersen
Den 25 januar afholdt sognerådet et møde. Fra
skolelærer Kristens var fremkommen klage over
at skolens pumpe ikke er brugbar. Det overdroges
til M. Nielsen, R. Nielsen og Iver Tyggesen at kjøbe en
ny. Til at revidere kommuneregskabet
valgtes Jens Møller og Anders Sørensen

R. Nielsen P. Pedersen M. Nielsen
N. S. Nielsen



Den 15 februar afholdt sognerådet møde i an-
ledning af der var fremkommen en klage fra L. P.
Petersens enke over, at hendes formue og lejlighedsskat
var ansat for høj på kommuneligningen.

Sognerådet fandt, at hendes skat ikke var for høj og kunne

derfor ikke nedsætte den.

Rasmus Nielsen Morten Nielsen
Niels Snog Nielsen

Den 23 marts afholdt sognerådet et møde.
Regnskabet for 1887 blev fremlagt og underskreven,
der var et overskud på 474 kroner 20 øre.
Jens Kristensen var mødt og begærede tillæg til
hans betaling for Karen Kristensen på grund af,
at hun er sengeliggende og uvenlig. Det vedtoges
at give ham et tillæg af 25 kroner til 1 november.

Rasmus Nielsen Morten Nielsen
Iver Thygesen Niels Snog Nielsen P. Pedersen

Den 23 maj afholdt sognerådet auktion over

græsningen i gaden og grusgravene.

Det stykke i den nordre side af byen og brandvejen

tilsloges Kristen Nielsen for 70 øre

Det stykke jord omkring kirkegården tilsloges
smeden for 1 kroner.

ører
Haven ved fattighuset tilsloges smeden for 45 kroner.

Grusgraven i Jens Balles mark tilsloges Kristen

Nielsen for 1 krone 75 øre.

Til Brandfogeded, i stedet for Bjerregård



Den 15 februar afholdt sognerådet møde i an-
ledning af der var fremkommen en klage fra L. P.
Petersens enke over, at hendes formue og lejlighedsskat
var ansat for høj på kommuneligningen.
Sognerådet fandt, at hendes skat ikke var for høj og kunne
derfor ikke nedsætte den.

Rasmus Nielsen Morten Nielsen
Niels Snog Nielsen

Den 23 marts afholdt sognerådet et møde.
Regnskabet for 1887 blev fremlagt og underskreven,
der var et overskud på 474 kroner 20 øre.
Jens Kristensen var mødt og begærede tillæg til
hans betaling for Karen Kristensen på grund af,
at hun er sengeliggende og uvenlig. Det vedtoges
at give ham et tillæg af 25 kroner til 1 november.

Rasmus Nielsen Morten Nielsen
Iver Thygesen Niels Snog Nielsen P. Pedersen
Den 23 maj afholdt sognerådet auktion over
græsningen i gaden og grusgravene.
Det stykke i den nordre side af byen og brandvejen
tilsloges Kristen Nielsen for 70 øre
Det stykke jord omkring kirkegården tilsloges
smeden for 1 kroner.

ører
Haven ved fattighuset tilsloges smeden for 45 kroner.
Grusgraven i Jens Balles mark tilsloges Kristen
Nielsen for 1 krone 75 øre.
Til Brandfogeded, i stedet for Bjerregård



Sørensen, der har frasagt sig bestillingen, indstilledes

Anders Sørensen

Iver ThygesenRasmus Nielsen

Niels Snog Nielsen

Elsted sogneråd, den 26 maj 1888
Indsidder i Elsted Søren Clausen er for
tiden arresteret i Randers og efter konens opgiv-

ende også bekendt sig skyldig i tyveri, hvorfor han

vistnok ikke bliver løsladt de første dage. Hans

hustru der er uden arbejdsfortjeneste, har derfor

henvendt sig til herværende sogneråd om under-

støttelse, efter foretagen afhøring formener man at

at familien må være forsørgelsesberettiget i Elev kommune

man tillader sig derfor at forespørge det ærede sogneråd

om det vil anerkende ham forsørgelsesberettiget der, og

da er villig til at refundere, hvad man har ydet i

foreløbig hjælp nemlig 4 kroner, og hvad man yder

mere bliver nødsaget til at yde familien til manden
kommer hjem og selv ser sig istand til at ernære

den. Skudsmålsbog og afhøring følger hoslagt.

