1874-09
Pleiefader Carl Johansen
HJØRRING BYRAAD
UDVALG FOR FATTIGVÆSENET
Hjørring, den 24. Marts 1874
Idet man til Udligning af hoslagte Regning
over Pleiepenge i Aaret 1873 for Drengen Carl Aug.
Madsen, hoslagt fremsender Rdl. 28 -, hvorfor Qvittering udbedes, undlader man ikke foranlediget af
det ærede Udvalgs Mederlagt i Skrivelse af 12. F.M.
at bemærke, at man under Forudsætning af, at Drengens Kundskaber, Evner eller Helbred ikke har lagt
nogen Hindring i veien for hans Konfirmation
og derefter for hans Anbringelse i Tjeneste, ikke finder
Anledning til at gie Pleiefaderen Vederlag for længere
Tidsrum, end til det hvorpaa Regningen lyder, naar bem. vil
gie et Bidrag til Konfirmationsklæder for Drengen saal.
6 Rms paa Betingelse, at det ærede Udvalg eventuelt
tilseer at Samme anvendes i det angivne Øiemed,
hvormed man, hvis Pleiefaderen ikke vil indgaa herpaa,
er villig til at modtage Drengen til Forsørgelse her.
For øvrigt er bemeldte Dreng ikke, som det ærede
Udvalg udtaler, indtinget i Pleie dersteds af Hjørring
Fattigvæsen, dette er formentlig iværksat af hans
Moder paa en Tid da de Begge vare det herværende

Fattigvæsen Vedkommende, hvilket Drengen først i sin
Tid blev på Foranledning af Frederikshavn Fattigvæsen.
Som følge af, at man ikke har anbragt Barnet i
Pleie eller direkte havt noget med Pleiefaderen at gjøre
ei heller havt Tilsyn med, at Denne opfyldte sine Forpligtelser som Pleiefader, hvilket formentlig er paategnet
af det ærede Udvalg, kan man ikke erkjende Rigtigheden
af den fremsatte Paastand, at dette er en Frederikshavn Fattigudvalg, uvedkommende Sag, saameget
mindre som det ærede Udvalg, naar det udbetaler
Pleiepenge, formentlig for at paasee, at Disse ikke
udbetales længere end det nødvendiggjøres, hvad
enten dette skeer paa Forsørgelses- eller Opholdskommunens Vegne. Af det ærede Udvalgs Skrivelse
af 17. Febr. f. A. fremgaar det ogsaa, at Pleiefaderen
har havt Syn for og ikke har undladt at faae Drengen
udskreven af Skolen og af vor Svarskrivelse af 27de
f. M. vil Pleiefaderen, ved det ærede Udvalg, være
gjort bekjendt med, at Drengen den 21 April 1873
fyldte sit 14de Aar, for at, hvis Pleiefaderen af
Mangel paa denne Oplysning ikke betimmelig
har kunnet sørge for, at Drengen blev confirmeret forrige Foraar, saa ligger det nær at formode
at han kun har udskudt Opfyldelsen af denne

denne Pligt det paafølgende (sidste) Efteraar paa Grund
af, at Drengen, der formeentlig ikke søgte Skolen
i Sommertiden, kunde være ham til mere Nytte
naar han var fuldstændig til disposition, med Hv?-han modtog Forberedelse til Konfirmation.
Man finder derfor ikke Anledning til yderligere
end Skeet er, at lønne Pleiefaderens Varetagelse
af egen Interesse.
P. U. V.
Peder Møller
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