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for Samfundcls forslrjellige Udviklingsgrader, at, saalænge disse indtage et ringcre Trin af Cultur
og Civilisation, trænges dc cgenlig humane Intercsser tilbage.
Paa Nationernes lavere Standpunkt er det kun l(raften,
den physiske eller den aandelige,, som veed at skaffe sig
Änerüjendelse; de, der mangle denne, ere ovàrladle til
sig selv, til Svaghcdeus Skjebne. Eftcrhaanden, sorn Samfundet skrider frcm til en mere udviklet og ordrrcl Tilstand,
begynder det at antage sig dem, som ikke kunne sörge for
sig selv, Börn, Fruentimmer og Gamle. Paa et endnu höiere
Trin af Samfundsordcner¡ lader man det være sig magtpaaliggende ût oprette Anstalter, hvori Syge og Fatfige, som
rnangle anden Hjælp, kunne optages, pleies, helbredes eller
efter Omstændighederne folsörges. lllen det bliver altid et
mærkeligt Træk i Folkenes Liv, at, n¡edens man allerede
længe har udstrakt sin Omsorg til dem , som mangle Livets
materielle, legemlige Goder, til Syge, Fattige og lignende
charakteristisk
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,
er dct rilst Nutírfcus mægtige lremskridt i
Oplysning og Dannelse, i Statdrnes Cultur, som have bragt
disse til at kaste et Blik ogsaa paa saadanne hjælpelöse Medlemmcr af Sanfundet, som lide den Trang, der er meget

'Irængendc, saà

f

værre cnd alle legcmlige Ulyhker, Trang paa Sjælent hvad
enten dennc yttler sig som Forbrydelser ellel Siælssygdommc'
I(unster og Videnslraber biilrage vistnok i höi Grad til
lllenneskeslægtens Fremgang og ucìgjöre forsaavidt vigtige
hlidler i l'lumanitetens Tjeneste i men desuaglet har dog dctt
vetl disse betingede Aandsculttn' bestaat:t' længe uden at yttre

nogen direkte og særdeles Indflydelse paa hine i en dybere
torstand hunrane lnleresser. Det er färst den sidste i
mange Henseender nye Retning i Samfundets Udviklingt i Ud'
vihlingen af og lnteressen for det i ædlere Fol'stand Mennesl¡elige, sorn har kaldt tillivé de af llumanitetens inderste Rod
udsprungnc llcstræbelser for Demoraliserede, Forbrydere og
endelig for

-

SindssYge.

lllan troede

i

lang Tid, at Staten iklie havde anclre Pligtcr

mod Forbrydere end paa bedste og letteste Maade at værne sig
imod dem, og man lededes ogsaa ganske af de samme ego'

islisle, lidet merlneskelige l\Iotiver i hcle Behandlingen af de
Sintlssyge. At blive af med' dem, at sihkre sig imoil demt
derpaa kom alt an, og i cletttr indskrænkede öiemcd indcspærrede man dem

i

urör'ke

Bure. I en anrlen og

l(jældere,

i

Lænker og jernfaste

scnere Periode bcgyodte man vel at

for mere menneskelige Detentionsanstalter; ulett, da
disse vare aldeles uskikkede til at opfylde den væscntligste. Ptigt, det OfTenlige har imod Àfsindige, den at helsörge

brede dem, saa indseer man, lrvot' langt de etldnu vare fra
at fyldestgjöre retfærdige ltordringer. Det var egenlig kurl
endnu den reetlt matefielle Deel af de Sindssyges Interessert
man varetog o

og

Omsorgen

herfor var overlad[ til

engerc

.1

Itredse,

til

Privatc ellcr Communer, som

I

I

i !'õlge deres

Stíl-

ling ikke
til et universelI og over.skuenrlc
Starrdpunlit. Endelig fi'enrbröd clen Sdie Periode , da Statert
cller ßegjelingen begyndte at fölc, at det val dcns cgen
Pligt, at antage sig clisse Ulylrkelige og dcrtil at benytte allc
de nf idler, som et, civiliscret Samfund hat i sin ÌUagt. F.ra
dette Öieblik unddroges Daarevæsnet fra Privatr:s og Commuform¿iae

at hæve .sig

nernes eensidige, uharmorriske og mangelfuitlc lìehandling, som
i lang Tid lagde uoverstigehge llíndringer i \¡eien for denne

til et alsidigt og humant Standpunftt
fla
Tid skriver sÍg paa den ene Sidc Udgivelsen af egne

Sags Itremgang
denne

Love for Daarevæsnet, efter hvilke dettes !'orhold ere ordnede
til Nutidcns Erkjerrdelsc svarende I\Iaade, og navnlig

paâ cn

untlellagfe Statens direl¡te Ledelse i paa den anden Side Oprettelselr af Daareanstalter efter de Prineiper, som flumar¡itet

og

Psychiatriens senere Udvikling medföre

i

-

denne 'tid

Autoritetcrnes Side saadanne Yttringer,
i l¡rankrig, at de n nye l)aarelov er et ./Ðresmindcsmærlie for dette Land, i Belgien, at Udsættelsen me d at.

endelig hörtes fra

som

forbedre det offenlige Daarevæsen maa ansees for cn l-Iumanitetsfolbtydelse.

Man

vil

saaledcs $c0,

væsnet paa en

at

Daarevæsnet ligesom Fængsels-

vis llaade han tjene som ct Baromcter for

Folks og en Regjerings Udvililing. I vort Fædreland cre

vi,

et

hvad

at dette for Tiden
for Regjeringens direkte Omsorg, rnen

Daarevæsnet angaaer, ik,ke l¡omne videre, end

intetsteds

er

Gjensf,and

allevegne lìndes oveiladf dcels Communevæsnet, deels endog

Privates vilkaarlige,

lidef

controllerede, paa

umenneskelige, saagodtsom

flele

Steder

alle Steder aldeles uhcnsigts-

svarende Behandling.

Söger man nu at sammenfatte i eet Ovcrblik hele den
ulrcldige Stilling, hvori Daarcvæsnet her i Landet befìnder sig,
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og spör'ger onl Grundcn dertil , saa maa Svarct blive: foldi
de[ er ordnet ikke sorn en Sfatssag men som en Privat- og
mcn'
Commuttesag, ilike ordnet fra det universelles alsidiget
fiu det particulæres eerrsidige Standpunkt' I)aarevæsnet er en
sirìe kan vat'c[agcs af staten etrtetl
nndcr dclì ene eller anden Fortn, enten vcd tsidrag fra !-i-

Irrstitulioil, hvis
nanserne

ökoDorniske

eller vecl Ilormel'ede Communalafgiftcr, men

hðle Organisation maa bestemmes efter Principert som udgaae
I'r'a ct videnskatrêligt og lrtrmant Standpunkt' Paa dette kan
kun tlen overordnede Statsstyrelse sætte sig; den har til sin
Raadighed

og kan benytte alle

nöclvendige l(ræf

ter,

?
i

hvis

medens

I

.

?

Communerne deels hverkcn have ellcr kullne have ilisse til
elcres 'fjcneste. deels vanskelig blive enige om Principet'ne,
dcels ifölge deres Stillrng hildes mere af ökonomiske llensyn,
end Sagens fyltlestgjörende Behandling

vil

i

være tjent med'

Fölgeroe af dorne Ðaarevæsnels rnislige Stilling ele for det
Förste blevne, at Statsregjcringcn alclrig bar underkastet samme

en alnrirrdelig ovcrskuelrde Undersögelse. Den har vel haft
öiet henvenc.lt paar at ikt¡e altfor store og paafaldende rìIisbrug
ele gaaede i Svang; den har i det mindste om ikke fo¡'e'
bygget, saa dog sögt at stal¡dse saadanne, hvor tlens Opmærksomhed er bleven henledt paa sanrme; den har af og.til fæstet
Blikket paâ ett enkelt Anstalt og sögt at forbetlre denrre; men
,i d.nn" Control or dog tun blevert mangclfuld og uhat'monisk, foldi dens Opgave har været, at controllet'e et slet Princip i
dets mangfoldige og forskjr:llige Ytlrirrger, istcdetfor at giör'e
sig til Helræ over selve Plincipcf, hvis Yttringor da for störste
Den anden hermed nöie
Delen vilde ordne sig af sig solv.
sammenhængeude Fölge er, at en almindelig Lov for Daat'e'
væsnet fattes, Vel har man enkelte adspredte Besten¡melser i
Lovgivningen, men dcn Aand, som gjennemtrærrger disse, maa
tydes fornemmelig sorn en Bestræbelse efter at sikkle tlet

{l
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ollenlige m0tl dc sindssygc, i stedet for at trtltale tlerl Glt¡ndanskuclsc,, at de Afsindige mla betllgtes og behandles soln
Syge, at l{ovetlforpligtelsen mod dem er dcn, at helbrede
dem. Som Loven er',, saalcdes cre i lìeglen ogsaa de , der

ere denne unrlerordncde' Det er derfor man ikke sjeldcn
l¡livcr Vidrre til Sindssyges opr'örcnde hlishandling af Private,
hvis Synskreds ilrke engûng har hævet sig til Lovcns irrtldet er derfor man endnu ofterc
skrænliedc Synskrctls möcler I(ulcìe og Ligegylcligl¡etl for dc Sindssyge og som Fölge
heraf en utilstrælilielig og forkeert Varetagelse af deres lndet cr derfor man træffel paa Bule for Aftetesser
sirrdige, om hvilke selv Daaresagerts Modstandele tilstaaet
at hines Stilling i disse er clendig og yrrkværdig - det er
cndelig det'for mln rrnrlcr Indflyrìelse af formaaetlde, i dcttne
Sag ukynclige og vildleclte ùlænd og mcd den i dette Punkt
rutilstræhlielig oplyste Statsregjerings Sanction har enclog

senere

Tid ladet

slcmples som

der af

emanere Bestemmelser,

en Calamitet, idet man har

i

derr

l(yldige

billiget Vedlige-

holdelsenafdctrestaaencleogoprettetsenafnySmaaanstlìter

forsinrlssyge,ihvilkedensidstcGnistafdentiloversblcvtle

-*-
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Forstand maa udslukkes.
Den tretlie Fölge enrlelig

af

Daa¡'evæsrtcts

mislige Stand-

punht er, at hensigtsmæssige Artstaltcr, der kuttnc sammcnlignes metl andre civiliselede Lar¡cles, hos os martgle' Dert

dcr lider af cle fæneste lllanglcr "r' iot l-rckjerrdt den bistrupgaaldske Anstalt, men sclv om denne llar en af dens egne
Direhteurer offenlig tilstaaet, at den trænger til en fuldlrommen
lìeorganisation og hcrmerl til en fra l'attigvæsnct sondlet særsliilt llestyrelse, og harr har ved rlcnr¡e I'ilstaaclse fældet
Donrtnen over l)aarevæsncts Stilliug bcr i Lantle[ selv dert
hvor Ankerne rnocl del Bestaaende erc ile fæl'restc' l\Icn ont
ogsaa denne lìmbetlsmantls \¡otunr toges

til

!'ölge, saa

vil

i

i

hiitr

i

I

I

tt
i

I

I
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overÀnstalt enclnu forblive unclcr c¡l Commt¡nalbestyrelses
Indllydelsc
overveiende
vil faae en
ordnede Direkrion; denrte
dens Omdannelse som i Frem'
ved
saavel
paa dcns Forhold
sætte sig paa det rette
,rU",,, og denne Bestyrelse kan ikke
Tjeneste de Kræfter og derr
Standpunht og har ikke til sin
fornuftigviis maa arttagcs at ville
I ndsigt , som Regjeringen
ifölge sin
benytte. Dertil kommer, at Commtrnallrestyrelsen
stridige Elementer sammensatte
complicerede af mangc tildeels
hegrændsede Stilling
Orgarrisation og sin i flcrc llenseender

i

idetmindste naar

sin Yirksomhed
'
almindclige Foranstaltninger'
ganske
om merc enil

lammes og inclslirænkes

er
!.lerefordetoffenligeihöiGradvigtigeCommunal-

Talen

af Aar have været Gjettindretningern som gjennt'm en Ræklte

noksom Viclne

afgive
stand for ufyldestgjörende Forhandlinger,
Godert som
lnatelielle
herom, og rlog algaae tlisse væsenligt
have baade meest
en Communalbcstyrelse efter sin Natur maa
Indsigt i og störst Inleresse for'
bcdstc Daareanstalt'
llIen er tlidstrupgaard, denne f)anmarks

da Tilstanden i denne ÍIen'
endnu saa mangelfuld, bvorledes maâ
mangler her saa godt
være i tle andre Dele af t'antlet? l\Ian
seentle

man nöcles derfor ofte til at
som ganske Helbredelsesanstalter, og
Decls ere
anbringe Sindssyge i cle smaa Detentionsanstalter'
grundede
Natur
og andre i Forholtìenes

nemlig de pecunìære
Vansketigheder mecl

at faae ert Sindssyg

transporteret

til

en

at de
större, ofte langt fraliggende l)aareaustàlt saa store'
entensletikkeellerl¡unmerlbctydeligBesværog.lahet
af den förste gunstige Tid kunne overvindesr oB i en friLel,hed og Bequemhedt
stenile llloclsætning hertil staaer den
hvormed Patienteu kan bibeholdes i den forhaandenværende
Grændsen
Detentionsanstalt, deels er det vanskeligt at drage
dygtig
mellem cn Helbrctlelig og Utrelbledelig, selv fol en
der er
Psychiater, men entìnu vanskelige re for e n Læge,