P. S. V.

N. H. Nielsen

formand

I anledning af det ærede sogneråds skrivelse af

26 maj tillader vi os at erklære følgende:

Søren Klausen er ikke forsørgelsesberettiget her

i kommunen, da han ikke har havt stadig

ophold her uafbrudt i 5 år. I følge Elev

sogns af og tilgangsliste har Søren Klausen



Sørensen, der har frasagt sig bestillingen, indstilledes
Anders Sørensen

Iver Thygesen
Rasmus Nielsen

Niels Snog Nielsen
Elsted sogneråd, den 26 maj 1888

Indsidder i Elsted Søren Clausen er for
tiden arresteret i Randers og efter konens opgiv-
ende også bekendt sig skyldig i tyveri, hvorfor han
vistnok ikke bliver løsladt de første dage. Hans
hustru der er uden arbejdsfortjeneste, har derfor
henvendt sig til herværende sogneråd om under-
støttelse, efter foretagen afhøring formener man at
at familien må være forsørgelsesberettiget i Elev kommune

man tillader sig derfor at forespørge det ærede sogneråd
om det vil anerkende ham forsørgelsesberettiget der, og
da er villig til at refundere, hvad man har ydet i
foreløbig hjælp nemlig 4 kroner, og hvad man yder
mere bliver nødsaget til at yde familien til manden
kommer hjem og selv ser sig istand til at ernære
den. Skudsmålsbog og afhøring følger hoslagt.

P. S. V.
N. H. Nielsen

formand

I anledning af det ærede sogneråds skrivelse af
26 maj tillader vi os at erklære følgende:
Søren Klausen er ikke forsørgelsesberettiget her
i kommunen, da han ikke har havt stadig
ophold her uafbrudt i 5 år. I følge Elev
sogns af og tilgangsliste har Søren Klausen



i tidsrummet fra 1874 til 1879 flere gange
været fraflyttet "Elev kommune", men han
han har forsømt at melde af og tilgang.
Hvis Søren Klausen har afgivet den forklaring
som afhøringen jo lyder på, at han har havt stadig
ophold her i kommunen i 8 år, så har han
afgivet falsk forklaring og vi forbeholder os derfor
ret til at fårrr ham indkaldt for at give for-
klaring i et politiforhør over: hos hvem han
har boet i Elev kommune før 1 november 1876.
Vi ser os nemlig istand til at kunne bevise,

at Søren Klausen kom til at bo i Jens Sørensens
hus på Elev mark den 1 november 1876, før den
tid formener vi, at han boede i et af Skårupgårds
husene. Vi anerkender derfor ikke, at han er
forsørgelsesberettiget her i kommunen.

Elev sogneråd, den 1 juni 1888 P. S. V.
Rasmus Nielsen

formand

Den 21 juni afholdt sognerådet et møde,

ved hvilket følgende sager behandledes;

Først blev der lavet en tillægsligning over dem
der er tilflyttet kommunen i årets løb.

Derefter vedtoges det at indsætte en ny sokkel på

den østlige side af skolen, hvortil der skal brugeskalk

260 sokkelsten og 300 røde mursten 1 tønde, 2 læs
Skolepatronen

grus; det overdroges til at foranstalte dette arbejde ud-
ført. Ligeledes blev det overdraget til fattigforanderen
at købe noget uld til strømper til Karen Kristen-
sen. Endvidere bestemtes det at istandsætte galgen, at
købe en glatstang og en skråstang. Fra vandsynsmændene
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var kommen beretning over, at de har synet landgrøften,

og at den var oprenset med undtagelse af Skårupgårdstykket

der blev bortakorderet til P. Didderiksen for 3 kroner.

Rasmus Nielsen Niels Snog Nielsen
M. Nielsen P. Pedersen Iver Thygesen

Den 28 august afholdt sognerådet møde og forhandlede

følgende sager:

Fra Professor Walter var kommen forespørgsel, om sogne-
rådet vilde give tilladelse til, at den sten, der ligger
som trappesten udenfor skolens dør, må blive flyttet ned
i kirken, på de betingelser, at han opstiller en anden

trappesten af samme størrelse i dens sted. Tillodes.

