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Familiepleje 9/9-37 

Udgaar 30/40-40 [sic!] 

Nr. 12 

Johanne Frederikke Jensen 

Indkom 19/11-03 
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Overlæge Scholten 

Danmarksgade 52 

I Anledning af den aandssvage Johanne Fredrikke Jensen Optagelse i ”Den Kellerske Aandssvage-Anstalt i 

Brejning”, attesteres herved, at der ikke hos hende eller blandt Omgivelserne findes nogen smitsom 

Sygdom. 

Scholten 

autoriseret Læge. 

Aalborg 14.11.1903 

 

[Side 3/68] 

 

Den Kellerske Aandssvageanstalt 

Brejning pr. Børkop. 

12/ 

Johanne Frederikke Jensen 

F 10/5-93. 

Indk d 19/11-03. 
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Ellitshøj Svenstrup 

4/7-17 

* Sogneraad * 

Man kunde ønske sig tilmelt en udtalelse om hvordan det gaar med de Patienter som fra herværende 

Kommune er anbragt paa Anstalten 

Ærb 

JPHjorth 

 

Johanne Fr Jensen 

Besvaret 7/7 17 
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Johanne Frederikke Jensen 

flyttes fra Kvindehjem til 

Børneasyl A. 

16/5-17 Not […] 

 

8/7 20. Flyttes fra Tb til Kvindehjem 

Frederikke Jensen 

Not […] 

 

Johanne Frederikke Jensen 

Kvindeasylet 

indlægges i Dag i Tb. Pvl 

Udskrives af Anst. 18/5-19. 



Not. KW 

19/5-19 [……………] 

Not. KW 

 

Fra Overlægen ved Den Kellerske Aandssvage-Anstalt 

Brejning pr. Børkop, den 31/10 14 

Flyttes: 

Nielsine Christine Andersen fra Vaskerihjem til Børne-Asyl A 

Frederikke Jensen fra Børne-Asyl A til Kvinde-Asyl 

Anne Jensen Mellerup fra Kvindehjem til Vaskerihjem 

Not […]  Chr. K 
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Besvares af dr Berthelsen 

W 

Modtaget 
7/11-39 

Journal Nr. 
4902/39 

Set 

Besvaret Henvist Rgstr. 
12 

 

Doense 7/11 1939. 

Hr Overlæge Wildenskov 

Brejning 

Da Frederikke Jensen i nogen Tid har været syg, Temperatur Forhøjelse, som Lægen ikke har kunne finde 

Aarsagen til. Da hun efter eget sigende har været Indlagt paa Anstaltens Tb Afd. er hun nu to Gange bleven 

undersøgt paa Hobro Sygehus af Overlæge Isager, Aalborg Tb Station. 

Undersøgelsen har ikke vist Anlæg for Tb. Jeg vilde være taknemmelig for Oplysning om Rigtigheden af at 

hun har været indlagt paa Anstaltens Tb Afd, hvor længe og hvilken Lunge der har været angreben, selv kan 

hun ingen Oplysning give. Disse Oplysninger vilde maaske være en Hjælp fra Lægen der tilser hende. 



Med Tak for mulige Oplysninger. 

Deres forb. 

Alb Adamsen 

P.S. Vedlagt Regning for Lægehjælp + Kørsel til Undersøgelse. 

 

[Side 14/68] 

[OBS: denne ”dagbog” er ikke ført i kronologisk orden…] 

 

Frederikke Jensen 

Frederikke er udenfor sine daarlige Perioder en støt og paalidelig om end meget langsom Knaphulsyerske. 

Arbejdet interesserer hende og hun gør det nydeligt, hvorfor hun er en ret værdifuld Kraft i Systuen. 

I Fritiden er hun ogsaa rolig og medgørlig, sindig i al sin Færd, hvilken Sindighed altsaa under Anfaldene 

udarter til at hun gaar helt i Staa. For øvrigt synes hun, naar hun er daarlig, at more sig stille over sin egen 

Stædighed og Umedgørlighed. 

4-2-25 A Kruuse 

 

2-3-25 Flyttet til Strikkehjemmet 

 

Frederikke Jensen 

Endnu har vi ikke mærket noget til hendes daarlige Perioder, hun passer sit Arbejde rolig og stødt, hun har 

faaet Toiletspande 
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Kammerpotter at holde istand hvilket hun gør sirligt og pænt, om Eftermiddagen er hun i strikkestuen, 

strikke godt men meget langsom 

16-6-25 M Jørgensen 

 

19-10-28 […]-Undersøgelse: 

Slank – velbygget. Ængstelig, bange for Undersøgelsen. 