T
I

I

I

I
I
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I
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l'sychiatricrr (og dette cr Tilf'a'ldet metl ¡tæstc¡r alle
endeliS
de ved saadanne Dctentiorlsanstôlter Ílllsätte Læger)t
Dccision oftc
akleles uoverkommelígt for en Amtrnand, hvis

uliyndig

i

ttu cn curabcl
utlöver betydelig lndflyclelse herpaa' A'nbringes
Anstalt' da
saadan
i
en
Sindssyg længerc enil höist fornöden
paa haris
maa dettc gjäre en mcget ubcldlrringende Vilkning
Forstands
sin
gjenvinile
't'ilstand og fremtidige Udsigt til at
Brug. Bn Sindssygs [Iclbleclelse udkræver nemlig ganslie
'fiÞ

hörel först og
andre Midler, end almindelige Syges, og hertil
under
Bebandlin$ af en psycbiatlisk t'ægc og Ophold
fremmcst

kunne udslettest
lìolholclr hvori de titlligere ugunstigc Indtryk
för'cs tilbage til dett
og Paticntcns folstyruede Sindsstemning
fattes aldelcs
naturlige Ligevægt. NIen disse Ilovedbetingelser

vcddesmaùDetcnii(lnsatlstalter.Jaiklicengangfordelnnrangle for dct !'örste
curable ele tlisse hcrrsigtsnræssige; de
af en hrcurabcl
fblnödcnt l,ægctils¡'n, thi selv til llehandllngen
de færreste Læger cre
udfordres Ku¡rdskaller og Erfaling, som
ar¡tlre
i BesiddeÌse af , og disses Tid er dcsuclen oPtaget af
'[ilsynspcrsottale' og som lÌölge

Pligter; dcrnæst et tilstr'æliLeligt
hcrafnödes¡rratrafogtitatbinrler]esindssyge,ellcruuder-

andre Omstændigkaste clem lignencle l\leilfart, hvilhet undel
endclig haves
lrerleÌ viklc være unötìvendigt og fortiastcligt;
ved Arbcidc etc'
iLke clcn fornöclnc og passenclc Iìeskjæftigelse

for de i sâmmc optagne Patienter' Vi mindes

Àmtmand, sotn lìavcle Sæde

i

hervetl

'

at

ctt

dcn roskiltlske Stændelforsantlirtgt

Betrævnelse: e tt
gjorrle Inilsigelse mocl den vecl ßrugcrt hævdcde

I

I
I

dets Stcd foleslog a[ sige en
rna¡ for vor Part protestere mod
slet Ting bliver
en saatìan skuflbndc Navrrtlforautllirrg; thi cn
[vertitnod viltlihke bedre ved al. arrvencle et mildere Navn,
Detet¡tionsanstalt'
ledcr' dette l¡olks Orndömme' Navnet: cn

usanstalt, og i
Opbevaringsanstalt' Yi

Deterntio

og tr'æflendet naar
eÌ efter voÌ fuldestc overbcviisnirrg liaade sand

I,
ll

rl
1

ö

det bruges orn hine Smaaanstalter, thi

cle

Ulykkelige, som indc-

i samme, behandlcs der som B'anger, men ikke som Sygc.
Hvorledcs maa nu Forbedringen af disse l.orholel

spærres

blive, saa længe man gjör Sogneforstanderskabers og Amtsraaders Betænkninger til Basis for Sagen, rlutori[eter, som
med tlen bedste Villíe og ele störste Evner ere ude
Stand

af

til at bedömme og afgive en paa gytdige Motiver stöttet

Illcning herom, og hos hvem der er saa stærk Opfordring til
at tage fortrinligt llensvn til de ökonomiske Forhold. Det er

fra Staterr Reglen bör udgaac, medens den specielle Styrelse
kan overlades til det Comrnunale, men det forholdcr sig nu
oæsten omverrdt, at Reglen udgaaer fra dct Communale, og
Regjeringen dertil föicr sin Stylelsc af Spccialitcter,.
Yi gaae nu over til at sec, hvorvidt dennc Sags llehandling i Stændelforsamlingerne svarer til rÌe af os opstillede
Principer. Det smerter os, at vi herved nödes til at fremstille
og blotte feilagtige Domme og llleninger, men dette er nödvendígt til vor Hensigts Opnaaelse : at oplyse Offcnligheden
om denne Sags uheklige Stilling.
Da Selskabet Philiatrien til den sidst afholdtr: Forsamling
¿f östifternes Provindsialstænder indgav et Andragende om
cn Reorganisation af hele Landets Daarevæsen, vcntcde
det ilike at liomme i den Nödvendighed yderligere at skullc

atf
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I

I
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¡

f

,1:

(

-

,,i

ii
i

forsvare de. Anskuelser, som dctte rtndragende indeholtll.

lllan antog det for almindelig anerüjendt af alle oplyste l\Iænd,
at de Foranstaltninger, der hidt¡l hos os ere trufne til at helbrede og opbevare de ulyLkelige Siudssyge, stode saa langt
tilbage

fol de Fordringerr

.som Humaniteten

i

+

saa llenseende

opstiller, at man ilike kunde tænke sig lllulighetlen af, at
östifternes Stæuderforsarnlirig, som stedse er bleven lovprist for sin Intelligens, skulle afvise et !'orslag, der saa
ganslie hvilede paa cn intelligent Basis, paa lfumarritetcns og

-¿41

t
t
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Videnskabens uafviselige

Iordrirrgor. lJe i

samme indcholtltc

Begjæringer forekom os saaledcs ikkc blot l-regrundcde hctit
nren ydermere motiverede ved det Rcsultat, der var Fölgen af
samme Sags Behandìing

i deu nærmest

foregaacndc jytlskc

Stænclerforsamling. Dcsuagtet stödte vort .{ndlagende paa
Hindringer, som deels enholte [)eptrtcredes mirlclre alsidige og

af Sagen, decls andre De¡lutet'edes tnateriellc Synspunlt r-rpstillede, og hcrved faldt dettc [orsl:tg
trods det grurrtìige og omfattendc l"orsvar r som det erholilt
nf Ploducenten, der tillige var Rcfelcnt i clelr Comite t der
phicenstemmig var nedsat til at bcbarrdle Andlagcndct'
liatlien vildc svigte det l(alil , for hvilket dens l\Iedlemmer
arbciclc, ifald tlen herefter opgav at virlie for dette vigtige
J\laal , og saameget merc som de ulykkelige Sindssygc ihke
selv kuune tale deres Sag og rle¡'fol ihkc bör fabe dcres llledvirken, som cre dc nærmcstc til at ydc dern llistantl, om dct
omfattende Anstrrrelse

<tr'

ogsaa syrìesr at de folkekaarne Deputerede endnu iLke

.

tilfrrldc havc

fattet Sagens Betydning og Yigtiglred.
' Dct var i Östifte¡'nes Stænderforsamling for l.838 at
Daarevæsnet först blev bragt paa Ilane, ide[ den daværende
Deputeretle for tlelsingör, Etatsraad S te n fo I d t, indgav et !'or-

slag om ,,en Udvidelse af Bidstrupgaards Ilospital for Galc
og Afsirrdige til eu Opbevaringsanstalt for saadanrie Ulykkelige

fra Sjællands og Lolland-!'alstc¡'s Stifter samt . fra Færöernet
Island og Colonierne." Strax ved Iorslagcts !'remlæ¡¡gelsc
viste dct sig, at fornemmelig de oekonomiske flensyu vilde
gjöre sig gjældenilcr. Proprietair Tutein erklæredc sig
imotl Nedsættclse af nogetì Comite af clen Gruttd , at
tnan ikke kunde gjör'c nogen Calculc over de OmkostninSagens Urìför'else kunde medgaae' I)en liongl'
Commissarius fl'emsatte endeel llef,ænkeligheder og udtalte

Ber

r som til

sig allerede da bestcmt for \¡ctlligcholrìelseu af tle

bestaaendc

I

I
I
I

ì

I

{0

og

Opretl.elsen

uemmelig med

af ¡rye Detentions-Artstalter, som hün for'
flcnsyn til orden mindre ßekostelighed" fandt

langt mere tilraadelige, uden a[ enten Proponcnten eller noget
andet af Forsamlingens Medlemmer sees at have fremstillet'
clct l¡orkastelige ved slige Detentions-Anstalter. Allerede den-

gang yttrede Amtmantlen over Præstö Amt, I(ammerherre
Neergaard? rta[ der ikke var nogen Ilfangel i Henseende til
at faae en temporair Varrvittig hensat til Cuur i en offenlig
Anstalto men at dct vel , maasko kunde være önskeligtr at
der fandtes en Anstalt, hvori de saalialdte Bindegaler af

hvilke Skade og Ulempe var at befrygte, kunde bensættcs
til Opbevaring't' Dct var dcrfor . strax et mindre gun''

stigt

Yarsel

Stemmeantal

, at

fìk Sæde i

handle Forslaget,

Povetsen

i

et

betydeligt

clet' nedsattes

til at be-

Amtmand Neergaard med
dert

hvilkerr

.Oomite

r

desuden Proponenten og Justitsraad

valgtes tilatindtr'æde.

I

selve Comiteen fremtrædcr

ogsaa clenne Amtmand Necrgaards uheldbringende Ànskuclse;
thi , medens de to andre l\Iedlemmer udtale sig for dcn stil-

lede Proposition, afgivcr han et separat Yotum, der ilike til-

fulde vidner om den Alsidighed og Iudsigt, som vilde
være önskelig. ÉIan ytirer nemlig i dette, at han ,,ikke
skjönuer, at der er nogen paatrængende Nödvendighed i at
have et saadant tlospital for de helbredelige Sindssvage",
fordi nemlig Direl¡tiouen for Bidstrupgaard hidf,il il¡ke har
gjort Yanskeligheder for Optagelserl af saadanne, naar ,rden
trog selv
kun har den fornödne \¡ished for Betalingent)

-

om der rrogensinde skulde

nægtes Plads enten paa Bidstlupgaard

eller samtlige Hovedstadens

övrige vel udstyrede

[Ielbíedclsesattstalter, saa maatte vel et andet privnt
l,ocale kunne forslrafles i Hovedstaden eller i Nærheden af
Stæder, hvor det fornödne Lægetilsyn ìlunde haves.tt Derimod tloer han nok, det kunde være önskcligt at have t{ospi'

I
I

11"

taler

til at opbevare iuculablc

Afsintligc

ir

hvilke da skuldc

indrettes euten blot amtsviis ellerfol'llereÄmter cllcl cndog Stiltcr

i

!-orening, l¡un ikke for Præstö

Amt, hvis

Àfdeling for Yanvittige, som han atttager

Sygehuus har cn

for

tilstrælilielig,

hvorfor han ogsaa foreslaaer l¡un at andrage paa, ,rat dcr
rnaattc oprettes et fælles Hospifal for uhelbredeìige Sindssvage
for de Dele af östiftcrne, for hvilkc ingen saadan Anstalt i
F'orveien maatte haves,')

Det sees saaledes, at

Amtmand

til

offenlige ForanstaltNeergaard ikke vil
ninger, hvorved der paa bedste llaade kunde sörges fof
tlelbredelsen af de Sinclssvager mell at han tænllcr sig
have tagct l{ensyn