Skrivelse fra Århus Stiftamt angående en indberet-
ning fra Distriktslægen over fattighuset, hvorom
sognerådet skulde erklære sig: Sognerådet vedtog at

svare, at fattighuset ikke har været beboet siden 1 oktober
1887, og dette er grunden til at huset ikke ser så godt
ud som ellers; men vi ere villige til at sætte huset
i forsvarlig stand førend det bliver benyttet til beboel-
se igen. Vi har her i kommunen kun 2 fattig-
lemmer, der fåer fuld fattigunderstøttelse, og de ere
bortakorderet i kost og pleje hos folk i kommunen,
da de ikke kan pleje og lave kost til sig selv, så
der er ingen sandsynlighed for, at vi få brug for fat-

tighuset for det første.

Ligeledes er der fra Stiftamtet kommen skrivelse, hvori
de meddeler at Kantonnementsøvelser vil blive afholdt

her på egnen i år, samt de har nedsat en kom-at

missjon til at taksere den skade der forårsages.
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at

derved af tropperne. Til bistå denne kommissjon
og tager mod anmeldelser af dem, der ønsker at få
erstatning skulde sognerådet vælge en mand.

Sognerådet valgte dertil Morten Nielsen.
Til at møde på sesjonen den 29 oktober valgtes
Niels S. Nielsen. Niels Snog lovede at

lever 1 læs grus på vejen til Elev skolelod for
1 kr. 50 øre.Rasmus Nielsen N. S. Nielsen Iver Thygesen

Morten Nielsen

Onsdagen den 16 tende afholdt sognerådet møde og
følgende sager behandledes:
Skrivelse fra Viby sogneråd angående at ugift
Maren Eskesen, tjenende hos P. Sørensen i Viby har
henvendt sig til Viby sogneråd for at erholde et
allimentationsbidrag udbetalt af kommunekassen
til et af hende født uægte barn, som husmand

Anders Peter JensenJens Andersens søn af Elev mark er udlagt som bar-
nefader til, i det nemlig at barnefaderen er bort-
rejst til Amerika. Viby sogneråd forespørger
derfor om Elev sogneråd anerkender, at Elev er
hans forsørgelses kommune og betale bidraget
med 40 kroner årlig i henhold til lov af 20
april 1888. Sognerådet anerkender at Anders Peter
Jensen er forsørgelsesberettiget her i kommunen, og er

derfor villig til at betale alimentationsbidraget.
Det vedtoges for årene 1889-90-91 at ligne halvdelen
på formue og lejlighed.
Karen Kristensen bortakorderedes i kost og pleje
hos husmand Jens Andersen Elev mark for en
betaling af 50 øre om dagen og Jens Andersen
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skal hendes tøj hos Jens Kristensen. Ligeledes bortakor-

deredes Andrea til Jens Andersen for 100 kroner årlig

fra 1 november 1888. Det vedtoges at anskaffe noget under-

tøj til Andrea.Rasmus Nielsen M. Nielsen N. S. Nielsen
P. Pedersen

I anledning af at H. K. Hansen henvendte sig til
atsognerådet for få et allimentationsbidrag udbetalt af

kommunekassen i henhold til lov af 20 april 1888,

i det barnefaderen tjenestekarl Søren Jensen af Mårslet

ikke har betalt samme. Vi skrev i den anledning

til sognerådet i Mårslet og anmode dem at betale bidrag-
et, hvis Søren Jensen opholdt sig der eller var forsørg-

elsesberettiget der, eller også give os oplysninger om
hvor han er forsørgelsesberettiget. Herpå modtog

vi følgende svar:

Mårslet sogneråd, den 30 juli 1888
Da den i det ærede sogneråds skrivelse hertil af 28 deni mange år

nævnte ungkarl Søren Jensen af Mosgård ikke har
opholdt sig her i kommunen i Mårslet, og da man
ikke kan få oplyst hvor han nu for tiden opholder
sig, og tillige ikke har så meget kendskab til den nævn-
te karl, at man ved hvor han er forsørgelsesberettiget,
så kan herværende sogneråd eftersom sagen sagen
foreligger ikke indlade sig på at betale det ærede sogne-

råd det i nævnte skrivelse begjærte allimentationsbi-

drag som bemeldte Søren Jensen er pligtig at udre-

de til sit uægte barns underhold.
P. S. V.

