
1875-08 

Kjøbenhavns Magistrat. 

Kjøbenhavn den 19 Marts 1875 

Efter at ugift Madsine Andersdatter den 
16 f.M. var bleven indlagt paa Kommunehospi- 
talet, da hun led af Typhoidfeber, har man den 
13 dennes maattet indlægge hendes den 28 Januar 
d.A. fødte, udøbte Pigebarn i en Optagelsesan- 
stalt for midlertidige Pleiebørn, da det ikke læ- 
gere kunde forblive hos de Folk, der havde det i Pleje 
og det saaledes var uden alt Tilhold.       Da Mo- 
deren ifølge hoslagte Skudsmaalsbog, som efter 
Afbenyttelsen bedes remitteret, er født i Frede- 
rikshavn den 25 Marts 1851 og ikke efter sit 18de 
Aar har opholdt sig i nogen Kommune i den 
til Forsørgelsesrets Erhvervelse fornøden Tid tillader 
der man sig tjenstligt at forespørge, om Forsørgel- 
sesretten erkjendes, og forbeholder sig i bekræften- 
de Fald nærmere at fremsende Regning over  
Omkostningerne ved Barnets Underhold i Optagelses- 
anstalten fra Indlæggelsesdagen og ved Moderens 
Kur og Pleje på Hospitalet, saa fremt hun maatte 
forblive der ud over den 29 dennes, indtil hvilken 
Dag de ville bliver afholdte af Fattigvæsenet i Kjø- 
benhavn som Opholdskommune i Medfør af Frdn. 
24 Januar 1844 Prgf. 13.  
                                                  SWiimann/ Christensen 
Til 
Frederikshavn Byraads Fattigudvalg              /verte 
/Emma Madsen 

 

 

 

 



Hr. Provst Rernau anmodes tjenstlig om at undersøge 

 om der mulig i Kirkebogen skulde være foretagen 

 noget Notat med hensyn til nævnte Madsine Andersdatters 

 Fødsel navnlig med hensyn til Moderens Opholdssted 

 Ti maanedsdagen forinden. 

 Frederikshavns Fattigvæsens Udvalg d. 30 Marts 1875 

                                                                                         ? 

 

Under 25d Marts 1851 findes ingen Fødte anført i Frederiks 

havns Ministerialbog. I Jævnførelsregisteret fra 1850—57 findes ingen 

Person anført af Navnet Madsine Andersdatter. 

        Frederikshavn d. 30 Marts 1875 

                                                                             A Rernau 

/Emma Madsen                                                                                                                 

 

 

 



Kjøbenhavns Magistrat. 

Kjøbenhavn den 1 April 1875 

I Forbindelse med Magistratens Skrivelse af 19 f. M. betræffende 

ugifte 

                              Madsine Andersdatter 

undlader man ikke tjenstligst at meddele det ærede Udvalg, 

at man fra den 22 næst efter, har maattet tilstaa hende fri Lægehjelp               

og Medicin m.v.i 

Optagelsesanstalten til det udøbte Pigebarn 

da hun, som hoslagte Lægeattest udviser led af Brystkatarrh. 

Omkostningerne ved Kuren forbeholder man sig nærmere at opføre 

paa Regningen for Barnets Underhold i Optagelsesanstalten  

og Moderens Kur og Pleje i Hospitalet, hvor hun  

endnu henligger, forudsat at Forsørgelsesretten 

erkjendes, og tilføjes det , at Barnet er afgaaet 

ved Døden den 23 f. M. 

                                                       S Wiimand. 

                                                                                       ? 

Til 

Frederikshavn Byraads Fattigudvalg. 

/Emma Madsen 

 