Statens Opgave

i

denne flerlseende

ût være fyldestgjortt

llaar de ,,Binrìegalct' gjöres uskadelige og dc llelbredeligct

om de ogsaa maatte nægtes Optagelse i llidstrup, henviscs
til et ellcr andet ,,.plivat Locale , som vel maatte kunne forskaffes" et eller andet Sted. Dog skykle vi at bemærke r at
Amtntancl Neergaard selv tilstaaer, at ,,de Afsirrdiges Tilstand
ved Opbevaring hist og her i private lluse og i dertil be-

stemte særskilte Indretrringer eller i Ðaarekister
ved Stiftshospitalcrne og Tugthusene sandsynligviis ofte
il¡ke er den bedste."* Urrder Sagens Behandting yttrede

kurr

meget faa Mcdlemrner sig og det, med Undtagelse af Rcfereoten, Justitsraad Povelsen, og Proponenten, næsten blot om
Sagens ökonomiske Side, udcn at det synesr at Nogen har
gjort opmærksom paa det l(rav, som den fra l.Iumanitetens
StandpunLt maattc have paa Forsamlingens Interesse. Det kan

cletfor ikke have overrasliet Nogen, at !-orsamlingen korn til

23 at fo¡'kaste
lndstitling og med 32 Stemrner imod 26 at an-

det sörgelige Resultat, ulcd
Majoritetens

3õ

Stemmer imocl

tage Amtmand Neet'gaards ovenfor anförte Intlstilliug, der saa-

blev den af Stænderforsamlingert indgivne Petitionr i hvis
Fr'æmisser der endog artföt'cs, at l"orsamlir¡gen o,iklic har villct
led.es

12

af ct almindeligt I-Iospital ftrr alle Sir¡dssvage deels af tnantsielle [Iensyn, dcels fordi. man ikke antager, at der til en saadan Anstalt gives en paatrærrgertdc
fr¡reslaae Oprettelsen

til

de helbredelige Sindssvagc'"
en For. tlan maa oprigtigen tilstaae o at der er begaaet
efter
der
strax
idet
iì<kc
Side,
seelse fra samtlige l,ægers

Nörlvendighed med ffensyn

I

i

den nævnte Stænderforsamling er skeet

I

dette Udfald af Sagen

I
I

nogen Remonstlation, hvorved det blev oplyst

1

og Folket,

¡.1

rnan
I

i

i
I

,1

ì

rl
)
)

Reget'ingen

hvilke sör'gelige lìesultater det vilde förti, naar

denne Sag betraatlte den af Stænderforsamlingen fol'e-

havde vistnok nærmest været det ìrgl.
Sundhedscollegium, som maâtte föle sig kaldct lil ¿rt antage
sig Sagen og hvis Stemme miìn ogsaa maatte vente at ville

slaaede
¡

til

for

Yci. Dct

have stärst Vægt hos Regjeringen; ment

ftlrdi

dette Collegium

taug, burde rigtignok ei heller andre Læger, der fölte Betydningen af Sagen, bave untìladt at underkaste den en offcntlig

Discussiori. Philiatrien, som ved flele Leiligheder har ud-

talt sig

angaaende vigtige Rcformer

og

Foranstaltnirrger af

lægevidenstabelig Natur, iagttog dcngang en Taushed, som

det dog maa bemærkes,
herpaa ved i
Opmærksomhed
henvendt
sin
har
at
Aaret L84L at udsælte en Præmic for en fyldestgjör'ende
man nu maa beklage, hvorved
Selskabet

t\

Besvarelse af Spörgsmaalet oD r hvilkè Foranstalhringcr
der deels fra det Offenligcs deels fra Privates Side kunde
træffes for at tilveiebringe en beclre Behandling af de
Sindssvage. Dr. I{übertz irldleverede en Besvarelse, der vel
ikke af Selskabet fandtes at have opfyldt de Betingelserr man
ansaae nötlvendige til at elholdc den udsatte Præmie, men
som,dog indeholdt vigtige og værdifulde Oplysninger og Forslag, hvolfor del ogsaa af Sclskabet tilkjendtes ham en mindre
Belönnirrg fo¡' at letfe Udgivelsen af Skriftet. Det fortjerrer i
det lIele at udhævcs, at Dr, Ilüberlz i at samlc Bidr,ag lil

r

7:l

af de Sindssvages Forhold og Bclrandling
hcl i Landet har viist etr Inlet'esse og lver, der ikke altid

()h sar¡(l Skildring

bar erholdt den Paaskjännelse, den fortjente; men ikLe hellcr
hau synes i Tide at havc været opmærksom paa de ugunstige
Resultatcr, n¡an kunde befrygte at ville blive Fölgen af Sagens

Behaudling

i

de

n

ovenomtalte Stænderforsamling.

Spär$srnaalet synes dengang ikhe at have været ret kl¿rt

fol de fleste l,æger, og detto har vistnok ogsaa været Grunden
til, at der iliì<e fra deres Side skete noget Skridt for at oplyse
I

af det Resultat, hvoltil Stænderforsamlingen var
kommen. Det kan derfor kun forsaavidt forundre os r at
llegjeringen gik ind paa den indgivne Petition, som den
ilike af egen Drift forud havde indt¡entet Betænkning fra
s¿adanue competente Læger, som kunde have en fuldbegrundet llenirrg om Sagen. Der udkom saaledes en kgl.
Resolulion af ?de Juli f840, hvolved det blev befalet, at der
for Sjælland og \Iöen samt Lollands-lìalsters Stift skulde op-

Llrigtigheclen

rettes een eller efter Omstændighedet'ne llere smaa Detentions-

hvilket ogsaa skete i Nestved,
Anstalter for Sindssvage
Sorö og Holbek, efterat Amtmændene for de respective Amter
ifölge den kgl. lìesolutiort varc sammeutraadle og efter indbyldes Confererrce havde afgivet en Betærrknirrg denne Sag
vcdkommende. Det maa herved være paafaldende for Bnhvcr,

a[ man i et hovedsagelig medicinsh Ârrliggerrde beordler Amtmænd at lræde sammen, men aldeles

iklie benytter \fedvirkningen

af vedkommende Physicio). I{vad dernæst Sagens Udfald anCollcg'altidendenr syncs det danske Cancelli
ovc¡'11ödigt ,ât hörc i]Ierlicinal-Autúritotcrnes ÀIcnirrg i tlenue Sag. Der er nernlig af dctte
(ìollegiurn under 2r;de lrebruai d' Ä' tilskrevet sâmtlige Amtmænrl og Stiff,söYrighcdet' i Jylland for af dem at erholde ,,Oplysnirrger onì do lloralìstâluìir¡gcl'r del i de dctes llilsyn undet'girrro llospitalcr ere föicdc til Yanvitti¡¡cs Opbevaring og evtn-

.*) Sonr rnan secÌ af

inridle¡[id endtlu stetlst-' at alìsec del.

-l
T.r;:aclr'ì ¡ i 1¡'. ol'-trlt*,-... $"i'at'5Ì-'Ù51ri r-iì |''T "' -!l'jrì're
t, i t't;'¡:irV

I

i
I

{{
gflaer, da.tör man med Sihkerhed antâge,

at,

enhver i tlenne lfen-

sccnde oplyst Læge fra Ilcgyndelsen af har beLlaget Oprettelsen af
disse smaa Anstaltcr,

og

de

t bavde derfor været meget, ât önske, at

lìcgjelingen, indeu den sanctionerede den af Àmtmæncleue foreslaaede Plan, vilde bave hört det kgl. Sundhedscollegium og dc
Læger,. som ifölge deres særegne Stilling maatte antages at værc

rneest competente

j

¡l
I

til i

denne Sag at afgive deres

Vota,

Illed

dette Spörgsnraal havc vi med böi Grad af Forundling læst tle Yttringer, som Bankdirecteur Bang i den
sidst afholdte roskildske Stænderforsamling udtalte , og til

Ilcns¡n

l¡vilke

til

vi

senere skulle kommc tilbage.

Efterat den ovenfor oûrtalte Resolution af ?de Juli {81-0

var afgivet, kom Daat'evæsnet ikke
vore Stænderforsamlinger förend

i

paa

.

Bane

i

rrogen af

1844, da Apoerat del maatte op-

Somnleren

theker Köster indgav et, Andragendc

om,

rettes en efter f idens Fordringer og Videnskabens Standpunkt
'hcnsigtsmæssig flelbrertelscsanstalt

og

i

for

Sindssvage

i

Jylland,

Forbindelse dermed indrettes bedre Bevaringsaustalter for

ulrelbredelige Afsindige, sam[

at de derhen

hör'ende Dele af

Lovgivnirrgen maatte undergaae passende Folandringer",

-

ligc-

som ogsaa Justitsraad With indgav ct ligncnde Andragendc
om, ,,at de¡' for Jylland maa oprettes eu [Ielbredelscs-¡lnstalt
[ol Sindssvage, og at det' nraa blive udarbeiclet en ny l,ov

om Daarevæsnet.tt I llotiveringen af det sidste af disse
Folslag antoges Störrelsen af det foreslaaede [Iospital at burde
værc beregnet paa omtrent 100 Personer; og med ÌIensyn
til den anden Deel af Fr-rrslaget, som angaaer en ny Lov for
tualitcr til deres llelbrsdelse sam¿ nöiag¿ig og mot.ivclct.
lle tæ nkning an gaaen tl c diss es Hensig tsmæssigh ed og
Tilstrækkelighed og hvad der videre efter ledkommcntle
Ilospilals llcssour.ccr liunne gjöres for öiemedet.". Til at givo
saadanne "Oplysrringer og ntofiyeredo llotænkninger', skulde man
rlog autage physici bcdst nnrlcrlettedc.

,ID

I)aarcvæsnet, foreslaacr Proponenren, at cret srturdc gjiircs tir
Familiefædr.e og IIuusværtcr cller deles Nærmeste at anmelde etbvcrt indtræffcndc Tilfærde af sindssvagrred
for Politimcsferen, som da maa(te foranstalte dcn Sygc under-

Pligt for ¿lle

sögt af Districtslægcn ellcr physicus,
clct

p¿r¿t

hvis

Bedömme lse

da igje.

maatte beroc, onr patienten sliurrie behanrìres
hjemnre ellcr se'des til rlospitaret. * Der¡ kgr. comnrissari.s
nrodtagcr tlisse .Andrage¡lder med clen Bemærkning, at Jylland

d.g ililie aldeles

mangrcr Ânstarter,

i hviilic de sirrdssvage

l¡unnc faac cn herrsigtssvarendc Iìehandiing,
,rorn de entl ikke
cre fuldkomne llelbredelsesanstalterr', og nævncr som saadannc
Ilaare-Ànstalterr i Ribe og Randers, t)muligen ogsaa flere, _
,ri
def mindstert' tilföien han, ,rere de nu af en ganshe andcn Beskaffenbed, er¡d de tidligere

vare, skjöndt de vcl crc tangt
fla at r,ære fuldkomne.t, Han bclilager dcrnæst, at man har
lagf lor rnegen Yægt paa et Albcitle af
,,cn privat llfand,,,
l)r. flübcrtz, og giver ct Slags l(ritilr over dette Ärbeide;
dcrpaa gjör lran nogle Bemær.lininger med llensyn til den
lllaadco hvorpaa Jrstitsraad \yith har forcsraaet udgifternc tir
den ploponcrede Anstalt udrededc; og endelig gjör, tran nogle,
som de[ synes osr velbegrundede Indvenclingei imod dcn
offenlige controlt wir.h vil bavc dc Famiricr undcrriastcde,
i
I

hvillie maatte forekommc Tirfærdc af sindssvaglred.
Dfterat
Köster, With og Bislrop Tagc lllüller fra -Ribc have

dcr¡raa

talt for Ändragcnderne, beslutter Forsamlingen eenstemmigen
Nedsættclsen af en Comitee, hvortil de B nævntc llledlcmmcr
bleve udvalgte; i cleres I,'oredrag fìndcs imidlertid ct ïorsvar
I
I

i
I
I

i

;

I

I

,¡

for de smaa Detcntions-Anstalter for uhclbredelige Sinclssvage,
og
rravnligcn tiklele Àpothekel I(öster fra Randers og Bishop
Tage_

Ìllüller .fra Ribc hver for sig dc r¡estaaende smaa Ilospifarer for
Sindssvage i Rauders r_rg Ribe en Ros, som vi ihke kunne
istemme.

