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A 1    38/79 
 
 For   Georg Joachim Gothknecht 
der den   3   d.M. indkom i Kommunehospitalet som Patient paa 
Sygestuen 
Nr.   Cell?,   udbedes Erklæring om hans Sygdomstilfælde behageligen 
meddelt. 
    (Underskrift) 
 
Til 
 Overlægen ved Kommunehospitalets   6   Afdeling. 
 
 
Pt lider af Sindssvaghed. 
 
  8/11  79  C G Garsten 
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Kjøbenhavns Magistrat. 
  ______ 

Kjøbenhavn, den  17de November 1879 
 
 
 At den i Frederikshavn forsørgelsesberettigede, senest i 
Magistratens Skrivelse af 25de Juni d.A. omhandlede Skibskok 
Georg Joachim Gottkneckt, der for 3 Uger siden er ankommen her 
til Staden, efter i Nykøbing paa Falster at være afmønstret 
fra en Fiskerkvase, under 3die d.M. er indlagt til Kur på Kom- 
munehospitalet som lidende af Sindssvaghed, undlader Magi- 
straten ikke herved tjenstligst at meddele, idet man forbeholder  
sig nærmere at fremsende Regning over de herved foranledigede 
Omkostninger. –  
 Lægeerklæring vedlægges, hvorhos tilføjes, at han sandsynlig- 
vis ikke vil blive indstillet til Overtagelse i nogen Sinds- 
sygeanstalt. –  
   (Underskrift) 
    
 (Underskrift) 
 
Til 
Byraadets Fattigudvalg i Frederikshavn. 
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A 1    38/79 

Kommunehospitalet i Kjøbenhavn, 
 den  22  Novbr   1879 
 
 
Georg Joachim Gottknecht, 16 Aar gl, lider af Imbecil- 
litet og lejlighedsvise Anfald af Uro og Forvirring. Han 
har tidligere ligget her på Afdelingen, ligeledes på St. Hans 
Hospital. Han er ikke forsørgelsesberettiget her i Kjøbenhavn 
og kan ikke være i sit Hjem fortiden, da han der er støjende,  
ondskabsfuld og voldsom. Hvorvidt han vil kunde ventes 
optaget på Aarhus Sindssygehospital anser jeg med Hensyn 
til hans Sygdoms Beskaffenhed for meget tvivlsomt. Derimod 
kan han vistnok godt anbringes på en Arbejdsanstalt, Fattig- 
hus ell. lign., indtil hans Tilstand atter bliver roligere. 
Pladsforholdene i Cellen(?) er fortiden så knappe, at vi i et 
konk(?) Tilfælde ikke kunde have Pt. her i den lange Ventetid,  
indtil han kunde optages i Aarhus, hvis man her vil modtage 
ham, og jeg vilde derfor meget tilråde, at Pt. bliver hjemsendt 
til sin Forsørgelseskommune, for at man der enten kan 
indstille ham til Aarhus eller anbringe ham på anden Måde  
 

C G Garsten 
   Overlæge 
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 Kjøbenhavns Magistrat. d. 1/12 79  svaret at man vil 

  ______  hente ham   
afh. Søndag (???) 

Kjøbenhavn, den  26de November 1879 
 
 
 Idet Magistraten i Forbindelse med sin Skrivelse af 
7de d.M. betreffende Skibskok Georg Joachim Gottkneckt fremsen- 
der hoslagte Erklæring fra vedkommende Overlæge for 
Kommunehospi- 
talet, hvor denne udtaler, at Patienten ikke kan være i sit Hjem for 
Tiden, men godt kan anbringes i en Arbejdsanstalt, og derfor af Hensyn  
til Pladsforholdene i Hospitalet tilraader, at han hjemsendes til sin 
Forsørgelseskommune, skulde man tjenstligst anmode det ærede 
Udvalg om en nærmere Ytring om, hvorvidt Samme ønsker 
ham hjemsendt, og i saa Fald vil foranledige ham afhentet eller 
maatte foretrække, at Hjemsendelsen effektueres ved Magistra- 
tens Foranstaltning. –  
 
   (Underskrift) 
    
 (Underskrift) 
Til 
Byraadets Fattigudvalg i Frederikshavn. 
 

 

Transskriberet af Henry Ammitzbøll Oktober 2012
 


