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Ægteskabsbeviis 

Aar 1871 – Attenhundrede og en og halvfjerdsindstyve den 22 de to og tyvende 

September ægteviedes i  Trini tatis  Ki rke her i  Staden Ungkarl  Skrædder- 

svend Hans Peter Thomassen og Pigen Juliana Wilhelmina Maria  Eriksen, hvilket  

hermed attesteres i  Overensstemmelse med Kirkens Copulationsbog. 

 Kjøbenhavn d. 8. September 1873 

 Paa Sognepræstens V. Nielsens Vegne 

 [sign.] H. Kaderfeld Simonsen  
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A. 

Nr. 1 

 

(Udfyldt at vedlægge ethvert Andragende om Optagelse af Sindsyge i 

Anstalten ved Aarhus). 

                                                                               

I Henhold til en af mig anstillet nøjagtig Undersøgelse af den 

Sindstilstand, hvori 

Skrædermester Hans Peter Thomsen af Frederikshavn  

befinder sig, erklærer jeg herved: 

at han 

lider af Virkelig Sindsygdom og egner sig til Behandlig i en 

Sindssygeanstalt, 

samt  at der med Hensyn til hans (hendes)  Helbredstilstand Intet er til 

Hinder   

for hans (hendes) Hensendelse til Anstalten ved Aarhus. 

 

Frederikshavn  den 21de Marts 1878  

 

                                                                  N. Holm 

                                                                  autoriseret Læge   

 

 

Lene Fabritius – 24. oktober 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kjøbenhavns Magistrat. 

Kjøbenhavn, den        6. Mai       1878. 

 

 Idet Magistraten erkjender den i det ære- 

de Udvalgs Skrivelse af 21de Marts d.A. omhandlede Skræ- 
der Hans Peter Thomsen, om hvis Ophold heri Staden man 
har maattet tilskrive Kjøbenhavns Politi, forsørgelsesbe- 
rettiget her, skal man ikke undlade tjenstligst at 
meddele, at saafremt hans Tilstand vedblivende 
maatte gjøre det nødvendigt, at han indlægges i en 
Sindssygeanstalt, er man villig til at modtage ham, 
naar han hertil bliver foranstaltet oversendt, og be- 
des i saa Fald vedlagte Sygehistorie behørig udfyldt 
for ham og derefter samtidig remitteret. –  
Angaaende Paagjældendes Families Forhold og Kaar 
og hvorvidt og  hvorledes det eventuelt maatte være 
nødvendigt at understøtte samme, turde man der- 
efter udbede sig en nærmere Ytring, hvorfor man 
tillader sig at remittere hoslagte, med det ærede Ud- 
valgs Skrivelse medfulgte Ægteskabsbevis vedrørende 
    verte 
 
Transskriberet af Henry Ammitzbøll August 2012 
 

 

 

 



[fortsat] 

Paagjældendes første Ægteskab, idet man eventuelt i sin 

Tid forventer at erholde Bevis for, at han anden Gang 

har indgaaet Ægteskab. –  

 

   (Underskrift) 

 

    / (Underskrift) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrikshavn Byraads Fattigudvalg. 

 
Transskriberet af Henry Ammitzbøll August 2012 

 

 

 

 



 

Fra Overlægen 

for Sindssyge- Anstalten ved Aarhus, 

den 9. Maj 1878 

 

 

I Gjensvar paa Udvalgets telegrafiske Anmod- 

ning om Tilsendelse af en Spændetrøje til Brug 

for en meget exalteret Sindssyg, tillader jeg mig 

at bemærke, at Anstalten ikke kan paatage sig 

at udlaane Inventariesager eller andre Gjenstande 

til Afbenyttelse paa fremmede Steder. 

 

                                                        N. Holm 

 

Til Udvalget for Fattigvæsenet 

                                         i Frederikshavn  
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Indenrigsministeriet har under 14de  d. M.  

tilskrevet Amtet saaledes: 

   "Efterat at have brevvekslet med Kjøbenhavns Magistrat 

i Anledning af det med Amtets behagelige Skrivelse 

af 24de August d. A. hertil indsendte Andragende, 

hvori Frederikshavns Byraads Fattigvæsenudvalg 

har anholdt om, at det maa blive paalagt Kjøben- 

havns magistrat at refundere samtlige de af Frederiks- 

havns Fattigvæsen  afholdte Udgifter ved Over- 

sendelsen af den i Kjøbenhavn Forsørgelsesberettigede 

sindssvage Skræder Hans Peter Thomsen, som 

hjemsendtes hertil Staden for at indlægges paa 

St. Hans Hospital, skulde man til behagelig  

Efterretning og videre Bekjendtgjørelse tjenstligst 

melde, at det vel følger af Lovgivningens Bestemmelser 

om Hjemsendelse, at der i Almindelighed 

ikke kan være Tale om at hjemsende 

Fattige i Sygdomstilfælde, forsaavidt Sygdommen

 

 

 

 



 

[fortsat] 

"kun er af en temporær Karakter og er til Hinder 

for Paagjældendes Flytning, men at der dog i 

Tilfælde som det foreliggende, hvor Sygdommens 

Natur gjør en vedvarende Kur nødvendig, og derhos 

ikke forbyder Paagjældendes Flytning, ikke kan 

gjøres Indvendig gjældende mod hans Hjemsendelse, 

under hvilke Forhold man derfor maa formene, at 

Lovgivningens almindelige Regler om Fattiges Hjem- 

sendelse maa Komme til Anvendelse. Ministeriet 

man saaledes med Kjøbenhavns Magistrat være 

enigt i, at de omspurgte Udgifter maa afholdes 

i Overenstemmelse med Bestemmelserne i Lov af  

14 Marts 1867 § 2, 2det Stykke, saaledes at det 

ikke kan paalægges magistraten at udrede mere end 

Halvdelen af, hvad Omkostningerne ved den Paagjældendes 

Oversendelse hertil have beløbet sig til". 

Hvilket tjenstlig meddeles. 

                      Hjørring Amt 17 October 1878.  

                                           Underskrift 

Til 

Frederikshavn Byraad. 
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