Ansigtet noget fladt og firkantet. 

[Cranion] nat. 

Refl. livlige, ens, nat. (Nr 798) 

 

Frederikke Jensen 

16/6 20. 

Udseende sundt nat. Ernæringstilst god 

% Hoste % Expect. Appetit god, Aff. I Orden, Vægten tiltagende, Tp om aften konstant 37.5-37.6-37.7 

 

1-7-20 har fundet paa sammen med Margrethe Snedsted at staa op af Sengen om Aftenen og gaa ud til de 

store Drenge for at vise sig i bar Chemise. Derefter blev de 2 Piger trufne liggende i Seng sammen. 
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5/7 

Hoster ikke % Expect % Hjertebanken. Fuldstændig velbef. 

8-7-20. Flyttes forsøgsvis til Kvindehjemmet 

 

Har her været rolig og flink. Syr Knaphuller i Systuen. 

28-12-20 A Kruuse 

 

30/3 1922. Vægten holder sig uforandret. Ingen Hoste. Stille-pulsen nat. 

21/6-22 Ligget til Sengs nogle Dage paa Gr. af Sm. i Underlivet. En Del Udflod per Vaginam. 

Til Sygehus 

 

Frederikke Jensen 

28/4 1919 



Anmeldt til Kredslægen som lid. af  Tub. pulmon. [….] 

Flyttet til Tub. Afd. 

 

20/5 19 [udeladt] 

Er ganske flink. Tager paa i Vægt. Hoster ikke, intet expectorat 

 

30/6 Tp omkr 37.5 

Udseende sundt nat. 

Ligger ude 

 

8/8 Hun tager stadig paa i Vægt; ser flink ud; ingen Hoste eller Expectorat. Tp. holder sig let subfebril. 

[udeladt] 
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9/7 1919 

Tp 37.5 […] 

Udseende sundt nat. Appetit god, Aff. Iorden. Ligger ude. Tabe ri Vægt 

 

17-8-19 Tp har i ½ Snes Dage været normal. Velbef. Vægten øget noget. App. Spadserer. [….] at arbejde. 

 

29/12 13. Forsvandt i Dag sammen med Johanne Jensen ved Middagstid uden ydre Anledning fra 

Kvindehjemmet. Vandrede til Munkebjærg, hvor Hotelkarlen anholdt dem. De [kørtes] tilbage med vogn. 

Lægges til sengs uden Aftensmad. Bliver 3 Dage i Sengen. Det oplyses senere, at Aarsagen til Bortgangen er 

Paatale af et altfor ”intimt” Venskab imellem dem. 

 

5/1 14. Flyttes forsøgsvis til Gl Børne-Asyl for at gaa tilhaande der 

 



1-11-14 kan ikke finde sig tilrette der, ufredelig og uomgængelig – flyttes til Kvinde-Asylet 

 

23-1-15 er bleven uens med en af [Kammeraterne] – er derefter ude af Ballance, vil intet foretage sig. Har i 

2 Dage intet villet spise. Ligger til Sengs. 

 

25-II-17 har atter en forstyrret Periode – nulrer Haaret sammen i uredelige Bunker […] 
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[OBS: dette synes at være første indførsel, skrevet i januar 1904] 

Johanne Frederikke Jensen f. 10/5 93 

Datter af Tj.p. (tidl. Fattiglem) Nielsine J., Thostrup, Sønderholm Sogn, Aalborg Amt og ubekendt Fader, - 

udlagt er Johan Fredrik Lidendal, svensk Røgter paa Restrup.- 

2 Søskende ere døde; 1 Dreng er Idiot, 1 Pige siges ogsaa at være ”fjollet”, men gaar i Skole. Der er 4 yngre 

Søskende 
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Mormoderen næppe helt normal 

En af Moderens Søstre anses for abnorm, ligeledes en Broder. 