Den neclsatte Comitc llilligecle Justitsraad

Wif

hs

An_

{

rß
tlrngentlc

af
og foreslog som Fötge deraf tndgivclsen
om'

en

hvorledes Onrkostnitrgernc

Petitionr der', forrrden ct t"orslag
utl paa'
Iunlc udredcs, skultle gaae

a)

etr Hclbredelscs-

"at
blive optétttt i Jylland"'

omtrent 100 Personer maatte
,"ror,
Opbevaringssteder for
ó) ,rat"r'de Hospitaler, hvor nu ingen
ât indlctte saadanne i
\¡anvittige fìndes, maatte paalægges
en ny Lov om
c)
Folhold til deres Iltidlers Störrelse)"
"at
forelagt Stænder¡re

utlarbeidet
l)aarcvæsenet maatte blive

'

og

vednæstef|orsamling.''_Comiteelrharsaaledesallcrede
en Tilsætnirrg (den urtcler b auför'te)'

Or.O"sitioncn
dc samme uheldbrirrgende ltölget't
lrvoraf man maatte bcfrygte
i 1838 irrdgivne
,ot .t den af östifternes Slændcl'forsanrling
nemlig oprettelsen af flere smaa
ult",un¿.,¿unigstc Petition,.

,*ìr'

vare meget vidtlöftige
Detentions-Anstalter' - Discussionerne
heelt Möcle' men dreiede sig
og udfyldte næsteu altleles et
silikre Àmtsfattigog alene om, hvorledes man skulde
næsten ene

kasserne

for ikke at

komme

til at yde noget tsidrag dertilt

skuìde sikkre
og bvorledcs man ogsaat om nruligt'
ûl
for ikke at erholde noget synderligt Paalæg

Opnaaelse.

Vi

Hartkortlet
Öiemedets

flemhæve
maa ft'emdcles med Beklagelse

to af F<lrsamlingcns

t

at

og Kammer1\fedlcntmct'' Goclseier Nyholm
Interesse for Sagent

lrer'¡'e Lüttichau sögte at lammeù'orsamlingens

dueTvivl om lluligheden af at erbolde
Anstalt' deels (den
lige Læger til at forestaae en saadan
af en gammel Cassertle
Sidste) ved at foreslaae Benyttelsen
som skuldc omdannes til
cller et gammelt Palais i florsens'
Noget kunde spares' et saadant tlospital, og hvorved vel
et særegent sörgeligtPhænomettt
Det vilde dog i Santlhed være
andre cultiverede Larrde
om ihke I)anmark ligesaavel som
om at erholde Læger' dcr med
skulde kunne gjöre sig Haab
(ìreen af Lægevidenskabcn;
lver vilde offrc sig til denne
Sider'
blcv delfor ogsaa imöilegaaet fra flere

d¡:cls ved at opliaste

dennc lndvending

t7
Kammcrherre Liittichaus Forslag. ved en Leilighed som denne

at berrytte gnrlu,

uhensigtsmæssig beliggende Bygnirrgcr, .for

at spare nogle faa Tusinde lìigsdaler med Fare for,
Anstalten ikke vildo kommc til at svare til sit öiemcd,
kunne vi naturligviis ingenlunde billige.
Il.rlandt denr, der
maaskc

at
J

sig med Varme og l(raft for Sagens
I¡r'emme , bör nævues Proprietai¡ Jensen , Kjöbmand Rée
fra Aalbor.g og l(ammerherre llenzon. Begge de försfnævnte udtale sig lneget bcstemt om Jyllands Trang til en
!.Ielbreclelses - Årrstalt for Àfsindige og om Beboelnes Forpligtelse til at udrede dc Udgifter, der ville blive nödvendige
for af, crholde en til det vigtige Oierneds Opnaaclse tilstrælrkelig
med Comiteen udtaltc

urlstyret Anstalt, samt at Iìorsamlingen ,ri saa,[Ienseende ihke
maa lade sig lede ale¡lc af materielle ffensynr', og at
,,flartkornsfrygtenTt

l(ammcrherre
opfordre

i

ikkc böi gji.ire sig gjeldenrìe.
llenzon gjör det [orslag, at man för,st sl¡al
denne Sag

til

privat Velgjörenhed, og at tle forsamlede Stænderdeputercde i saa Henseende sìrulle foregaae med et godt

Iìxempel. Vi maa vel med fldre af de Deputerede formenc,
at et saadant Opraab ikke vilde havc noget synclerligt Resultat, ligesom vi ogsaa ant¿ge, at det ikke e¡, Staten værdigt
at recurrerc til dette llliddel for at udrcde Udgifterne til ct
öiemed, til bvis lìcalisation den maa ertjende sig forpligtet; men mfln lian dog iLl¡e andet end anerkjende dc
varme, pliisværdigc Yttringer, hvormed l{hr. Benzon anbefaler
Sagen.

Endelig fremflaaclte Arnl.mand, Balon Rosenkrantz

og

opkaster, Iigesom .{mtrnand Neergaard i Õstifternes Forsanrling,
Tvivl, orn rnan hoìst skulde have en större cller flere mindre
Ânstaìfer, og især om Tilveiebringelsen af de fornödne penge

til

dens Ànskallelse og Indretning; haù stiller derhos,clet
Ämetrdement, ,,rat rìer blot skat petitioueres om, at der efter
't

,18

fr¡rud irxlhcntet Erl;Iæring fra Provindscns Amtsl'aad 0g Co¡nmunalbestyrelser mail tages under Ovcrvcielse, om Oprettelsen
af en D¿areanstalt for Prorindse¡r er tilraadelig, og lrvorledes
Udgifterne dèrtil rettcst tilveiebringes').
- Vi see saaledes
atter her en ¿f de llærrd, der sóm Amtnlænd have megen Indflydelse

i

den comn¡unalc Sphær'e, endrru t

vivl

e t¡m

Tih'aadelig-

hcden af eH saadan Änstalts Oprettelse, og frernkomme med et For-

slag, der sclv
Sagen endnu

i

i

elet

allergunstrgste Tilfælde vil bave

flere Aar

vil

lil

Fölge, at

blive udsat og blive errdnu mere

fowiklet ved en [Iængde BetænLninger fra Autoriteter,

der

deels ikke have tilslr'ækkelig Sagkundskab, deels ifölge deres Stil:

ling villc lade de ökonomisl¡e flcnsyn være de overvciende.
Ved den en¡lelige Beharrdling af Sagen blev dette
Ame¡ldement vel .beliæmpet,
dog ikke med al derr l(raft,

-

- af Comiteens Medlemmer, lYith og
Tage-.il|öllcr, lrgesom ogsaa afJensen og Rc€; navnlig charakteriscretle With det, som om det ¡,havde en forhalende Hensigt"- en
$om man kunde vente

Bemærkning, Amendemeutsstilleren imidlcrtid modsagde ; derimod
Lrlev det ivt'igen uudelstättet af Kamrnerherre Lüttichau, lige-

som det ogsaa
Gaar'$eierue

med

33

lih lledholtl af Proprictair Warrdborg

og

Black og Lydersen. Vcd Äfstemningen forkastedes

Stemrner mod '17 Comiteens Inrtstilling, ,rat en Hel-

for omtrent 100 Paticuter maat[e blive oprpttet
Jylland" og med d3 imod 8, ,,al en ny Lov om Daarevæsenet maatte blive udgivet"; hvorimod clets lndstilling, "at
de llos¡ritaler, hvor nu ingen Opbevar.irrgssteder for \¡anvittige

bredelsesar¡stalt

i

lirrdes, maatte paalægges at indrette

saad¿nne

i

Forhold til

deres lÌIidlers Stör'r'clsett antogcs med

49

oB Baron

¡ned 39 imod

Rosenl¡ra¡ltz's A¡neridement

Stemmer imod 2,

Kortelig sü.ildlet blev altsaa Udfaldet dette, at af
trende Indstilliriger fr-rrkastetles

L2,

Comiteeus

de to, der Ìunde

vær'e af

gavnlig Indflydelse ¡raa de Sindssyges fr.emtidige Dehandling,

{9
hvorimod det tr,edie, af hvilket ncto¡l uheldige og l)aare_
væsnets fremtidige hensigtsmæssige Ordning hindrende Fölger
kunrre udgaae, næsterr eenstemmig Lrlev antaget, ligesom ogsaa

det stillede Arnendement, der upaatvivlelig traade
Sagens Udsættelse

vil

l¡evirke

og lægge dens Ordnirrg mange Hindringer

i

Veien, med stor llajolitet blev antaget.
Enbver der hal gjennemlæst det Extract, r.i l¡er have givet af
Sagens Behandling i dcn vihorgske Stænderforsâmling for f844,

vil vist'ok sande de Ord, hvor.med professor David senere i den
rostildskè Stænder.forsamling charakteriserede den, nemtig, at
den ,,begyndte pâa e[ provindsiett og sleg ned trl et communalt
Standpunkt.tt Den jydskeFolsamling kom herlil detsamme sörgelige Resultat, so¡n Ösfifternes Forsamling i tggg, at anbefale
Oprettelsen

af

srnaa Detensior¡s - Anstalter,

for hvilke

ingen

l¡cdre lr'orsvar ere fremkomne, eud den kgl. Commissariusrs
Yttringer ,rat den Behandling, der i samme bliver de Afsindige

til

Deel, er megct humanere end

tle

n,

saadanne Ulykke-

lige i en ældre Periode vare r¡nderkastede" og Hr. Kammer_
helre, Amtmand Neergaards Paastand , at ,rdet endog er vit-

lerligt, at en meget agtet Embedsmand i flere Aar har sin
Datter i Nestved Opbevarings-Anstall og er vel lilfretls heri¡sfl.t'
Belærte af tidligere Erfaring maatte vi saaledes have
Grund til at beflygte, at Rägjerirrgen ifölge det i den viborgske
Slænderforsamlings Petition udtalte

önske, ligesom tidlígere i
Sjælland, saaledes nu ogsaa i Jyllanrt vilde bcordre Amlmæn-dene at sammentræde
og confercre om Oprettelse af nye og
Udvidelse af de alt bestaaende smaae Detensions - Anstalter.

'Yi

have ingen Grund til at autage en grundigele og. mere
uhildet ,Anskuelse af denne Sag hos Jyllands Amtmænd end
hos Sjællands, og saa meget maa idctmindste være ind-

Iysende,

at

Amtmanden

for

Thisted

A¡nt, Baron Roscr¡-

}rantz, saafremt han bibeholder sine i

Stænderforsarnlingen
,¿r
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ilkc vil

til at löse Opgavcn
paa er¡ lllaadô, som fh¡manitet og Videnskab vil blive tilfredsstillet ved, Den kgl, Co¡nmissariusts Fot'svar for tlc
i Sjælland oprettede smaa Detentions - Anstaìter vakte ogsaa Fry¡it for, at Regjeringen maaske, saafremt den ikke erholdt andre Oplysrringer, vilde være tilböielig til at gaae inrl
paa Oprettelscn af lignentìe Anstalter i Jyllaud.
Under
-

yltrede Ånskuelscr,

kunne virke

disse Omstændigheder vilde Da¡rmatks Læger have

svigtei deres

Pligt, ifald tle iüke

havde forsägt hvad

ltlagt for at forbindrrr

saadanne Foranstaltningcr, som errhver

der stod i

deres

og skadelige. I Erkjendelsen
heraf fremlraadfe saalcdes practisercnde l,æge, Selmer,
en
der
ved
sin
tidligere Stilling har l¡aft Leilighed lil at
ìlland,
gjöre sig nöie bekjerrdt merl en af Daarevæsnets vigtigste
Ànstalter her i Lalldetr og som ved llere Arbeiclcr har viist,
at hau ikke har ladet dcnrre Leilighed ubenyftet-- i Ugeskrift
for l,æger med en Afhandling, hvori har¡ belyste den mangelfulde llehandling i dcn jydske St¿rndclforsamling saavel af
oplyst f,æge finder utilraadelige

tlenne Sag

i

det

llcle, -som isærdeleshed med Hensyn til yder¿f de aìrlclcs forkastelige, öiemedet ikke

ligere Oprettelse

fremnlende men modstlidende, smaa Detentionsanslalter, blandt

hvilke endog ,,de, som laborere af de færreste lìÍangler, eie
ret godt sLikkede, om ikke til ligefrem at qvæle. saa dog til

til Grunde Àlt hvad dcr endnu hæver
den Afsindigc over Dyret." Bndvidere er den Iver noksom behjendt, hvormed DÍ. fI ü b e r t z nu og ticlligelc har
uformærkt at lade gaae

viist, at de ikke blot ikke
ikke engang
ere anbefalelige i ökonomisk flenseendc. Philiatrien
endelÍg, der för h¡rr været saa heltlig at sec sine Forslag til
Reformer i Danmarks llledicinalvæsen vinde Ânerkjcndelsc,
troerle ogsaa nu at skylde sin Virìenskab og sit l(alcl at afgive
modarbeidet hine Smaaanstalter og

svare

til

Daareanstalters væsenligc F'ormaal,, tnen

2,r

sir¡ Stomì¡ìc her, lrvol tlcrr syntes
Srrlskabet. indgav derfor

til

de¡r sidst aft¡oldte roskiltlske Stæu-

l¡vori det udtalte den

derforsarnling et Andrageude,

*-

rt v¡tre saa höist foruôde*.
Overbe-

viisning, som det holdcl sig folvisse¿ om enhver dannet og
kyndig Læge deler', at de smaa Detcntions-Anstalter, fol hvis
Oprettelse vore Stærrderforsamlinger have udtalt

sig, ,rfla tlct

lægevidenslabelige Standpunct snârere maae betragtes som erì
'f ilbagegang cr¡d sotn en Fremgang ," og androg paa, ât
l,'olsanrlingen vilde pctitiorrel'c onì:

?