Anders Jensen
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P. S. V.
Anders Jensen



Elev sogneråd

den 8 august 1888

I henhold til lov af 20 april 1888 om underholdnings-
bidrag til uægte børn tillader sognerådet sig hermed at

udbede sig politiets bistand til at efterlyse tjenestekarl
Søren Jensen af Hørret, der i henhold til medfølgende

resulution er pligtig til som barnefader at betale

et underholdningsbidrag til et uægte barn, da sogne-
rådet ikke har kunnet finde, hvor hans opholdskom

mune eller forsørgelseskommune.
ærbødigt

P. S. V.

Rasmus Nielsen

formand
Til

Hasle m.fl. herredders kontor

Aarhus

Tilbagesendes tjenstligt Elev sogneråd med bemærk-

ning at ommeldte Søren Jensen har været efterlyst
i politiefterretninger ifølge begæring herfra af

14 august d. å., men at ingen efterretninger

om hans opholdssted ere indkomne hertil.

Hasle mfl. herreders kontor den 7/11 1888

P. Lunn.

Som det fremgår af medfølgende skrivelse fra

Hasle mfl. herreders kontor har Søren Jensen nu

været efterlyst af politiet, uden at det er lykkedes at

finde ham. Da Dortea Donkert nu har med-

delt sognerådet, at Søren Jensen er født i Mårslet

kommune, så antager vi, at han er forsørgelsesberetti-

get der, og vi anmoder derfor det ærede sogneråd om,

at betale det nævnte allimentationsbidrag, hvis de

ikke kan bevise, at han har havt stadig vundet
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forsørgelsesret i en anden kommune siden hans fyldte

18tende år. 4 bilag og 1 resulution P. S. V.
følger.

Rasmus Nielsen

Den 13 november afholdt sognerådet et møde

ved hvilket det bestemtes at afholde valg af 2 medlem-

mer til sognerådet istedet for Niels Snog Nielsen

og Peder Pedersen, ligeledes at foretage valg af

3 medlemmer til bestyrelse for de fattiges kasse,

tirsdagen den 4 december klokken 2. Til valg-

bestyrelse valgtes foruden formanden, Niels Snog

og Morten Nielsen. Ligeledes bestemtes det

kl. 1

samme dag at afholde licitation over

levering af hø, halm, tørv og træ til skolen

300 ℔ rug 250 ℔ byg til fattigvæsenet 6000 tørv,

endvidere over 5 favne sten på Terp - Lystrup

vejen 3 favne på Lisbjerg vejen. Stenene skal

være kørt til 1 februar og slagen til 1 juli.

Rasmus Nielsen Iver Thygesen

Niels Snog Nielsen Morten Nielsen
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Ved sognerådsvalget den 4 december 1888 faldt stem-
merne således:

Vælgernes Navne stemte på
Jens Møller Søren P. Jensen Rasmus Holm
Rasmus Th Olesen S. P. Jensen

Rasmus Holm
P. Pedersen do Niels Andersen

Niels Poulsen do Niels Andersen
Søren Knudsen do Niels Andersen
Rasmus Hansen do Niels Andersen

Ivar Tyggesen do Niels Andersen
Anders Sørensen do Niels Andersen
P. Didderiksen do Niels Andersen
Anders Jensen do Niels Andersen
Jens Kristensen do Niels Andersen
Ole P. Jensen do Niels Andersen
Søren Frederiksen do Niels Andersen
Jens H. Balle S. P. Jensen Niels Andersen

Bjerregård Sørensen do Niels Andersen
Anders Jensen do Niels Andersen
Jens Rasmussen do

Niels Andersen
Anton Pedersen do Niels Andersen

Rasmus Holm do Anders Sørensen
S. P. Jensen Niels Poulsen Niels Andersen

Poul PedersenS. P. Jensen Rasmus Holm

Jens Jørgensen do Niels Andersen

Niels Andersen do Niels Poulsen

Morten Nielsen do Rasmus Holm

Rasmus Nielsen do do
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Vælgernes navne
stemte på

Niels Snog S. P. Jensen 25 Rasmus Holm

Valgte bleve S. P. Jensen med 25 stemmer

Niels Andersen - 18

Derefter havde Rasmus Holm 6 stemmer

Niels Poulsen 2 - og

Anders Sørensen 1.

