
Skifte efter Laurits Neve
Aar 1877 den 15 maj blev Børglum Herreds skifteret sat paa herredsfogedkontoret i Hjørring af den ordinerede 
skifteforvalter i overværelse af vidnerne Tommi og ???, hvor der blev foretaget 
  Boet efter Rebslager Laurits Neve af Løkken død 27 april d.aa.
Med dødsfaldets anmeldelse den 28de sm. er det opgivet at arvingerne i boet ere hustru og en umyndig søn, hvorfor 
hidtil fra skifterettens side intet er foretaget. Da erklæring om at de paagjældende selv ville dele boet endnu ikke er 
modtaget er hustru og sønnen opfordret til møde her idag.
 Hustru Ingeborg Marie Neve født Larsen er mødt og erklærer at da der umiddelbart forinden 
hendes mands ?volde?lige afgang er skaltet og valtet med fællesboet uden hendes  vidende og da hun i boet ikkun har 
forefundet enkelte af de værdipapirer de eiede og hun overhovedet ikke af manden er meddelt nogen besked om boets 
hele ???, ??? deres fælles ??? søn og ??? eneste arving Adolf Neve har faderens fortrolighed og adgang til hans 
gjemmer, som saa hun sig ikke i stand til at afgive den af skifteretten forlangte erklæring i dette øjeblik, men maaske 
derimod foreløbig begjære skiftehold i boet før end skifterettens sag? at ???????? ??? der tilhører boet og hvor det ??? 
??? samme?, fortiden saa hun sig kun i stand ??? der tilhører boet og h??? det ??? til at ???se at der er forefundet i 
boet i caution 500kr
En pante obligation udstedt af Peder Ottesen i ??? .............4000 kr.
En sparekassebog i Hjørring Bank for.... 300
Boets løse ejendele anslår hun til en værdi af 800
Det stykke ???jordlod?, som tilhører fællesboet til .................1000kr.
og kjøbesummen for af til rebslager Madsen solgt jordstykke med grund og rebebane? angives at være til rest ......3000
?????? findes i boet
Bager Neve i Løkken angives efter obligation at skylde boet ......1200
Men obligation forefindes ikke i boet ??? forefunden en ??? bevilliges til at svare 5 pct rente af obligationer til beløb 
11800 kr, ??? obligationer det fortælles at afdøde uden ???ens vidende skal have til ??? deres formeldte søn, men 
muligt andre saadanne forhold at det maa anses tvivlsomt ??? berørte trediepart, ??? gjenstand ??? ??? at være komne 
i ??? besiddelse efter faderens død, ere ??? ??? ??? hun ??? kun at ??? ??? hendes børn af 1ste ægteskab formenes 
at have tilgode i ???, som antages at indehave i huset............................................ 400kr
hendes søster Lise Larsen ??? ham tilgode ..... 600
Begravelsesomkostninger etc. ....................... 500
I henhold til ??? ??? ???, ??? ??? at skifteretten ??? ??? Adolf Neve til at fremkomme med en ??? ??? og de ???, der 
??? ????? ??? af sønnen i sin ??? ??? fars ???
bortgang ???igt reserverede ??? sin ??? i ??? omfang ---- Endelig afgav hun til skifteretten den formeldte af Peder 
Ottesen for 4000kr ??? panteobligation, bemærkede at hun har forsømt at medtage sparekassebogen og fremleverede 
endelig et i? boet forefundet den 18de f.m., af Adolf Neve ??? ??? udstedt afkald, ???
Han kvitterer baade for ??? og m??? Arvingen Adolf Neve, der ??? ??? ??? ?.C. Nielsen af Hjørring, ??? at han har ??? 
det fremlagte afkald? ??18?? og at han dagen før ??? ?ar underskrevet af sin fader igjennem ??? H. J. Schmidt heraf 
??? ?har? modtaget udleveret som ??? som den ??? ??? obligationer til et samlet beløb af 11,800 kr, der saavidt han 
ved ere ??? ??? til ???, har han overleveret dem til sin farbroder  bager Neve i Løkken, til ??? og dem ??? de endnu, ??? 
har selvfølgelig intet imod at de forelægges skifteretten til ??? undersøgelse. Andet eller mere har han ikke før sin faders 
død modtaget af boet og da han efter faderens død forlod hjemmet har han kun udtaget af boet en obligation paa 1200 
kr, som hans fader havde tilgode hos sin broder, førnævnte bager Neve, og som faderen havde bestemt at hans søster 
Conradine
Neve gift med en handlende ved navn Olsen Aarhus skulde arve efter ham, og denne obligation har afleveret til sin onkel, 
der saa skulde betale søsteren de 1200 kr. Om bemeldte obligation var? ??? med afdødes ?????? ?????? nævnte 
obligation ??? i en ??? som ??? tog til sig og i ??? ??? ??? en ??? han 100 kr fra Jens Severin Jensen i Løkken, den 
??? selv har beholdt og endnu er i besiddelse af. Han paastaaer i??? at hans moder efter faderens død har givet ham 
forhvisning i hvilken henseende han ??? ??? ??? ??? ??? havde ??? at der har de 300 kr ??? ??? ??? skulle sættes et 
gitter paa hans ??? og at han dertil skulde tage sparekassebogen, s??? meddelte han moderen, men da hun nægtede 
at ville sætte gitteret saa erklærede han at han ville gjøre det fra de 100 kr paa beviset fra Jens Severin Jensen og det 
gik hun saa ind paa. ??? dokumenterne ??? salget af ??? til Madsen er ??? ??? ikke noget bestemt ??? til, han ??? at 
de ??? ??? H.J. Schmidt
 I henhold til det af Adolf Neve ??? ??? ??? ??? ang. ??? enken forbeholdt sig at fremsætte sine bemærkninger, 
anmodede hun skifteretten om ??? foranledig? at boet ??? foretages en senere dag og at der da kommer tilstede de af 
Adolf Neve anmeldte obligationer, der skulle ??? ham overdragne, med tilhørende overdrages dokumenter, den af bager 
Neve udstedte obligation og den kjøbekontrakt?, som er oprettet med rebslager Madsen.
 Boet udsat til onsdagen den 23de d.m. formiddag kl. 11, hvilket betydedes hustru og 
sønnen
Skifteretten hævet
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