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Afskrift
af
Børglum Herreds politiprotokol
Aar 1879 d. 5 December formiddag kl. 10 blev Børglum Herreds politiret sat på Hjørring Raadhus af den ordinære dommer
herredsfoged Lind i overværelse af retsvidner Nielsen og P. Lauridsen hvor der blev foretaget nr.228/1879 paternitetssag Sidsel
Nielsen af Vrensted
mod
Adolph Neve af Løkken.
Grundlagt blev begjæring om sagsanlæg med amtets derpaa tegnede ordre af 22 Juli tillige med de deri påberåbte bilag.
Begjæringen af den deri anmeldte fastsatte sag? lydende:
" Ugift Sidsel Nielsen datter af gaardfæster Niels Laursen i Vrensted har forlangt bistand at hun kan holde sig tilkendt
alimentationsbidrag til et barn som hun den 28. mai dette aar har født og til hvilket er udlagt som fader rebslager Adolf Neve for
tiden opholdende sig i Løkken.
I denne anledning tillader jeg mig allerærbødigst at anmode om at et påtænkt alimentations bidrag ved Hr. Amtmandens
grundbehagelige foranstaltning maa fastsætte til nævnte barns underhold og da barnefaderen er ejer af ca. 18000 kr. og kan et
godt håndværk antages det at et passende bidrag vil være 50 kr årligt. Moderen ønsker at det bidrag der fastsættes maa blive
hende udbetalt halvårligt.
Fødsels- daabs og leveattest for barnet er jeg saa fri at huskes at fremsende."
Stenum Skole den 19 Marts 1879
Underdanigst L. ? Thorup
Det Kongelige Arresthus i Hjørring
Tilstilles tilligemed anførte attest og andre bilag vedkommende en efter barnemoderen begjæring tidligere anlagt, men efter hendes
hendes anmodning igjen hævet pernitets sag angaaende det paagjældende barn, tjenstlig Hr. Herredsfoged Lind til videre
behagelig foranstaltning overenstemmende med Pl. 28 ?? 1825.
Med underretning om det herefter passerede beder jeg mig eventuelt meddelt Deres forslag til bidragets størrelse.
Hjørring Amt 22 Marts 1879
???

Fremlagt i Børglum Herreds politiret den 5 Dec 1879 A.E. Lind Vrensted Kirkes Ministerialbog findes anført Georg Peder Adolfsen,
søn af ugift Sidsel Nielsen og udlagt barnefader ungkarl Adolf Neve begge af Vrensted, er født 28 maj 1879 døbt i Vrensted kirke
19 oktober 1879. Saaledes efter ministerialbogen. Tillige bevidnes at førnævnte dreng G. P. Adolfsen lever.
Vrensted Præstegaard d. 18 november 1879 C.F.E. Lehn, præst ??
Fremlagt i Børglum Herreds politi? 1879 A. E. Lind
---------

Øvrige følger.
Klageinden fandtes ikke mødt. Derimod havde indklagede givet møde. Han blev foreholdt det fremlagte og bemærkede, at naar det
af de fremlagte bilag af klagerinden siges at sagen da den forrige gang var paa stævnet var bleven afgjort med forlig, saa er dette
kun tildels rigtigt, i det indklagede dengang kun skriftligt erkendte hvad han ogsaa nu gjør, at være fader til barnet, hvorimod det
ikke imellem parterne er truffet nogen overenskomst om bidragets størrelse. I det han i øvrigt bemærker, at hans fulde navn er
Peter Adolph Georg Neve, at han ikke er fuld myndig, 21 aarig, og at hans onkel bager Neve i Løkken er hans kurator, oplyser han,
at hans formue ikke som i begjæringen angivet udgør 16 til 18.000 kr, men kun 11.900 kr, erklærer han at han paa egen haand ikke
vil byde mere end 20 kr om aaret i underholdningsbidrag. Om hans kurator vil møde uden stævning ved han ikke.
Da det maa anses for rettest at foranledige kurator stævnet til møde sammen med indklagede og klagerinden til nyt møde blev
sagen udsat til idag 14 dage.
Politiretten hævet
A.E. Lind
Retsvidner
Nielsen,
P.
Laursen

Aar 1879 den 19 December, formiddag kl 10, blev Børglum Herreds politiret sat paa Hjørring Raadhus af den ordinerede
dommer og herredsfoged Lind i overværelse af Retsvidnerne Nielsen og P. Lauridsen, hvor de forelages førnævnte
patermitetssag.
Parterne mødte personligt op med indklagede hans kurator Bager Neve af Løkken, indklagede vedgik fremdeles paterniteten,. Om
bidragets størrelse var enighed derimod ikke at opnaa og sagen blev derfor sluttet for at tilstilles Amtet til resolution.
Politiretten hævet
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A. E. Lind
Retsvidner
Nielsen, P. Laursen
Underskriftens rigtighed bekræftes.

Hjørring Amt
den 14 November 1888
Hoslagte gjenpart af alimentationsresulotion vedrørende Rebslager Peter Adolf Georg Neve af Løkken bedes tjenstlig ?? ??
barnemoderens Sidsel Nielsen hos Niels Larsens enke Vrensted. 1 bilag følger.