Rasmus Nielsen M. Nielsen Niels Snog Nielsen

Valgbestyrelse
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Ved valget den 4 december 1888 af bestyrelse

ne som sølger
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Jens Kristensensen Jens Møller

Rasmus Nielsen Jens Møller

Morten Nielsen do

Niels S. Nielsen do 21

Valgte blev Søren Knudsen

Knudsen med

I valgbestyrelsen
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for de fattiges kasse faldt stemmer
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do do

Niels Andersen Søren Knudsen
S P. Jensen do

Niels Andersen do

do do
do do
do 21. do 22

med 22 stemmer Jens Møller med 21 og Søren

Niels Andersen med 21.

Rasmus Nielsen Niels Snog Nielsen M. Nielsen
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Konditioner

hvorefter sognerådet lader afholde lisitation over

levering af 128 ℔ hø, 192 ℔ hvoraf 1/3 af hvad hver 

leverer  kan være små rughalm, resten byghalm eller
havrehalm, friske og gode varer. Hø og halm udbydes

hver for sig således, at den der får det laveste bud kan

tage det hele kvantum om han vil, det mindste
parti nogen kan tage er 10℔, det leveres opbundne
i 16 ℔ bundter ved skolen i månederne januar,
februar og marts. Endvidere leveres 15000 tørv
til skolen og 6000 til fattigvæsenet, formen hvori
tørvene laves skal være 9 tommer lang 6 tommer

bred og 3 tommer tyk, de skal være af god og fast boni-

tet og leveres inden midten af juli måned, tørvene antages

af sognerådet, og finder dette da, at tørvene ikke ere gode,
da ere dette berettiget til at købe nogle andre tørv på ved-
kommende leverandørs regning. Leverandøren skal selv
bringe tørvene i hus i skolebygningen. Desuden leveres
1 favn bøgetræ og 8 td havsand, træet leveres til
1 oktober og sandet i løbet af året, når læreren ønsker
det. Til fattigvæsenet leveres 300 ℔ rug og 250 ℔ byg
frisk og god kvalitet, det leveres kvartalsvis efter sogne-
rådets tilsigelse. På Terp Lystrup vejen leveres
5 favne sten, p Aarhus vejen 3 favne. Stenene leveres

skal været på vejene og opsat efter skabelonen inden
1 februar og slagen til 1 juli, der må ingen jern-

sten leveres, og heller ingen større sten end 12 tom.
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Når stenene ere slagen må de være 1½ tommer.

Når varene ere levede og arbejdet udført og antaget

af sognerådet kan pengene erholdes udbetalt af kom-

munekassen, dog ikke før 1 februar. Sognerådet for-

beholder sig ret til at antage og forkaste buddene

hvilket straks efter lisitationen skal blive

meddelt.
P. S. V.

Rasmus Nielsen

formand
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Licitation afholdt den 4 december 1888

Frands Holm Lisbjerg 128 ℔ hø a 44 øre 56 32

ditto 192 - halm 24 øre 46 08
Rasmus Th Olesen 15000 tørv 5 kr 75 "

do 6000 - 4,70 2820
Frands Holm 1 favn træ 20 "

Niels Andersen 8 td havsand 7 kr 7
"

Rasmus Nielsen 300 rug a 5,50 16 50
do 250 ℔ byg 5,50 13 75

Jens Andersen 1 favn sten på Terp Lystrup vejen 13 90

Søren Knudsen 1 fv do 13 75

Jens Jørgensen 3 fv. sten a 14 42 "

Rasmus Th Olesen 1 fv. - a 8,50 8 50
Jens Møller 1 fv - a 8,50 8 50

Anders Sørensen 1 - a 8,25 8 25

Anders Andersen 5 fv at slå a 9,75 48 75

Niels Sørensen 3 fv do a 11 33 "

Samtlige bud bleve straks approberede

Derefter afholdtes et sognerådsmøde,

hvor følgende sager behandledes:

Fra Aarhus fattigvæsen var kommen

en skrivelse angående, at pigen Hanne

Nielsen var indlagt på Århus sygehospital

den 18 oktober, og om Elev sogneråd vilde

anerkende, at hun er forsørgelsesberettiget

her i kommunen fra den 28 november
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til hvilken tid Aarhus kommune har betalt.