,,1. Ât

at tagc l\Iangleure
i l'orcning og Trangen til

det maatte behage Hans llajcstæt

vcd hele Landets Daarevæsen

samûìcs Rcforrn under allerhöieste Overveielse og, eflorat

.

rle fornödne Undersõgelser ere forudgaacdet lade udarbcide
et Forslag trl eu lìeolgar¡isation af Daarcr'æsnct i dets
ÈIeelhed og efler eensartede Grundsætnirrgerr og at sammo
folelægges de næste Stærrderforsamliuger'.

2. Ät der ved dettc

Forslags Udarbeidelso maattc benyttcs

sagkyndige l,ægers llledvilkning, og at det ved llrykken
boüjendtgjör'es nogle I\Iaaueder, inden Stæudet'ne samles.

3. At del ikke

o¡rlettes flere smaa Detentions-Anstalter eller

anvendes mere end det höist nödvendige paa de bestaaentle

af forshjellig Slags og overhovedct ikke forctages
bctydeligere Fotandring

i

nogen

Daarevæsnets nt¡værendc lrrd-

retning. för'end samnle nlaatte hunne ordnes i

Overeens-

sternnrelse med ovenstaaende förste lndstillingspu¡s[."

Yi

skjönne ilike retterc, end

at dette volt

-

Andlagerrde

er vel begrunclct i de fatritiskcForhold og ikkc forlanger for meget;

dct gaaer kun ud paa at
l.æger, hvis l\Ierriu¡4

i

faae Sagcn undersögt

og

beharrdlet af

cn Sag af clenne Natur il¡ke synes at hutttte

undværes. Deu cntlelige Bcdömrnelse vilde dog altid blive
hos Stæ¡iderfolsanrlingelne, inden lìr:gjerirrgen tog sin Beslut'
niug. * Sclskabct var saa heldigt, i den Deputct'eder som

¿2

paatog sig at protlucere Andragendet

'

Raatlntand Prof' tlavitl'

klart Overblik 'over Sagens
ut tr*ffu en llfand, der med et
her og andetsteds forenede
Vigtighed og dens Stilling baade
óg en særegen Dygtighed til at
on- varm lnteresse for den
stille den i dens
giöre den anskuelig for Forsamlingen og
Philiatriens Meningt
rette l,ys. Professor David tiltlaadte
her i Latrat hvad der foruemmelig har stillet Daarevæsnet
lrele Sagen lridtil
det paa et urigtigt Standpuntt, er, "at
men fra
har væl'et behandlet ikhe fra Statens Stantlpunlt '
Væsen maa
medens den dog eftcr sin Natur og
Communens,i'

Communeng Ornsorg'
henhöre mere trnder Statens end under
udhæves imod alle
Dissc vægtige Ord kunne iltkc' nr;üsom
Betragtrringer, som gjordc
hine ,eensirìige cornmunale l-Iensyn og
roskildshe Forsamsig gjæltlende saavel i dert viborgske som
den viborgske
ling. Prof. David utlvikler fremdcles' hvorlerles
idet den tilraadede OprettelForsamlirrgs Beharltllirrg af Sagen,
væsenlig
sen af de uheusigtssvarende smaa Detention¡anstalter,
ufyldeslgjörendet væ'
viste sig som communal og altsaa som
at man gartsko bar seet bort frat

senlig ,rbærer Præg af ,
betragtes fra Stati:ns
bvorledes Daarevæsnet i andle Stater
Forflan viset', hvorledes ctcn i den viborgste
Standpunü[.tt

for

Daarevæs'

egne Love
samling faldne Yttring, at saadanne
i andre Statcr'
net, som man -forlangte, ikke skulde lìndes
overalt har
var feilagtig, at tvertimod ,rBestræbelsen herefter

Genf Belgien
gjort sig gjæltleudert' at i England, Fraukrig'
' saatiattoe
og Hollarrd ere i den serrere Tid uclgivne netop
udvikler
Love, som man her folgjæves har önsket' Endelig

Producentei¡denstore,IrangtilFor'lredring,dersaavelmed
Hensyn

tit

lllængden

af

Sinclssyge, som hvad angaâet'Psychia-

og at det
lriens hensigtsmæssige Udvikliug {indes bos os at
suspenclere
under alle Omstænrìighecler ril vær'e rettest

I

I
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indtil
etlrvert Indgleb, nnvrrtig med Ilcnsyrl til stnaaansti¡ltcr'r
Sagen i sin Hcelhed er bleven undcrsügt'
' Vort Andragende Lregyndte sa¿rlecles under do gunstigste
be'
men mödte sn¿r't trlotlst¿nd af en llland, hos hvem vi
Auspicier,

nokrcdvilligen anelkjende Iver for Sagen, men en lver' som ikke

somelunderstöttetafcnlilaroguhildetlndsigt,nemligFattigi en
direütcur S a g e r' IIan kan saaledes, som Selskalret tidligere
i dansk flgeskrift for l'8-1{ Nr" 1"37 har gjort opAfhanrtling
ved
lnærksom paa, ililie frilijendes for med Eerlsidighed a! hænge
paa
i
ÍIænderne
en Àrtskuelser som maa overgive Daarevæsnet

til enhver Tid den matet'ielle, ökonovil faae en altfor overveiende lnd{lytlelse'
errig rnctl Philiatrielr i at foldömme de

Commuttetne, hvorved
nriske Side af Sagen
Vel er han tildecls

at dcn
snlaa Detc¡¡tions:Anstâltcr; men derimod antager han,
tricffe dc Fortjöbenbavnske Commune sltulde være istand til at
som Viclenskab og tlumanitet

i

til

at udredc de Otnhostnirrger'
Iüvrigt
detfe T¡lf¿elde kræve'
-

arrstaltrrin¡4er og have lìedebonhed

hrve fölt det lllislige i
a[ forsvarc denne Sags Bibcholdelse undcr Communalvæsetlct
og slaacr derfor irrd paa en besynderlig Udvei' flan fìuder saavære et Com'
ledes, at den Jïlening, at Daarevæsnet ikke bör
ßegrebet
munalauliggertde, lteroet' rrPaâ en I\lisforstaaelsc af

synes l)irekteur Sager tildecls sclv at

oln C<lmmunalarlliggender i r\Iorìsætrring til Statsanliggetldcr.''
IIan kan nemlig rrpaa ingen lllaadc sLjörrne, at dcl stulle
e[ P r o v i tr d s'
væt'e rìogct til tlinder for, at Sagen gjör'cs til
sill t\Iening" anfiirer han'
a n I i g ¡1e rt d e" og ,rsom .Autoritct fol
hvor det' er gjort ovelntaade meget
,rdett stolc pt'cussiskc Stat,
for Daarevæsnetr" et'Omsot'gen hcrfor deelt imellcm Provindserne'
af hvilke saaledes Provittrlscn Sachserl hat' decretcret 200"000

at

i

forTbl, til Oprottelserr af en Daareanst¿lt' ,rJeg maa saaletles
sluttct' b¡n ttat Daat'eanstaltcr meBet gjerne kunl¡e
nìcrte

pr'.

r"

være et

,

Conlnrttnalanliggcntlc. naar blot ComÛtttnctl
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har det behörige Ontfang". Illen, sotu I'rof. David
strax derefter viser, befioder Direkteur Sagel sig her selv i
en rr\Iisforstaaelse orû Begrebet af Commurrallog Stats'
anliggender." Comn¡unala¡rliggender ere nemlig\actanne,
ved lrvis Behanclling maû et gaaet uil fra dct cornmurrale Synspunkt , ,,hvis Anlæg', lndlctrring og Bestyrelse bloß
Statsauliggerrl-retlagtes i Relation til de enkelte Communer
-"

der derimorJ, hvor Stalens overot'dncde og alsitlige Hensyn ere
gjorte gjældende, ligemeget hvormange eller faa hldivider de
angaae, om de ere anordnede for en Commur¡e eller for en
heel Provinds.

I

Franhrig ere saaledes Daareanstaltertte pro'

vindsieìle; men, da sammes Fo¡holde ere behandlede fra Stalens overold¡rede Standpunht, ere de ikke destomindre Stals-

.

-Í/til

l'

I

{

anliggender. I)et samme er' 'l'ilfældet netop ogsaa i Pt'eusscn,
hvorfra Directeur Sagcr har villet hente Forsvaret for sin
Änsk_uelse; thi de plovindsielle Daareanstalter i samme ere
indrettede efter bestemte af Staten billigede Hovedprinciper.

I

Deres Oprettelse og Indretning er ingenltrnde overladt til de
enkelte Communer, disses ['orgodtbcfindende og större eller
¡nintìre Midler, saaledes som Dirccteur Sager
det ortlnet.'

liet

vil

lrave

l

Forhol-

vi altsaa maa give Direliteuren fuldhommeu Ret it

til et Provindsanliggender rraar
kun et saadant Provindsanliggeude l¡ehandles som
et Statsanti ggender saa maa vi tilbagevise den $ening, at eu

atI)aaresagen gjerne kan gjöres

[ebandling med Grund kau velrtes at ville lllivc vort c o m'
m u n a I e Daarevæsen til Deel ad den Vei, som Dir. Sager vil have

saadan

iud paa, thi det vil her möde og lamtnes af do communale llindringer, som vi i vor lndledning have henpeget paa.
Senere hen söger l)it'ecteuren vel at rette ,rdisse
llisforstaaelser af Begreber'tt ved dcn Erhlær'ing, at han i
Grur¡clen er ,raldeles enig" med Producenten, bvad angaacr

den fört

,,Statens specielle Controlt' mcd l)aareanstulttrrne, og

at han i

^1

"

2'o

omr at,disse, naar Comnlutlernc have
et tilbörligt Omfangr ogsaa kuune llehandles som en
Communesag" ',tvæsenlig har haft llensyrr tit det öko'
nomiske.tt Udetr nu at talc om dct Besyrrderlige it at cn
idet ban vil l¡edömmc Daarevæsnets Stilling bel i
Àlaud,
Landet og ll{aaden, hvorpaa det bör organiseres, og i disse
Punkter stillel sig i en afgjort Op¡rositiou til Sagìiyndige og
til anilre Landes Erfaringer, - at han selv röbcr sin eensidige

sine Yf.tlinger

Iletragtning af Sagen ved den Iù'lilæring, at han ,rvæsetrlig lrar tatt

om det ökonomisì¡ett og altsaa otn Sagens mindst vigtige og
saa viser det sig ogsaa tytleligt nokt
underoldnede Side

-'

deels hvorledes Dirccteur Sagcr forstaacr dette,,ökottotniske,t' at
nemlig Daarevæsnets lrrdletning gjöres afhængigt af Conrmunerttes

deels hvacl han tærrtet' sig vecl ,.,Statens
specielle Contlol," idet han fot'nlener, at den bistrupgaarrlske
ölionomislie

ltlidler,

Anstalt allerede nu sta¿et' under en saadatt overordnet ,rspeciel
Control af Staten;t' men,'da denne ikke er andet encl Statens almindetige Overtilsyn med dette som mcd alle communale Anlig-

gender. sail seer man, hvor uhlart Directeurens llegreb er
ihùe mirrdre om clet controllerende lilsyn , Staten bör have