Ingen Tilf. i Slægten af Sindssygd., [Krampe], Lamheder el. Phthisis.- 

Forældrene ikke beslægtede, men udsvævende og drikfældige, ikke, saa vidt vides, […..tikere].- 

Graviditet og [Partens] forløb normalt, Barnets Tilstand naturlig ved Fødselen.- 

Aandssvagheden antages at være medfødt.- 

Af Sygdomme har hun haft ”Brystkrampe” – med Lægehjælp.- 

Det kan ikke antages, hun har levet i hygiejnisk uheldige Kaar, hvorimod det antages, at Opdragelsen har 

været forsømt og Behandlingen slet.- 

Hun begyndte at skønne 1 Aar gl., at tale 3 Aar gl., at gaa 1½ Aar gl. og at blive renlig 3 Aar gl.- 

Ingen Misdannelser, Mangel el. Svækkelser af Sanserne og ingen Lamheder.- 

Ingen Kramper.- 



Led i 1902 af Pediculosis, ingen Schrophulose; er ikke graadig el. kræsen og vægrer sig ikke ved at spise.- Er 

renlig.- 

Forstaar Tiltale og kan tale. 

Der er gjort Undervisningsforsøg, hun kan stave, men ikke holde ud. Hun kan selv spise og delvis klæde sig 

paa. Hun kan nok beskæftiges med praktisk Arbejde, men det er ikke til nogen Nytte. Hun kan omgaas 

andre og er rolig og godmodig. Ingen periodiske Forandringer i hendes Sindstilstand, ingen 

Vrangforestillinger el. Stemningsforstyrrelser. Der synes at være Fremgang.- 

Tilstanden her paa Anstalten som ovenfor beskreven; hun opfatter meget langsomt. Ved Indlæggelsen var 

der Rester af Pediculi capitis, - delvis forsvunden ved Behandling i Hjemmet.- 

Hun stiller altid et stille Smil op, naar man taler til hende.- 

Frederikke er kraftig bygget og i god Ernæringstilstand; vejede i Dec. 52 [pund], nu i Januar 57 [pund]. Hun 

har langt mørkeblondt Haar og er c. 128 ctm. høj. 

Tænderne ere gode, hun har Overbid. 

V. Tonsil stor, ellers intet abnormt i [Faaces]. Intet abnormt ved Øjne, Øre og Næse. Intet abnormt ved den 

øvrige objective Under- 
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søgelse.- 

 

Kraniet 

Største Omfang  50 cm 

Biauriculært   49 - 

Afst. fra Occipitallet til Næserod 17 - 

Diam. ant.-post. max.  20 - 

- biauricular  13 - 

- biparietal  14 - 

- bitemporal  10 - 

Pandens Højde 5 - 

 

14/4-04. […] 



 

11/9-04 […] Paa epidemiafd. 

 

23/9 Halsen ren. Udskrives 

 

19/11 04 Hun har i de sidste 3 dage klaget over hovedpine, havde i dag tp 39/38.2. Ingen hoste, ingen 

icterus, intet abnormt i halsen. T l på sygehus [….] 

 

22/11 […] 

 

29/11 […] 

 

4/12 udskrives 

 

13/1 06 Angina Cat. + DB 

 

23/1 07. flyttes til Epidemi afd for Angina 

 

30/1 07 tilbage til Afd. 

 

5-9-08 Indlægges i Epidemi Afd. med Angina tonsillaris med Belægning 

 

6-9-08 % Db. Belægning afstedt. Velbef 

 

18.9.08 udskrives 

 

7-7-11 Flyttes til Kvindehjemmet af Alders-Hensyn og da hun ikke kan ventes konfirmeret. 



 

Skolen skriver om hende ved Afgangen: 

Hun har ikke haft ret meget Udbytte af det sidste 
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Aars Skolegang. Opfattelsen er tung og Lysten til Skole-Arbejdet ringe. Hun er meget flink til Haandarbejde, 

syr nydeligt engelsk Syning og fransk Broderi. 

I Skolekjøkkenet arbejder hun langsomt men akkurat og maa have meget Tilsyn. Da hun er 18 Aar og 

temmelig stillestaaende i sin udvikling, overfl. til Kvindehjemmet. 

Hun kan blive stædig, men er ellers en god Pige. 

 

8/4 13. Vil ikke passe sit Arbejde, er urolig, maa isoleres i Eneværelse. Nægter i 2 Døgn at spise, bøjer sig 

paa 3 Dag. 

 

Skoleafd. 

