En faderskabssag Dronninggaard 1890.
Torsdag den 1. november 1888 var det
skiftedag på landet. På den store gård
Dronninggaard, hvor man havde ca. 30
tjenestefolk, var der også udskiftning i
folkeholdet. Den 18-årige Nielsine
Nielsen havde taget den lange tur fra
Farsø til Dronninglund for komme i
tjeneste hos Godsejer Carl Jensen von
Arenstorff.
Hun fik knap tid til at kede sig og længes hjem, da der var mange
af karlene, der gerne ville "underholde" hende. Hun var kun lige
begyndt i sin nye plads, inden karlen Jacob Christian Olsen bød
sig til. Det resulterede i, at hun hver aften den første ugers tid
havde ham hos sig i pigekammeret og i sengen!
Et eller andet må være gået skævt mellem de to, for efter en uges
tid kom han ikke mere hos hende. Men der gik ikke mere tid, end
til lidt over midten af november måned, inden en anden karl,
Niels Chr. Nielsen overtog pladsen. Han kom hos hende næsten
hver dag indtil efter jul. I den tid havde hun daglig "legemlig
omgang " med ham.
Disse forhold fik følger. Nielsine begyndte at blive synlig gravid,
og hun måtte forlade pladsen for at flytte hjem til Farsø, hvor hun
den 18. august 1888 fødte et pigebarn, der fik navnet Jensine
Nielsen.
Som enlig mor på den tid var det ikke nemt at skaffe det daglige
udkomme. Derfor forlangte hun også, at Niels Christian Nielsen
skulle betale hende til barnets underhold. Hun var sikker på, at
det var ham, der var fader til hendes barn. Men det var Jens
Christian ikke enig i. Han protesterede og påstod, at det måtte
være den første karl, Jacob Christian Olesen, der var far til
hendes barn.
Nielsine havde nu ikke anden udvej end at anlægge en
alimentationssag, for at få rettens ord for, hvem der skulle betale
hende til barnets underhold.
Den 29. marts 1890 fandt retssagen sted ved Retten i Sæby.
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Dommeren indledte retsmødet med et forsøg på forlig mellem
parterne. Her fastholdt Jensine, at hun var sikker på at Niels
Christian var faderen.
Han derimod påstod, at han først begyndte at stå i forhold til
Jensine i slutningen af november 1888, og han nedlagde derfor
påstand om, at den anden karl, Jacob Christian Olesen i så fald
også skulle inddrages i sagen, så han i det mindste kunne blive
kendt pligtig til at at betale en del af børnepengene.
Da forlig dermed ikke var muligt, måtte dommeren træffe
afgørelsen.
Jensine erkendte, at hun havde stået i forhold til Jacob Christian
Olesen, men det var kun i de første dage af november, og at hun
begyndte at stå i forhold til Niels Christian lidt over midten af
november.
Dommeren kunne derpå slå op i en skrivelse fra Justitsministeriet
fra 1871 og konstatere, at et svangerskab i gennemsnit varer
mellem 270 og 276 dage. Da der fra den 8. januar og til barnets
fødselsdag den 18. august er 283 dage, fandt han, at der var en
overvejende sandsynlighed for, at det var Niels Christian Nielsen,
der var far til barnet.
Derpå kunne dommeren afsige følgende dom:
Thi kjendes for Ret.
"Indklagede, Tjenestekarl Niels Christian Nielsen af
Dronninggaard bør til underhold af det af Klagerinden, ugifte
Fruentimmer Nielsine Nielsen af Støttrup i Farsø Sogn under 18.
August 1889 fødte Barn Jensine Nielsen, betale et så stort Bidrag
fra dets Fødsel til det fyldte 14 Aar, som Øvrigheden for Hjørring
Amt bestemmer."
Kilder: Dronninglund Herreds Extraretsprotokol 1886-90, fol. 318-19.
Dronninglund Herreds Dombog 1890-93, fol. 20.

Jens Aaberg, 2022.
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