\t

med Daareanstalter, cnd om det ,röhonomiske" Indgrcb, der
bör tilstaaes Communernc. Denne Selvmodsigelse er ligesaa
aabenbar, som naar han paa cet Sted ,rfretnsættcr sine Ansl¡uclser ikl¡e uden ßetænkeligheder,, idet han maa erkjendet
jo kan
at hans Dom ingenlunde hal' faaet den ttasthed, at dcn
og pâa et andet Sted af al Magt modsætter sigt
omstödes"

at

Sagerr

i sin tleelhed

underkastes

en Dröftelse,

hvorved

l\Iænd, dcr et'e indviecle i t"aget, kunt¡c faae Indflydelse

paa

erl Betragtning, som har givet Iìtatsraad
Stenfelrlt Auletlrring til den Yttring, ,,at hans helc FIU er het¡'
vcndt paa at undth'age lìefot'men for Bistrup Hospital fla

clcns Afgjör'clse

I

--

I

I
i

a
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enhver anden Autoritets lìedömmelse end neto¡l Fattigdirektiorreus

ttg

Comrnunalbcstyrelserrs
E{atsraad

i

Kjöbcnhavn.tt

Stenfeldt slutter

sig til Philiat¡'iens Andragcnde

o¡ç Prof. Davicls Ånbefaling tleraf

og udtaler ligeledes

aaberrt

sin llrkjendelsc af, at vi siden 1838, da Sagerr af bam först
blev bragt paa Bane i östifternes Stænderforsamling, endog

ere gaaede tilbage, medens Videnslraben dog siden den
'l'id er gaaet betydeligt frem. Kammerherre Neergaard
lræmper for de smaa Detentions-Ànstalter og navnlig for den i
Nestved, ligesom ogsaa den kongelige Colnntissarius lager

tlem i Forsvar og söger imod Prof. David at forsvare deu
lle lrandliug, der i den jydske Stænderforsamling blev Sagen
til Deel. Iövrigt u<ltale flere llledle¡nmer sig om Gjenstan.
de¡rs Vigtighed og Krav paa at tages under Overveielse.
llöiesteretsadvocat Lehmann söger at vindiccre den Anskuelse
Arrerlrjendelse, at Helbredelses - Anstalter for Sir¡dssvage ogs¿¡a

i

den ller¡seende ere at betragte sorn en Statssag,

förelse bör skee paa Statskassens Rcgnirrg

-

i

han fornemmelig möder Modsigelse af den

og

at deres Op.

hvilken Henseerule

kgl.

Commissarius

l(-ammerherre Castenschjold. Endskjöndt dette Spörgsmaal

egenllig ikke hörer irrd under vort Forum, kunnc

vi dog ikkc

til

Statens !'or-

t

pligtelser imod eu Classe af ulykkelige Ilorgere og til den
mere alsidige og ubundne Ansliuelse, efter hvilken Sagen maa
behandtes, .naar det tilsigtcde öiemed skal kunne naacs, og
som man kan haabe at blive mcest fren:herskende, naar Sagen
i alle ÉIenseender betragtes som en Statssag, male vi efler

'1

rrndlade at bemærke, a¿, naar

vor Overbeviisning

beLragte

vi

Hrr,

tage Hensyn

Lehmanns Mening som den

principmæssig rigtigsl.e; men paa den andcn Side
Vanskelighedcr, Sagen
paa, vistnok

i

ville

de

saa rigelig IIIængde alle¡'cde har truffet

i ikkc ringc Glad foröges,

naar dcn nu ogsaai pecuniær.

llenseende skukle ordnes cftcl et ganske andct Princip, i Særdeles-

¡r-

tl

'r
ét
hed da den saa

tilligo vilde komnte til ¿t ber'ö¡'c llcrttrgdürrrmcl0eo

lnteresser som stridende imod tìet övrige Darrmarks, og vi af
Iìr'faring vide, hvillie nye Forviklingcr dcrved vilde kt¡nne for-

anlediges. Vi troe saaledes, at det, ttaar Sagen ikke

skal

i Bero, nrâa være nötlvendigt, at dcn
med Hensyn til Udredelsen af de til [Ielbredelses - An-stalter
nödvendige Omkostninger behandles som p rovindsiel - men
delfor ikl¡e som communâ1. Dcttc Spärgsrnaal kom ikke
stilles endnu længere

Det blev dcrnæst eeustemmigen vedtaget at overgive Philiatriens Anheller mere paa Bane undet Forhandlingerrre.

r

dragende

valgtes

til

Plof.

Bcharrdling
David

,

af en

Comitc

-

, til hvis llledlemmet'

Directeur Sagel og Etatsraatl StcnfeldL

Deune Comites ùiajoritet, Da

vid og Stenf eldt,

ucltalte sig

irlcn.af Comitecn afgivne Betænkning meget bestcmt for dct af
Philiatrien indgivne Antlragencle isammes IIeelhed. Den viser
saaledcs, at i hele l(ongeriget Danmarh alene I(jäbenhavrr og
Iryeus Stift

crc forsyncdc

med Anstalter,

der nogenlunde

kunne

fortjenc Navn af I'Ielbreilelses-Anstalter for Sindssvage; at af
disse tlen indskrænkede ,Ànstalt i Odense sjclden eller aldrig
har optaget Patienter udeufor Fyens Stift, ligesonr dett ogsaa
dertil mangler Plads, og at ,{nstalten päa Bistrup kun i ct

ringe Omfang kan optage andle

Sindssvage end

dem,

der

utlgaae fra l(jöbenhavns Commune, som den i
heller dt¡r'til er forpligtet*). Der oplyses, hvorledcs de meest

ethvert Fald il¡ke

i

at betragte de paa {lcre Steder
oprettede smaa Detentions-Anstalter som feilfulde og ikke svarcnde til öiemedet; det inclrömnres, at der hitltit ikks er
vægtige Autoriteter ere enigc

r') Saaledcs cr dct os bckjcntlt, at dcr i dc senet'c,\ar llæstcn stedse
af blot lìlerrr¡cslielighcds-ÍIensyn opttgcs i lìistÌttp Uospital Syge
fla flcnrt¡redc Cottttltrtnct, idet Pladsen egentlig allcl'edc cr optagcn af Sintlssvage fi'a Kjöbcnhavns Contnlnne, og denne St¡fl,else
haÌ saalcdcs alt i llersAar llæs[ctl til -enl¡r'el' Tid rær'ct orerfyldt'

I

¿

i
i
l

ì
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givet de letfc Sagkyndige c: l-ægelnc Àuleduiug til at gjöre
deres Anskuclser om der¡ne vigtige Gjenstand gjældende,
at dct hele Daarevæserr hos os allfor rneget er l¡levet
bctragtet

til

paa

fra ct cornmunaìt Standpunct, og hvad der hidde enkelte Steder er skect, ikke er udfört efter

eer¡sartedc

Gruntlsætninger'. Dct vises endvidele, hvorlcdcs den

'r.83O hos os nedsatte Commissiou, i hvilken efterhaanden
llere Læger lìk Sæde, kun havde til Uensigt at undersöge,
om og hvorledes Anstaltcn paa lìistrupgaard kunde udvides til
etRigshospital forAfsirrdige, uden iövrigt at have Daurevæsnets Olganisation til Forrnaal, og hvorledes dcn
endelig först efter 10 Aars lîorlöb liom til det Resullat, at
crklære den oven omtalte tldvidelso for utilraadelí9. Der
gjöres endelig opmærhsom paa, at ihke faa Sindssvage bcr
i Landet, som !'ölge af Ilfangel paa en vcd Lov ordnet Bestenrmelse for saadanne Tilfælde, ore ur¡derkastede en baade
med Ilensyn lil lllenneskelighederrs og Lægevidenskabens

i

(

!'ordlirrger utilbörlig Behaudling. illajoritcteu af Conrileen komnrer saaledes til det Resultat, at ir¡dstille til !'orsamlingen at
indgaae med en allerunderdanigst Itetition

om: ,rt) at der

maa vorde nedsat en Commission, lrvortil sagkyndige Læger.s

Medvirkning benyttes, for', efterat de fornödne Undersögelser
ere forudgaaede, at tage Daarevæsnets Tilstand her i Landet i
Overveielse og derefter at gjöre Forslag om dettes mcest, hensigtssvarende Ordrring ovelalt

i

Landet efter eensartede Prin-

ciper, hvorefter et dertil sigtende Lovudkast maa vorde udarbeidet og forelagt dè næste Stænderforsamlinger; og 2) at dtrr

ikke maa vorde opleirot fìere

smaa Detentions-Änstaller eller

anvendes mere end det höist Nödvendige paa de bestaaende af

folskjellig Slags og overhovetlet ikke foretages nogen bctydeligere F'orandling i l)aalevæsnets nuværende lndretning, förend
samme uaatte l¡unne ordnes paa foranförte lìIaade."

2{)

l{inoritet, S a g c r, afgivcr en herf¡'a afvigcnrle
lletænkning. Vel tilstaaer han, at en almindelig Daarclov ikte haves, ntcn formener dog, at der ihke fattes ,rllcstcm'
¡nelser i Lovgivnirtgen i detrne Henseendejt Fol det Förstc
tan nerliig rrlngen henbringes til en Daarennstalt uden ved
l)om eller vcd Ovcrövrigbedens Bestemmelse, og ifölge heraf
er det err Regel , at ikke Nogen fra en fremmed Commtlnc
o¡rtages i St. IIans Hospif al paa Bistrupgaard uden Amtets
Cor¡ritcetrs
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{
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I
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I
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llcgj;rring,t)

I

r
i

I

-

i

finder han saaledes ingen Betæn-

del.tc Ptlnl¡1,

kelighed. Det'næst anseer han det udcnfor Kjöbenhavn hidtil vedkommcnde Præst og Politimesfcr paaliggende 'l'ilsyn
nrcd, at ingen Sindssyg henligger upaaagtct og uden Bchandling, saa tilstrækkelig, at ,,der heller ikke i dent¡e Retrring kan

i
I
I

i
i
I

være nogcn Ärrleclning

i

Illening, vi i

l
I

da

1

I
I

tl
rl

il
I

t

vi

til

Foranrlring

i

Særdeleshed maa fìnde

det Bestaaer¡flst)

-

s¡¡

i htii Grad paafaldendet

iì¡ke kulrne tærtkr: os Directeur Sager uvidende om den

magelöse Ligegyldighed,

der

i

derlne Hensccnde næsten overalt

vises s¿adanne Ulykkelige r og hvorpaa deels flere authcntislre
Beviser ere offénliggjorte*), cleels upaatvivlelig adslillige l'acta
netop maâ være ham som Medlem af Directionen for [Iospitalet
paa Bistrup liekjendte. Flemdcles antager han det ikke for hen-

at de forskjellige Anstalter for Sindssvage lrer i
Lanclet indrettes og bestyres efter eensartede Rcgìcr, men troert
al. en saadan ,rgelterel Lov ikl¡e vilde blivc synderligt arrdct
end er! overflörtig Instrux for Regjeringen sclvr"
hvorimod det synes ham rigtigt, at ,,Staten har indskrænùet sig
til at give særegne Reglcr fol de enkeltc Ànstalters Olganinrecl andre Ot'd, at de forshjellige
sation og Ànvendelsert
Anstalter af rlenne fiatul best¡res saaledes, som dcforskjellige
sigtsmæssigt,

Administrationer {ìnde det hensigtsmæssigt og efter de Principer,

{) Vi tillttlc

os saalctles f. Ii¡. at herrvise til cn af Dr
rlansk t"olkt'blad liì44 Nr. 2f) inrlr!hkel. .dlhnntlling.

tliibcrtT

I

i

I

i
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tom mecst tiltale dissc Autoritctcr;
saadanne Omstændighcder

mcre, eud at den

vil

ttri

Sfatcns Overtitsyn undcl

vil i Virkelighetlen

iküe belyde meget

at ingcn betydelige ll{igbrug, som
blive Gjenstand fo¡, offcnlig Omtale , fìnde Sted. Hvor lidt
man endog i den Henseende kan tnde sig betrygget o viltìe
vi have lct ved at anföre Exempler ¡aa, dersom vi ikke fandt
det rigtigst at ladc Facla, der iövrigt ere temmelig bekjerrdte,
forblive saa vidt muligt i Forglemmelse.
Ät dissc pr.æpaasec,

-

vi löscligen bave charaüteriserct, dragel
Directeur Sager rru.sin förste Slutning, ,,at en atminde_
lig for hele Ríget gjældendc Lov ikke vil ledc til noget Resulmisser, hvis.Betydning

tat af Betydningtt og at altsaa östifternes !.orsamling maa
J¡{lands Tarv

i

Iacle

denrre Henseende upaaagtet og kun bcdömme,

i östifterne saavel fra St¿tens som fra
dcl provindsielle Slarrdpunkt ladel Noget tilbagc at önske."
,.hvorvidt Daarcvæsnet

.