Tub.pulmon. […] 

 

Johanne Frederikke Jensen 

f. 10/5 1893 

indkom 19/11 1903 

Datter af Tj.p. Nielsine J. Thorstrup, Sønderholm Sogn, Aalborg Amt 

No 1 af 5 uægte 

+ stirps nerv. def. 

% stirps tubercul. 

% consanguinit. […] 

+ Alcohol 

+ congenit. 

% Kramper 
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6/10-16. Frederikke er for det meste en god Pige. Hun er da saa hyggelig, stille og omsorgsfuld i hele sin 

Færd. Høflig og villig, taknemlig for alt hvad der gjøres for hende. Pludselig kan hun vise sig fra den 

modsatte side. Umuligt er det at drive hende til noget somhelst. Ikke en Gang spise. Hun ligger saaledes i 

flere dage aldeles upaavirket af alt hvad der rører sig om hende. Ligesaa hurtig slaar det hele om igjen. Og 

man har da ondt ved at forstaa det er den samme pige som dagen tilforn. Husligt arbejde bryder hun sig 

ikke om. Hun vil helst hjælpe med lidt syning. Sy knapper og bendler i tøjet, ligesaa smaarifter kan hun nok 

sy sammen. Hjælper lidt med Patienterne. Udretter for øvrigt alt man beder hende om, selv om det er 

hende i mod. Hun er meget proper med sit tøj. Klarer sig selv. [Friseres].  [Ahonen] 
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18-7-18 er saa urolig og forstyrret, at hun lægges til Sengs for at falde til Ro. Sit lange smukke Haar har hun 

filtret saaledes sammen at ingen Kam længer kan bringe rede i det. Kun en delvis afklipning er nødvendig. 

 

26-1-19 er nu atter ved at glide ind i en Særheds Periode, vil til Vodskov, hvor Broderen er, er tvær, sidder, 

taus, vil intet tage sig for 

 

14/4 1919 Hun har i den sidste Tid tabt noget i vægt. Udseende daarligt. Hoster tidt. 

[udeladt] 

Indl. paa Sygehuset til nærmere Obs. 

 

30/9 1919 

Ernæringstilstanden god. App god. Aff er i orden. Tager paa i vægt. Tp. er let forhøjet og ikke pålidelig. Har 

været inde i længere Tid fordi Tp har været for høj. 

 

13/12 

Ernæringstilst. god. Vægt 59 kg i den sidste Mnd. App. god. Aff. i Orden. Tp. stadig let forhøjet og lidt 

upaalidelig. Er flere 
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Gange forsøgt paa Liggehal, hvilket hver Gang bevirker Tp stiger til ca 38o. Hoster lidt % Exp. 

Er stille, rolig og fredsommelig af Væsen. 

 

23/3 20. Pt. seer godt ud, har taget lidt til i Vægt (60½ kg). Kun lidt Hoste % Expect. Er oppe hele Dagen. 

Temp. subfebril til 37.5-6 

Har god Appetit, Aff. i Orden. 

 

22/6 menses adsunt 

26/6 [udeladt] 

 

1/4-23  Har 1922/23 faaet 90 ¾ Timer i Lysbad for […]udflod. 

 

30-4-24. Indlægges paa Sygehuset, hun har i 3 Dage nægtet at tage nogen Føde til sig og græder. Fandtes 

forleden Nat staaende opret udenfor sin Seng hele Natten. 

 

1-5-24. Spurgte strax, da hun kom paa Sygehuset, efter Middag. Det var gule Ærter + Flæsk. Hun spiste en 

god Portion af begge Dele. Der var heller ingen Vanskeligheder ved de øvrige Maaltider. I dag har hun til 

Frokost spist baade Grød og Smørebrød – uden Vanskelighed – har sovet godt i Nat. Er smilende og naturlig 

i Dag. 
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2/5. Tilbage til Afdelingen. 

 

3-12-24 indlægges paa Sygehuset. Har nemlig atter en af sine Perioder. Har siddet hele Natten paa 

Sengekanten i bar Særk uden at kunne bevæges til at lægge sig. Forholder sig ganske taus, og har begyndt 

sin tidligere Leg: at flette sit Haar ind i et ganske uredeligt virvar. 

 



4-12-24. Er i Dag smilende, taler med Personalet – har selv redet sit Haar paa naturlig Maade 

 

6/12. Ikke psychotisk her. 

 

9/12. Til Afd. 

 

14-1-25. Har atter faaet en Raptus, hvori hun er gaaet helt i Baglaas, flyttes derfor atter til Sygehuset. 

