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KJØBENHAVNS POLITI.
Hovedstationen
RAPPORT
Mandagen den 29 de December 1873
Efter Ordre og i Anledning af
hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra
Kommunehospitalet skal Undertegnede meddele, dels hvad jeg personlig kjender til Arrestantinden Camilla Augusta Sjuls tidligere Liv
og Levned, og dels hvad hun i saa
Henseende selv har forklaret.
Hun er født i Frederikshavn den
6 te December 1849, døbt og konfirmeret sammesteds, er Datter af addøde
Arbeidsmand Carl August Sjul
(der døde under Koleraepidemien i
Frederikshavn i 1853) og hans Hustru
Johanne Marie Christensen, der saa
vidt jeg veed, først i et af de sidste Aar er død her i Staden. Fra
sit syvende Aar var hun i Pleie
paa Sygehuset i Frederikshavn og
har efter sin Konfirmation havt
nogle faae Konditioner, navnlig i Randers, hvor hun har været paa et
Dampvaskeri i ca. 10 Maaneder, men
har mest ernæreet sig ved Løsagtighed.
Hun har 2 Gange været paa Sinds-

[fortsat]
sygeanstalten i Aarhus, hvorfra hun sidste Gang
udskreves for ca 12 Aar siden, er straffet 4 á
5 Gange for Tyveri i Frederikshavn og paa
…….? Nørgaard pr. Aalborg, men stedse
kun med ……..? Fængsel paa sædvanlig
Fangekost, da hun efter Lægeattester? ikke var stærk nok til at taale Vand og
Brødstraf. Allerede som en kun 10-12
Aar gammel Pige strejfede hun om, og
jeg mindes at hun flere Gange af Byfogeden i Sæby, paa hvis Kontor jeg dengang
var ansat, blev hjemsendt til Frederikshavn,
hvor hun den meste Tid har opholdt sig,
og hvor hun er hjemmehørende. Jeg har ikke
kjendt hende endnu længere tilbage i Tiden,
men af flere af Beboerne i Frederikshavn,
har jeg hørt omtale, at hun har altid været
”fjollet”, og jeg har aldrig kjendt hende anderledes, end hun nu er, nemlig som et Fruentimmer, hvis Forstand var forstyrret. Saavidt jeg ved, har hun ingen Slægtninge,
hverken her eller i Frederikshavn, men
fra sidstnævnte Sted vil med Lethed
kunne faaes de paalideligste og fuldstændigste Oplysninger om hendes hele tidligere
Liv.
F. V. O. E. Jensen,
Politibetjent 128.
……?
(Underskrift)
Henry Ammitzbøl, maj 2012

KJØBENHAVNS MAGISTRAT
Kjøbenhavn, den 19. Januar 1874.

Under 27de f. M. blev Politiarrestant, ugift
Fruentimmer Camilla Augusta Sjul, indlagt
til Kur i CommuneHospitalet, hvorfra hun, som lidende af sindsforvirring, - er indstillet
til at forflyttes til en Sindssygeanstalt.
Ifølge senere medtagen Underretning fra
Politiet, er hun løsladt ved Criminal og Politirettens Decret af 8th. d. M, og Betaling for hende
vil saaledes ikke erholdes af Politikassen længere
end til den Tid. Tillige har man fra Politiets
modtaget vedlagte Rapport, hvorefter hun
maa andrages at være forsørgelsesberettiget i sin
Fødecommune, Frederikshavn, hvorfra hun
senest skal være kommen, her til Staden medio
October f. A. og man tillader sig derfor tjenstligt at forespørge, om hun erkendes
forsørgelsesberettiget i Frederikshavn, samt om
Udgifterne ved Hendes Kur og Pleie fra d. 8de
dennes ville blive refunderet efter nærmere

[fortsat]

Regning, hvorhos man maa anmode om
at der er træffes Foranstaltning til, at hun snarest muligt blive overflyttet til Sindssygeanstalten ved Aarhus, i hvilken Henseende en
Sygehistorie med det Første vil blive eftersendt
Foraavidt det maatte blive nødvendigt
forinden at faa hende anbragt i St. Hans Hospital,
vil det herfra blive iværksat det Fornødne
til hendes transport til dette Hospital, hvor
Kuromkostningerne efter Reglementet andrager
1 rdl daglig som udenbyes Forsørgelsesberettiget

(underskrift)
Til
Frederikshavns Byraads Fattigudvalg

Lene Fabritius – 20. oktober 2011
med rettelser af Henry Ammitzbøl, maj 2012

KJØBENHAVNS MAGISTRAT
d. 30te. Jan.1874.

For Camilla Augusta Sjuels Kur og Pleie
i Kommune-Hospitalet fra den 9de til den 24 de d.M.
ds hun blev afhentet ved en Betjent fra Frederikshavn,
fremsendes hoslagte Regning til Bel øb 8 Rdl r. – sk med tjenstli gst Anmodning om,
a t benævnte Bel øb maa blive indbetalt til Ma gistra tens 3die Afdeling. –
(Underskri ft)
/ (Underskri ft)

Til
Byraadets Fa ttigudvalg i Frederi ksha vn.

Henry Ammitzbøl, maj 2012