Direkteur Sager gaaer derpaa ovcr

til

at

omtale Anstalten i

vil sige dens ötonomiske !-orholrt, og yttrer, at,,dentrc
.Anstalt muligt lider af flere Ufuldkommerheder, skjöndt den
fra et almindeligt Synspunlt er bensigtsmæssig" og tlernæst om
Odense, det

,,!

Anstalten paa Bistrup, ,,at tìet med Grundighed er utlviklet af

den Comrnissiorr, som i {880 blov ncclsat for at untìersögc
St. Hans Hospital og Ctaudi Rossets Stiftelse paa llisfrupgaald

og i ,.810 afgav sin Betænkniug desangaaendcr,, at denne Ânslalt ,,máa paa Grund af l-undatser og Donationcr
vedblive at henhöre under Kjöbenhavns Commune."

vi

tillade os

dog ikke desto mind¡e at formene, a I d e n n e A n s k u e I s e s R i g_

tighed er langt fra at være hævet over al Tvivl,
uagtct Con:nrissiorrc¡¡

ikke har mægtet

og,

at, rydde de Hindringer af

Veien, som vanskeliggjorde Sagcus Ordning paa en anden IVIaade,
vi dog, som ogsaa afBtatsraad Stenfeldt senere er godtgjort

antage
!
I

i1

i
I

I

!

l,

ogaf den kgl. Conrmissarius tildeels indrömmet, atde baadekun n
e
og bör fjernes, ogvi kunue ikke lade os rokke i dennc Over_

3t
forljetter

Sagers nrotlsatte Paastand'

bcviisrring ved I)irekt'
.et at fremhæves, a[ d.nn.

,nr*a

-Ogsaa Dii'elit.
comrnission, som efter
m a a f o l'-

har trclvihlel' at Bistrupgaard
Sagers l\tening ,rgruttdigt"
(iommune' den har angaaende Vanskob I i v e under Kjöbenbavns

s

Sindssvage

Communer at faae
ligtreden ved for antlre
Beretnirrger
den efter de
inil paa Bistrup yttlet, ''at
-indkomnehvis Helbl'esaa sjeldcnt Àfsindige ' -o.tt
nraa antage, at ikke
brevne iridse'dtet
grnndet Hoat,, ei ere
dolsc der har været
ikke have
saa höi' at Communerne
fordi lletalirrgen har været
övrige Sjælland
Nled tlensyn til dct
Lunnet overtagc Ryrden'" værc "vistnok
da formener han det at
og Lolland og Falstor'
bör bestaae
dere

kun
at der efter Resolutionen
altleles velbegrundet't'
og samtlige
fælleds for K¡öbenhavrl
een l-Ielbredelsesanstalt
v c d Ì¡ I i-

Hans Hospital
t men t da n' "St'
atdct
Staden"' saa slutter hanaltsaa'
vende slial tilhöre
(ierne"säge Optageìse hert

andre Communer

fra

Culable
sin Orderl at;,samtlige
ttg
Äfgjörelsen aft hvorvidt
h-ertil
og ilt mart merl Hensyn
"afventer
kan'modtage de
t{jöbenhavns Commune
un¡ler hvillie Betirrgelser
'Direkteur

er

i

Sagers

ande

n

Patiertter"' óttte er
Detentionsflensyn til de smaa
Slutning' - Kun metl
sn foranhan
Siudssvage Írnder
Anstalter for ilrcurable
Yttrinher fremkommer han med
dring önslielig; rqen selv
Stilling paafalderrde
vidne onì et efter hans
Ber r der
som

udenbyes

I

et UbeLjendtskabt
de factiske Forholil'
Ubehjcndtstab til
omt
tler vil anstille Undersägelse
beklage hos den
man maa

'

som fra

¡ ö'tiftt'nu t*l:t^,*- Statens'
,,hvorvitlt Duo"o*"itt
önskc't'
latler noget tilbage at
det provindsieìle Staudpunkt
naturligviis ikket

l
I

at Smaaanslalterne
Han udtaler nemlig''

Bldettde' kuune anvendcs
imod ¡len kgl';;solutions
t* ni.t ttÏ:"-ii::
til Cuuranstalterr" ligesom ogsaa' ttat Änstalter optagne rn'
i saadanne
til at være forvisset o*' ut d"
llaade.'r lrlct vi
pila cn humart
ctlrable Sindssvage behandles

I
I

l
I
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med Bestemthed benægte dette, ville vi iLke have vore Ord
forstaaede saaledes, som om vi antage, at de forsætlig blive
rnishandlctle; men vi tör paastaaeo at den Behandling og Om-

gang, som disse uìykkelige lljælpelöse paa de fleste af saatl¡,nne Steder ere Gjenstand for, paa Grund af de fra samme
uadskillelige !'orhold og Omslændigheder er meget langt fra

al kunne kalcles

human.

Endelig opstiller Direkteur Sager sine tvendc foregaaerrde

endelige Slutnirrg, at rlet ,,ingenlur¡de vil være nödvendigt at nedsætte en
Commissionr" da ,ren saadan ikke vil have noget væsentligt at
Slutninger som Præmisser og udleder deraf den

bestillett, mcn kun bevirke, at St. Hans tlospital paa Bistrup endnu
i nogen Ticl iLke vil komme til at.,indtage den anseelige ltlatls iblandt
Daareanstalter, hvortil den
merr at dette vil

i

saa mange llenseender

egtter'sig"-

ske (under en communal Bestyrelse), er en F<lrud-

sætning af Dir. Sager, der mangler sin Basis, og hvis Rigtighed vi

indrömme. Han foreslaaer altsaa, at Forsamingen allerunderdanigstvil pctilionere om: rrl) at den ifölge

paa ingen lllaade kunne

Rcsol. af ?de Juli 1840 paabudne Reform af St. Ilans-Hospitol og

Claudi Rosets Stiffelse maa blive fremmeltil snarligAfgjörelse;

2)

at Forholdet defìnitivt rnaa

dc andre

blive fastsat imellem Kjöbenhavn og

Communer paa Sjælland, lllöen

fal6ter6-St¡ft üed Hensyn

til

og Lolland-

og

Optagelsen af Sindssyge i Hospi-

talet; 3) at ikke flere mirulre Ânslalter til Sindssvage maa
blive opförte i östifterne, samt at den tgl. Resolutions Bydende
angaaende de nærværende Anstalters Anvendelse nöie maa blive
overholdt.tt

-

Det Sidste, hvorom han foreslaaer

al

petitionere,

maa synes noget paafaldende, da han netop selv kort

i

For-

veien har sagt, at det naturligviis ikke kan være andet, end
at den ovelholdes, da det er ..en kongeìig Resol¡ltion."
Eftcrat Rcfercnten, Prof. David, har oplyst, at Direktcur

Sager

i sin

lìtotivering uden Grund har givct Andlagenclet

ÐÐ

Udseende af at ville have ,rDaarevæsnet bc(ragtct i sir¡ hcle
Oecononri som e¡r Statssag, henhörcnde undcr Finarrtserner"

og efter

i

med

[Iensyrr herlil at have tilbageviist hans ,,Uklarhed
hvorpaa Directeur
af det rigtige Beglcbt'

Opfatningen

-

Sager svarer, at lran ikke har meent Irhiliatriens Andragende

eller Majoritctens Betænì<ningr men at han egentlig har ,,rtænkt

paa llere enkelle Yttrirrger i Bladcnc"
holder Etatsraad
han
vindicerel
lìegjeringens
Ret
S t e n fe I d t et Foredrag, hvori

lil

imod Directeur Sagers ,,juricliske Nödvendighed)t
- ligesaavel
paa
med l.Iensyn til St. tlans Hospifal
Bistrup, som andre ved

privat Godgjörenhed grundlagte Stiftclser f. Ex. ved fle¡'e
at gjöre de Forarrdringer, som det Älmindeliges
lærde Sl¡olcr
Tarv i llidens Löb krævcr, ligesom ogsaa
hvad der er af
megen Vigtigherl

- ,,at cler med Hensyn til

Bistrup tlospital
alt ere foretagne flere Forandringer, der dog ei directe stemte med
lestatol's udl.rykte YiUie.tt IIan oplyser fremdeles, hvorledes Direc-

teur Sager sammcnblander Statens ledendc Indgleb

i

Statsan-

liggender med dens controllerende Tilsyn med alle com¡nunale ÀttIiggender', og altsaa ogsaa med Bistlupgaarcl, hvorved Directeuren
meerrte det kurrdc faae Udseende

for Tidcn

behandledes

fra

af, at dcnue Anstalt

allerede

Statens overordnede Standpurrlit.

i, at Ðirectil at petitionere om den ved

Endelig gjör han opmærLsom pafl det Paafaldende
teur Sager

vil

brve Forsamlingen

ßesol. af {840 paabudne lìeform af St. Hans llospital flemmet til snarlig Afgjörelse, rla Sagen endnu siden t810 berocr
vetl Fattigdirectiondn (af hvillien Hr. Sager sclv er Medlem)t
for at denne skal afgive sin Erhlæring.
I(ammerhelre

Neergaard fölcr sig mere tiltalt vcrl
ÍIan troer

lìlinoritetens Anskuelse end ved lllajoritetens.
nemlig

nok, at cn

Commissior¡ kunde ,rgiye Regler¡rer hvor-

efter et godt Hospital for Afsindige skal være indrettett
nten Hovcdsagcn hvad dertil behöves qg., lrvorfra de

I

Ð,)

Udsecnde

af at ville have ,.Daarevæsnet bcfragtct i sin l¡cle

Occonon¡i sorn en Statssag, hcnbörende undcr Iìirrarrtselne,"
flensyrr herlil at have tilbageviist hans ,,Ulilarhcd
Opfatningen af det rigtige Beglcbt'- hvolpaa Dir.ecteur

og efter

i

med

Sagel svarer, at han ilike hal meent Philiatriens Antlragende
eller llfajoritctens Betænhning, men at han egcntlig har ,rlænkt

päa llere enkelte Yttrirrger i Bladcnc"
holder lJta tsr¿ad
S t c ¡l fe I d t et Foredrag, hvori han vindicerel lìegjeringens Ret

lil

imod Direcfeur Sagers ,,juricliske Nödvendighedtt

med llcusyn

til

ligesaave I

-

St, llans Hospital paa Bistrup, som andre ved
plivat Godgjörenhed grundlagte Stiftelser f. Ex. ved llere
lærde Skolcr
a[ gjöre de Forarrdringer', som det Ålmindeliges

larv i l'idens Löb krær'er, ligesom ogsaa

nregen Vigtigl¡ed

-

,,at cler med llensyn

til

hvad der er af
Bistrup llospital

alt ere foretagne flere !'orandringer,, der dog ei clirecte stemtc nreri
lestatols udl.rykte Vill¡e.tt [Ian oplyser fremdeles, hvorledes Dile c-

teur Sager sammcnblander Stateus ledcnde Indgleb

i

Statsan-

liggender med dens con[rollerende Tilsyn med alle com¡nunale Anliggender', og altsaa ogsaa med Bistrupgaarcl, hvorved Directeuren
meente det.liundc faae Udseendc

af, at dcnrre Änstalt

allerede

for Tidcn

behanclledes fra Statens overordnede Standpurrlit.
Bndeli6 gjör lrau opmærksom paa det Paafaldcnde i, at Direc-

vil h¡ve Forsamlingen til at petitione¡'e om den ved
af 1340 paabudne Reform af St. Hans llospitul flemmct til snarlig Afgjörelse, da Sagen endnu siden {840 berocr
ved Fattigdirectiondn (af hvillien IIr. Sager selv er lllcdlern),
for at denne skal afgive sin Erklæring.
$.ammerherre Neergaard fölcr sig mere tiltalt vcd
Illinr¡riteterrs Anskuelse end ved I\Iajoritetens. flan troer
nemlig nok, at cn Comrnission kunde ,,giye Reglerue, hvorefter et godt Hospital for Afsiudige skal være indrettet,
ntcu flovedsagcn hvad dertil behöves og., lrvorfra de
teul Sagel