 

17/1-25. Er flink her paa Sygehuset. 

 

18-1-25 tilbage til Afdel. 

 

Frederikke Jensen flink, proper, men langsom med det Arbejde hun udfører i Huset. Stædig og trodsig, i 

Perioder hidsig og opfarende. Engang hun afløste i Køkkenet, blev hun rasende paa Marie Busk, hun tog en 

Kæp og slog i Hovedet paa hende, saa Blodet flød, følte ingen Anger over det skete, sagde, det har du godt 

af, du kunde lade være og drille mig, føler stærk Kærlighed for Maren Knudsen 

d 8-5-29 M Jørgensen 
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Frederikke er en støt og paalidelig om end meget langsom Arbejdskraft. Hun har en meget stillestaaende 

Natur, som er svær at blive klog paa. Er i Perioder vanskelig og pirlig og føler sig stærk forudrettet. Der er 

noget tilforladeligt og trofast ved hende. 

26-6 31 M Jørgensen 

 

[udeladt] 

 

Frederikke Jensen er flink og proper til sit Arbejde men er meget langsom, er i Perioder stædig, kan staa paa 

et Sted i flere Timer, flink til Haandarbejde, ærlig og paalidelig, trofast mod dem hun holder af 



M Jørgensen 

[…] 6-4-36 
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Modtaget 
17/9-37 

Journal Nr. 
3258/37 

Set 
W 

Besvaret 
17/9-37 

Henvist Rgstr. 
12 

 

Forhør om Kufferten, W 

Er kommet i gaar 

Doense, 16/9. 37. 

Hr Overlæge Wildenskov 

Brejning 

Som Svar paa Deres Brev angaaende Esters Beklædning, kan jeg oplyse at at den blev afsendt herfra, Fredag 

d. 10. September. Kufferten blev sendt som Fragtgods, direkte til Kvindeassylet. 

Jeg formoder den har været gaaet Fejl, siden den ikke før er naaet til Brejning. 

Med venlig Hilsen 

Alb Adamsen 

P.S. Skal Johanne Frederikke Jensen optages i den stedlige Sygekasse, eller opfylder hun ikke Betingelserne 

derfor? 

Der foreligger D.Attest 

17/9-37 […] 
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Den Kellerske Aandssvage-Anstalt, Brejn…….kop. 

Lægges til Frederikke Jensens Sag 

Død. Retur 



Hr. Kristen Jensen 

Frederikshøj Skovhus 

Nørre Svenstrup 

Børkop 
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Kære Moder 

Nu vil jeg skrive et lille Brev til jer og hordan de har det er i Raske Nu er det snart Jul saa tænke jeg de bliver 

glade for den Julegave at jeg sender Hjem jeg er rask og har det godt jeg kan sumere Tal jeg gaar ud og 

spasere sammen med de store Piger jeg Hjælper til med at made Børn og om Morgenen Hjlper jeg med at 

klæde Børn paa og jeg sover sammen med de store Piger den skal Søster ogsaa had noget af den er nok saa 

stor at der kan blive noget til dem ogsaa og jeg har været til 
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Følsesdag den 10 November og det var en Tisdag da fik jeg Chokolade med Kager til da havde jeg min brune 

Kjole paa og vi har en Gramefon som vi høre om Søndagen Nu haaber at i Huske mig og gald for jeg skiver 

til jer og jeg […..] Lapper paa Lendet og jeg er paa 4 Afdilleng og der kan jeg saa godt lige være den Frøken 

er saa rar at jeg kan ikke undvære har de faadet dette Brev som jeg sendte dem sist for jeg hørte ikke af 

dem jeg venter svar til Jul om i har det der 
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got hjemme paa Torsdag er der Juleaften saa skal vi gaa rundt om og Juletræet at synge Jule Salmer jeg har 

med til et sort Føsdelsdag Bal som jeg var glad for vi dansede paa anden Afdeling vi fik Kaffe med Kager til 

en Kærlig Hilsen til den d alle her hjmme fra eders Datter Frederikke Jensen Kvindeasylet 
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[Samme som side 36] 
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Den Kellerske Aandssvage-Anstalt […] 

Hr Christen Jensen Retuer 

Frederikshøj Skovhus pr. Nørre Svenstrup 

Retuer Retuer 
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Kristen Jensen og hans Kone er Døde 