Sognerådet anerkender, at hun er forsørgelsesberettiget her i kom-
munen, og er villig til betale for hendes ophold på syge-
huset efter lovlig regning.

Fra Rasmus Hansen er kommen en skrivelse, hvori
han klager over sognerådets tilsyn med vejen. Klagen

henlagdes, og sognerådet mente nok selv, at kunne
varetage det hverv.

Rasmus Nielsen Morten Nielsen Iver Thygesen
P. Pedersen N. S. Nielsen
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Overslag over Elev kommunes indtægter og udgifter
for året 1889 kr. øre

Udgifter til fattiges forsørgelse 500 "

300 ℔ rug 16 50

250 ℔ byg 13 75

6000 tørv 28 20

Tilskud til de fattiges kasse 50 "

do til sygekassen 50 "

Skolevæsenet Skolelærens lønninger og emulument100 "

5 td rug 50

31 td byg 310

128 ℔ hø 56 32

192 ℔ halm 46 08

15000 tørv 75 "

1 favn træ 20 "

8 td sand 7
"

Andre ordinære udgifter til bøger m.m. 20 "

Udgifter til bygningernes vedligeholdelse 50 "

Grundforbedring af vejene 200 "

Vedligeholdelse af vejene200 "

Vandsynsmændene 6 "

Afløst pligtarbejde 20
"

Tilskud til amtsfattigkassen 3 57
1822 42
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krøre
Overført 1822 42

Tilskud til skolefonden 7 "

do til Amtsrepartionsfonden 373 "
Lokale og skrivemateriel 34

"

En vej til Elev skolelod 8
"

Uforudsete udgifter 82 38

2326 80

Indtægt 1889
Overskud fra 1888 300

"

Tilskud fra Trige Ølsted 222 "

1½ ℔ afgiften 2 16

Græsning af grusgravene 4
528 16

Det vedtoges at ligne 10,56 øre pr tønde hartkorn

for året 1889 i alt 899 kroner 80 øre og på

formue og lejlighed 895 kr 15 øre tilsam-

men 1794, 95 øre.

Rasmus Nielsen Niels Snog Nielsen

Iver Thygesen
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Den 31 december 1888 afholdt sognerådet møde,
ligningen for 1889 fremlagt og underskreven.

Til midlertidig formand valgtes Rasmus Nielsen
Rasmus Nielsen P. Pedersen M. Nielsen

Iver Thygesen Niels Snog Nielsen

1 møde 1889

Mødet åbnedes af den midlertidige formand
og ledede valget af formand, hvortil valgtes

Niels Andersen.

Ved det foretagne valg af kasserer valgtes
Rasmus Nielsen for det næste år.
Til at forestå skolevæsenet valgtes Niels Andersen.
Til vejvæsenet Morten Nielsen og Ivar Tygesen.
Til Fattigvæsenet Søren Peter Jensen

Dernæst foretoges valg af en skolekommisjon
valgte blev Morten Nielsen og Rasmus Tomessen
Peder Dideriksen blev antaget til på samme
vilkår som tidligere til vejmand fra 1 Januar

til første April i Dagløn 1,35 og fra April til1889

Oktober 1,65 og fra Oktober og til Nytår 1,35 -
skatterDet vedtoges at opkræve i 4 kvartaler således

1 gang den 28 Januar 2den gang den 29 April 3die gang 27 Juli
4de gang den 27 Oktober.

Det vedtoges at lade Peder Dideriksen opkræve kommuneskat
for beløb 6 Kr for året. mødet ophævet.

Elev Sogneråd den 3 Januar 1889
M. Nielsen Niels Andersen

Rasmus Nielsen
Iver Thygesen

Søren P. Jensen
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