1874-16
Kjøbenhavns Magistrat

Kjøbenhavn den 7de Juli 1874
Ugifte Fruentimmer Camilla Augusta
Sjul, som d. 24de December f. A. blev afhentet til
Frederikshavn, og for hvem Magistraten den 30te
Januar d. A. fremsendte Regning, blev den 29de
f. M. af Politiet antruffen i sindsforstyrret
Tilstand og da hun derpaa afleveredes til Fattigvæsenet, blev hun indlagt til Kur i Kommune
Hospitalet.
Politiet har ikke kunnet skaffe Oplysning
om, hvor længe hun nu har været heri Staden
da hun selv var aldeles ude af Stand til at meddele nogen Oplysning i saa Henseende, skulde
man, idet man hermed anmelder hendes Indlæggelse i Hospitalet, tjenstligst anmode det
ærede Udvalg om muligt at meddele, om Kjøbenhavns Fattigvæsen har nogen Forpligtelse til at
bære Kuromkostningerne i de første 6 Uger,
hvorfor man ikke skal undlade at tilføie at, saafremt en Sygehistorie er affattet, skal man strax
fremsende samme, for at hun derefter kan blive
oversendt til Sindssygeanstalten ved Aarhuus.
(underskrift)

Til
Frederikshavn Byraads Fattigudvalg
d. 9 September 1874
16.06.2009/ghj

Kjøbenhavns Magistrat
Kjøbenhavn den 9. Juli 1874.

I Forbindelse med Magistratens Skrivelse af 7. d.M. betreffende Camilla Augusta Sjul undlader man ikke tjenstligst
at fremsende hoslagte Sygehistorie for
hende. –
(Underskrift)

/ (Underskrift)

Til
Frederikshavn Byraads Fattigudvalg.

Henry Ammitzbøl, maj 2012

Fra Overlægen for
Sindssyge-Anstalten ved Aarhus,
den 17 juli 1874.
Under 10de d.M. har Udvalget andraget om,
at den for Tiden paa Kjøbenhavns KommuneHospital indlagte Camilla Augusta Schjul maa blive
optaget heri Anstalten, da det har viist sig saa
godt som umuligt, andetsteds at have hende
anbragt saaledes, at hendes Omflakken kan
forhindres.
Jeg maa i denne Anledning bemærke,
at den fremsendte Sygehistorie ikke kan betragtes som Hjemmel for Camilla Schjuls Optagelse,
da den er dateret 24 Januar d.A. og angaaer et
tidligere Ophold i Kommunehospitalet, medens
der med Hensyn til hendes nuværende Tilstand
kun er tilføiet en Bemærkning af 4 Juli,
ikke forsynet med Overlægens men kun
med en af Kandidaternes Underskrift, hvoraf
ikke engang med Bestemthed fremgaar,

[fortsat]

at hun for Tiden betragtes som virkelig sindssyg.
Forinden der altsaa kan være Tale om
hendes Optagelse her i Anstalten, maatte
Tilstedeværelsen af virkelig Sindssygdom
fyldestgjørende konstateres saaledes som
Regulativet fordrer, hvorhos jeg endnu
skal bemærke, at der for Tiden ikke haves
Plads i Anstalten, og at hun, da mange
Exspektanter(?), hvoriblandt ikke faae, som af
Hensyn til deres Tilstand trænge meget til
snarlig Optagelse, alt ere indtegnede, ikke
tør ventes at kunne komme i Betragtning i en nær Fremtid.

(Underskrift)

/ (Underskrift)
Til
Frederikshavns Fattigvæsensudvalg.

Henry Ammitzbøl, maj 2012
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For
Camilla Aug. Sjul
der den 29 Juni d.A. indkom her som Patient paa Sygestuen Nr. ……..?
udbedes Erklæring om - Sygsomstilfælde behageligen meddeelt ifølge
Magistratens hermed følgende Skrivelse med
Bilag. –

Kommunehospitalet i Kjøbenhavn, den 1/8 1874
(Underskrift)
S. T.
Herr Overlæge Rasmussen
Dr. med.

Næst efter at bemærke at ………..? ………..? Udtalelse, at den fremsendte Sygehistorie ikke kan antages for gyldig, da den kun bærer en Kandidats Underskrift, er ganske uberettiget, da den er underskreven
af Afdelingens Reservelæge og indeholder de fornødne
Oplysninger. skal jeg atter udtale, at hun vel kan forblive her saa længe Pladsen? tillader dette?, men at der maa gjøAnstalter for at hun anbringes paa en Sindssygeanstalt, da Erfaringen har lært, at hun idelig løber bort
fra Tvangsanstalten i Frederikshavn.
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Henry Ammitzbøl, maj 2012

(Underskrift)

Kjøbenhavns Magistrat.
Kjøbenhavn den 10. August 1874.

I Henhold til det ærede Udvalgs Skrivelse
af 24de f.M., betræffende Patient i Kommune Hospitalet, Camilla Augusta Sjul, undlader Magistraten ikke tjenstligst at fremsende hoslagte
Erklæring fra Overlæge Rasmussen, og skal man
derhos bemærke, at hun vel kan forblive i Kommune-Hospitalet, saalænge Pladsen tillader det, men
at der maae træffes Foranstaltning til, at hun anbringes i en Sindssygeanstalt hvilket Udvalget
herved anmodes om at ville foranstalte snarest
muligt.
(Underskrift)

/ (Underskrift)

Til
Frederikshavn Byraads Fattigudvalg.

Henry Ammitzbøl, maj 2012

Kjøbenhavns Magistrat.
Kjøbenhavn den 5. Septbr 1874.

…………..?

For Camilla Augusta Sjuls Kur og
Pleie i Kommune Hospitalet fra d. 29de Juni til
23de f.M., da hun udskreves,
fremsendes hoslagte Regning til Bel øb 28 Rdl r – sk med tjenstli gst Anmodning om,
a t benævnte Bel øb maa blive indbetalt til Ma gistra tens 3die Afdeling i Henhold til
de
det ærede Udvalgs Skrivelse af 15 f.M.

(Underskrift)

/ (Underskrift)
Til
Frederikshavn Byraads Fattigudvalg.

Henry Ammitzbøl, maj 2012