J. Petersen Landpost 

[Poststempel] Aalborg 2. Omb. 14.10.14 

Af Frederikke Johanne Jensen 

Børneasyl A 
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Kære Forældre 

Jeg længes efter at høre hvoledes i har det og det samme gjør i ogsaa fra mig 

Kære Forældre jeg kan fortælle eder at vi var i Børkopskov og drikke kaffe i kan tro det var Morsomt! Jeg 

har været over paa pemi[ssion] ved en Frøken og paasse en smaad børn di havde kedhoste der var jeg i 4 

Maaner vil i saa være saa vænlig og helse min lille ven i Svendstrup jeg har en kær Veninde her 
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Over hun giver mig mange gode ting hun har givet mig en Dukke til at lejle mid min Broder Berhart kommer 

og besøge mig en gang i mellem han har givet mig en Krav og en slips til min Fødseldag og min veninde hun 

har givet mig en brødsnaald [?] Nu slutter jeg mit Brev for denne Gang med mange Kærlig Hilsen fra eders 

Datter Frederikke Børneasylet A Brejning pr Børkop St 
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Kvindehjem 

Den Kellerske   Indskr.  Plejeafdeling. K 

Aandssvage-Anstalt  Joh. Keller  Den praktiske Afdeling. 

Skolen.     Afgangsklasse B 

   Censur. 

   Juni 1911. 

Johanne Frederikke Jensen 

Født 10-5-1893 indkom 19-11-1903 Protokol-Nr. 8  Side 81. 

Religion 

Frederikke har en langsom Fatteevne og er i det hele tung og stillestaaende i Opfattelsen. Hun har gjort sig 

Umage, men trods sine 18 Aar har hun ikke Konfirmationsmodenhed. M. Mossin 

Dansk 

Hun læser ganske godt, men vil nødig tale højt. Hun er noget tung til at opfatte det læste og kan ikke 

fortælle i Sammenhæng.- 

Diktat: Skriver ganske pænt en let Diktat, men har svært ved at stave, gør sig dog Umage hermed. 

     Elisabeth Petersen 
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Anskuelse 

Evnerne er smaa og hun skal have rigelig Betænkningstid, før hendes Viden kommer for en Dag. 

     M. Mossin 

Billedlæsning 

Geografi 

Ret interesseret, har nogle faa Kundskaber   M. Mossin 

Regning 



Ingen Fremgang siden sidste Censur. Øvet i Pengeregning.  Gerda Claussen 

Skrivning 

Skriver 4de Hæfte. Hun gør sig Umage og Skriften er meget bedre. God Fremgang. 

     Gerda Claussen 

Sløjd 

Udfører en Tedug med engelsk Syning og fransk Broderi. Arbejder særdeles smukt og sirligt.- 

     M. Bjørn 

Haandarbejde 

Hun har syet et Stykke Linned med Broderi, strikket Strømper, arbejder langsomt men pænt. 

     M. Clausen 

Artikulation 

Sang 

Hun har godt Øre, men har ikke særlig Lyst.   Elisabeth Petersen 

Gymnastik 

Er lidt langsom i sine Bevægelser, men gør sig altid megen Umage. Gerda Hassing 

Haandgerningsskolen 

Skolekøkken 

Frederikke har kun arbejdet 1 Aar i Skolekøkkenet. Hun arbejder langsomt, men er ordentlig og akkurat ved 

sit Arbejde. Maa have megen Vejledning til Madlavning.  M. Mossin 
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Bemærkninger 

Frederikke har ikke haft ret meget Udbytte af det sidste Aars Skolegang, Opfattelsen er tung og Lysten til 

Skolearbejdet er ringe. Hun er meget flink til Haandarbejde, syr nydeligt engelsk Syning og fransk Broderi. 

I Skolekøknet  arbejder hun langsomt men akkurat og maa have meget Tilsyn. 



