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Vennebjerg den 5te October 1879. 
 
 Jeg tillader mig herved at underrette Det meget 
ærede Fattigvæsen i Frederikshavn om, at Pigen Elise Kristine 
Amanda Meyer, Datter af afdøde Arbeidsmand Chr. Frederik Meyer 
og Marie Meyer herved(?) fra muligt fra 1 November d.A. af 
vil komme til at falde Fattigvæsenet til Byrde. 
Bemeldte Pige har tjent mig fra 1 November f.A. og det 
meste af Tiden været syg og uskikket til at forrette sin 
Gjerning. Hendes Sygdom har været Kramper og det har 
været i saa høi Grad, at det har været aldeles nødvendigt 
at vaage ved hendes Seng baade Nætter og Dage en stor 
Deel af Sygdomstiden for at Pleie og styre hende. 
 Først lod jeg det gaa hen og selv sørgede for Læge, 
Medisiner og Pleie til hende, indtil at det var løbet  
op til omtrent det dobbelte af hendes Løn, imellem  
70 og 80 Kr. i den Tanke at Sygdommen skulde 
gaaet over, men da den forværredes og forlængedes kunde 
jeg ikke svare dertil og maatte da søge til Fattigvæsenet 
her, som har kostet paa hendes Helbred i tre Maaneder Juni, 
Juli og A(u)gust, fra den Tid af er hun bleven bedre og bedre 
og er for resten nu temmelig dygtig. Vi ønsker gjerne at  
beholde hende da hun er en meget flink Pige, og hun 
vilde ligesaa gjerne være her, men formedelst den svære 
Sygdom hun dette Aar har havt har (og som vi ogsaa hører 
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[fortsat] 
 
hun har havt Minder? af i  Frederikshavn før hun kom her, og  

formedelst det Tab hun baade har forvoldt os og Kommunen her ved  
samme tør vi paa ingen Maade fæste hende til  næste Aar, da 
vi frygter at naar Vinteren og Kulden kommer at Sygdom- 

men da paany skal angribe hende. Vi har desuagtet tænkt paa  
at beholde Elisabeth, da i  alt fald for i  Vi nter, men uden at fæste hende 
(vi har maattet fæste os en anden Pige) mest af Medlidenhed med  
hende, da hun trænger ti l  en god Behandling ovenpaa en saadan Sygdom 

som vi vil  beflitte os paa at give hende,  
om hun igjen kunde blive skikket ti l  at fortjene s it Brød. 
 Jeg maa da herved spørge det meget ærede Fattigvæsen i Frederiks - 
havn om det vil  være saa god at tage imod bemeldte Pige eller  

besørge hende fra November af, hvis hun igjen skal komme til 
at behøve Lægehjælp og særdeles Pleie. 
 Tillige maa jeg paa Pigens Vegne spørge Fattigvæse- 

net om det ikke kunde og vilde være saa god at hjælpe 
hende lit med nogle Klæder det første mulige som hun meget  
trænger ti l , især 1 Kjortel og 2 Skjørter samt Strømper.  
 Jeg haaber det meget ærede Fattigvæsen med os vil   

have Medlidenhed med Pigen og handle imod hende saa, 
som De synes det kan være bedst.  
 At det er sandt hvad jeg har skrevet, vil  og kan de 
bevidne til  Bødker Lassen dernede(?) hos dem samt flere 

dernede som kjender Omstændighederne med Elisabeth, og  
selv bevidner jeg det paa Ære og Samvittighed med mit Navns Underskrift. 
   Med megen Agtelse 

  Ærbødigst 
   Jens Chr. Andersen, 
(Gaardmand) 
 

Til 
 Udvalget for Fattigvæsenet 
  i  Frederikshavn.  
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