Da hun er 18 Aar og temmelig stillestaaende i sin Udvikling, overgaar hun nu til Arbejdshjem, hvor hun med 

sit gode Haandelag til manuelt Arbejde nok vil kunne gøre god Nytte. Kan blive stædig, men er ellers en god 

Pige.     Elisabeth Petersen 

 

Udgik til Kvindehjemmet den 7 Juli 1911   Johan Keller 
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Johanne Frederikke Jensen 

Besv. 17/9 08 

Ifølge Anstaltens Skrivelse til Johanne Frederikke Jensens Plejeforældre angaaende nævne Barns Ferie i 

Plejehjemmet tillader man sig at bede Anstalten besørge Barnets Hjemsendelse og Udgifter ved samme 

samt skrive Udgifterne paa Regning 

Ellitshøj Svenstrup   P S V 

15/7 08    P Vinther 

* Sogneraad * 

 

[Side 62/68] 

 

[udeladt] 

 

Johanne Fred. Jensen 

Ellitshøi Svenstrup Sogneraad d 15/11 03 

Det meddeles at Pigen vil ankomme til Anstalten Torsdagen den 19 November 1903. 

Ærbødigst 

P. S. V. 

P. Winther 

Til Den kellerske Anstalt 

 



[Side 63/68] 

 

Besvaret 10/10 02. 

Hr. Inspektør Chr. Keller! 

I Henhold til Deres ærede Svarskrivelse af 24 April 1901 angaaende Vilkaarene for Optagelse af Børn paa 

Aandssvage-Anstalten vil Sogneraadet gerne vide, om vi selv skal gøre Anmeldelse til Staten og indgive 

Begæring om at faa Halvdelen refunderet eller der sker fra Anstalten. Vi har nemlig nu bestemt os til gerne 

at ville have 2 Børn en Dreng paa c. 7½ Aar og en Pige paa c. 9 Aar optagne paa Anstalten til 1. Januar 1903, 

saafremt der til den Tid er Plads. I saa Fald 

[Side 64/68] 

Bedes De være saa venlig at meddele mig det samt det ovenomtalte om Refusionen Statsbidraget. Med 

sidste Skrivelse fulgte 2 Skemaer, der saa senere vil blive indsendte i udfyldt Stand. 

Ellidshøj d. 8 Oktbr. 1902  P.S.V. Ærbødigst A. Bech 

 

Besv. 24 Maj 1901 

Med Tak for de Oplysninger som Sogneraadet under 24’ f. M. modtog fra Anstalten udbeder man sig end 

yderligere oplyst, om Anstalten ansøger om Statstilskudet, eller dette bliver den indlæggende Kommunes 

Sag. 

Da der i Sogneraadet er udtalt Tvivl om, hvorvidt Beløbet 600 Kr. gælder Aarlig eller for et længere Ophold 

udbedes ogsaa fornøden Oplysning i saa Henseende. 

Ellidshøj Svenstrup Sogneraad pr. Ellidshøj St. d. 22-5-1901 

P. S. V. 

A. Bech 

Til De Kellerske Aandssvageanstalter 
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 Ellidshøj St. d. 22-4-1901   24/4 1901 

Herved udbeder man sig ærbødigst tilstillet Oplysning om de billigst mulige Betingelser for 2 Børns 

Anbringelse paa Anstalten. Børnene ere i en Alder af 6-8 Aar og forsørges af Ellidshøj Svenstrup Kommune. 

Særlig bedes oplyst, om der kan ventes Tilskud fra Stat og Amt, og hvorledes man i den Henseende skal gaa 

frem. 



Ærbødigst 

A. Bech, Sogneraadsfmd. 

Til Direktionen for ”De Kellerske Aandssvageanstalter” 
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Overlægen    Kellers Aandssvage-Anstalt 

    Brejning pr. Børkop 

    Den 9.11.03 

Det meddeles, at Pigen Johanne Frederikke Jensen nu kan modtages i Anstalten. 

Ved Ankomsten, som bedes anmeldt et Par Dage forud, maa medbringes Beklædning efter vedlagte 

Reglement, Daabs-, Koppe- og Smitte-Attest. 

Chr. Keller 

Til Ellidshøj-Svenstrup Sogneraad 

 

[Side 67/68] 

 

Den Kellerske Aandssvageanstalt i Brejning. 

Til Bestyrelsen. 

I Henhold til vedlagte Oplysninger angaaende den aandssvage 

Johanne Frederikke Jensen 

indstilles denne til Optagelse med Statsunderstøttelse i Anstalten ved indtræffende Pladsledighed, 

foreløbig i Skole-Afdelingen. 

Brejning, den 12.12.1902 

Chr. Keller 

Forstander 

Indstillingen bifaldes. 

Vejle, den 14 December 1902 



Paa Bestyrelsens Vegne: 

Bardenfleth 