Resol.

i
I

3l
for¡¡ötlne Penge slir¡llc tilveieblinges

t det'om vilde

den

neppe kunne mcddete rroget Tilfre dsstillende't' lövrigt foretrækker tran ,,Reguìativer og lnstt'uxer for hver enkelt Daare-

anstalt"

for en almilrdelig Daarelov -

þ¡¡ antiìgert ,rat tle

srnaae Opbevaringsanstaltct'kurtnc

vilke meg et v elgj örendet'

._

Sindssvage vandre om

han oplyser endvideret

,,at

¡

Sog'

nene, blive ovelalt gjerne modtagne, og viìde derfor ikke
have det bedre, selv otn man vilde bygge dem Slotte og PaIaierrtt men at alligevel saadanrle omvandl'ende Àfsintlige ,reftcr
en Snees Aars Follöb blive Gjeustarrd for den offenllige Com'
miscration.tt Endelig röbe¡' lrarl i sit !'oredrag en paafalderrde
naar
Illangcl paa Kjentlskab enclog til alrnirrdclig bekiendteFolholcl'
ìidforskjellige
nred
Tilfæltlet
hnrr rremlig om'alet'r ,,at det ofte er

sigc Sygclonrme, at de ere forbuncltte med en temporær Afsindigheil," og formener, at der kunde blive Spörgsmaal om saadannet

Fcber eller anden actr[ Sygrlomt temporætt
han
.Afsindigcs Iudlæggelse i Daareanstalter - dog bemærker
meget rigtigt, at de lct kttnde komme sig ,,ntederrs man slrev

paa Grund af

cn

til en fratiggetrde större Austalt." ,rDet var ogsaa derfort"
tiltöier han, ,rat de i Rostilde forsamlecle Amtmænd især
holdt paa de mintìre Anstalter*ligesomdeogsaa ansaaes
for tjentigcre i pecuniær llenseende.)t Sluttelig e¡'klærer han
sig enig med llirecteur Sager, kun ikke i dennes Sdie lndstittingspunkt, ,,efterdi lratt, som sagt, antager, at tlet vilde
v,r're meget velgjörende at havc i hvert af de folsìrjelliget

follielige Amter idetmindste cet mindre

lövligt

rnaa det dog bemærkes nred llensyn

Ophevalingssted't'

til

denne l(ammer-

herre Neergaards og Directeur Sagers llleningsforskjelligbedt at
Directeur Sager, sout ogsaa af Höicstcretsadvocat Lehma¡ln blev
fremhævel, först erklærer disse Sma¿ianstalf er for ,,,,m i n d re h e l"
dige, upraktiskeog betænkelige", men strax dcrcfter igjen
paa samnre Spalto

for

''ikke

i og foÌ sig skatlelige"

o¿;

åõ

derpaa alter faa Liuier efter for

sigtsmæssige.tt

'i

og for sig lidet hen-

ÅclvocatLelrmann tiltöíer, at det vilde være

nleget önskel¡gt, hvis Forsamlingen kunde lromme under Veir

med, om disse Anstaltel eff.er Directeur Sagers
maa ansees for gavnlige ellel' for skadelige.

Anskuelser

Sagen er nu, s0m mar seer, stille[ saaledes, al Kjöbenhavns
Communal-Embedsmand òg Fattigdirecteur af yderste Evne slræbe¡.

at holdo Ànstalten bunden til Kjöbentravrrs Commune, og at Amtmand Neergaard ikkun söger at gjerrnemföre Vedligeholdelsen

og Oplettelsen af de af Amtmændene projecterede smaa Arrstalter. Dn bchagelig lllodsætning hertil danner Kammerllerre Benzons Yttring, at han endog kunde fìnde det ganske
rimeligt, at Besidderne af det f¡'ie Hartkorn bidroge mere til
dette Õiemeed cncl Ilesiddelne af rleù ufrie, furdi hine i Reglen l¡öre til dc Classel af Samfundet, som ere meest udsattc
fur Sindssygdommc.
Den kgl. C o mmi s s ali u s folmenerdernæst,,rat detSpörgsmaal

,

om

Daarevæsnets

munesag, væsenlig er en

Indretrring er en Statssag ellel

Ordstrid", forsaavidt,rman vistnot er enig

om, at det er en lndretning,

-

men denne har

jo

er¡ Com-

ogsaa

som nraa ledes af Statsregjeringent';

bidtil

l e d e t Daalevæsnet, og desuagtet

befìnder det sig i en höist ufuldkommen Stilling, fordi det nemlig

ikke tr'ængel til en tillenrpet Ledels

e,

men

til en indgribende

Organisation. ,,Om ogsaa ßegjeringen rtt siger l¡an frcu¡deles, ,,sIulde gaae ind paa den viborgske F'orsanrlings lrrdstilling, saa har den dermed aldeles ikke opgivet, at betragte
Sagen som en Statssagt';

-

dersom detl.e skal forstaaes i Ana-

logi med Maaden, bvorpaa Regjeringen efter; den roskildske
Forsamlings Indstilling i f838 afgiorde Sagen, ved nem¡ig rt
forsamle Amtmændene

og oprette smaa Detentionsanstalter,

udett at have hört sagì<yndige Lægers Betænkning, da er en
3*
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saadan 1ìlilade at behandlc Daarevæsnet ,rsotn Sta155¡g" ¡laû,

ikkun liilet önskelig for

sammes Fremme'

den kgl. CommisDirccteur S a g e r tager til lndtægtt hvad
imod, hvad harr i
stridcr
ikke
dut
sarius hal anfört, fotsaa'vidt
sit i dansk Ugestrift offenliggjortc Votum har anbefalet, og

de I\Iodsigels¡r og Besynderliglredcr i hans lllinoritetsvotum, hYorpaa der af Stenfeldt og LeÌ¡rnann e¡' Llevern gjort opmærksomr uden at dog
hans lìorsög i dclne Rctrrirlg tan siges at være lylikedes.
lövrigt gjentagcr han alt sit tidligere .Ànförte og tilföiel blot,
,,at han har et Slags Ärrtipathi imod Commissionsforhandliuger
i rìette ÄIrliggenclc, fordi Stiftclserr hidtil har s'gnet under
hvc¡¡'til senere Prof' David gjör dert nteget
Cornmissiòner"
træff¿nde Bcmærkningr trat mfln ligcsaa vel kunde liomme til
söger ligelcdes

at

bortrlemonstrere

tlen Anskuclse, at Bistrtrpgaards Stiftclse ikhe skulde l¡avc en
Dircction, da den ogsaa hat' sySllet under Directionet'.n'
P¡'of. D a v id rcassttmeler detnæst Sagen i et klart og grundigt Fortrdlag. IIan ltirel Iorsa¡nlirrgen tilbage til den egenlige

Gjenstand, viset, hvollecles Daat'evæsne[ aldrig er blcven
rundorsögl. i sirr Heelhe d, og at mârl væsenligstdcri maa
söge Grunden

til, at

stillende lllaade.

clct

aldrig cr bleven ordnet paa nogcn tilfi'eds-

flan gjör o¡rmærksom

paa. hvorlcrles

dct af den

et' udhævet, at iùke
fra 1830-40
sjelden Afsindige, o¡n l,vis Hclbredelse del har vær'et gruudet
Haab, ei ere lilev¡re indsendl'e til Bistrup, foldi den nttværc¡rde
Iletaling er Cômmuuerne for höi t og at rtetop efter dct F'or'slagl Directeur Sager har offcntiggjort og i Stændersalen for"
existerende Commission

fægter, Communêrilc udc¡rfor I(jöbcnbavil i Fremtideu vilde kornme
han spörger dernæstt
til at betale endnu mere for deres Syg"

-

ja endog
,rhvorledes man vil kutll¡e forsvare I¡ortsættclsen
Forværrelsen af delr fidligere Tilstand , at Commuttcrne, forrli
det var dem for dylt at faae dcrcs Afsindigc ind paa
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Bistlup , ikke sjelclent hâve ladct disse gaae til Gru¡¡dc ?"
Ifan flemhæver, at Sagers lllino¡'itetsvoturn egenlig vilde have til
Fölge, at Kjöbenhavn vil treholde sin Alrstalt paa en ellcr anden
lllaadc reformerct, det övrige l.and derimod værc rykket endnu
licrrgerc bort fi'a Udsigten

Som.en

i

til

at kunne sörge for sirre Afsindige'

denne Stricl med B'attigdrrecteur Sagcr ret mær'lielig

Oplysning mcddeler han ogsaa, hvorledes det¡ ovettomtalte
(lommission, efter at have forlarrgt nogle nödvendige Op'
lysninger af Fatl.igdireotionen, maattc vente ha I v f e mte A a rt

inden den kurrde opnaae at erholde tilflcdsstillende Svar fra
sammc. l)a flr. Sager endelig til S[ötte for sin Ì\lcnings Rigtigbed
h¿vde paaberaabt
Stadsplrysicus

sig sin

r viser

sær'dcles Overeensstemtnelsc metl

Professor

shab afgivrre Betæntning r¡ver

Davitl ved den af vo¡'t Sel-

flr.

Sagcrs Á.fhandling (hvilken

Betænknirrg netop Stadspbysicus havde haft, speciel Ändeel i

at

udarl¡eirle)

,

hvorledcs just en væsenlig Uovcrt'.ensstemmelse

fìnder Sterl imellem dem me,l Hensyn til Grundanskuelsen af Sagen.

Directeur Sa ger s Svar paa Prr-¡f. Davids Forcdrag

hidtil

er

som

væsenlig en Gjcrrtagelse af harrs tidligere Anförte, kun at han

Slutnirrgen tilföier, at der kunde dog maaste fremkomme
den Betænkclighed ved hans. sidstc Indstillingspurrht (det eneste,

til

+
+

hvori han hicltil

syntes enig med Comitcens l\'lajoritet

og

mcd

Plriliatrien), at derved liunde forhindres Oplettelsen af en lille
I)etentions-i\nstalt i et eller andet Amt, men at dctte ikke
skulde være dcn egenlige lllening. ltiu blivcr rraturligviis
I{a,rnrnerherre Neergaard aldeles. enig med Ðirecteur Sagcr, da
han scer, at denrte ikke har Noget imod, at ,rmiudre Ànstaltel
for Sindssvage blivc opförte i östiftclue der', hvor de hirltil

ilike

farrdtes

og hvor man har clcrn

nödige

"

Bfterat

saaledes

Dir, Sager er blcvcrl enig med l(ammerherrc Neergaard, fintlcl
l¡vad vi forövrigt paa dc[
tran ogsaa, at Plriliatlien og han i Gl'unden ct e
Iìestemteste ¡traír pr'otestcle imotl

-

;Ì8

vi vil have Daarevæsnet undersögtl
lun cr der den !'orslijel, at han vil have Sagen ordnet
uafhængig af en saadatl Undersögelse, og vl kunntr rigtignuk
enige, idet han lígesom

ikke indsee, hvortil saa en Undersögclse skal fìrrde
Etatsraad Stenfeldt bemærker ganske

Sted.

rigtig, at

Discus-

sionerne synes at nærme sig en Comitce lorhandling, hvorfor

hau fo¡'eslaaer, at de afbrydes og at lllajoriteten og Miuolitelen
söge at forene sig i Comitcen, hvilkeí derpaa Referenten
ogsaa gaael

ind paa. Nu synes imidlc¡'tid fla

flere Sirler det,
den jydske Stænderfolsamling blev betegnet ved
'flartkornsfrygten", at ville gjör'e sig gjeldende, og det först hos

som

i

Kammerberre

Scavenius, der vel finder det

,rat anbringe

de

Afsindige

i

en Daareanstalt,

nreget önskeligt,

men vel at mærke

for saa godt Kjöb, at Fattigvæsenet kan indlade sig derpaa, thi, hvis
det blev saa dyrt som paa Bistrup, befrygter han, at de Anstalter,

som i Sognene ofte anvendes til at opbevale disse Ulykkelige,
og som ikke sjeldent ere af den Beskaffenhed, at
man maa ynkes over deres (de Sindssyges) elenil ige
Ti I s ta nd, ville vedblive som hidtil"
derfor frygter han for

-

at de smaa ,,ikke kostbare" Detentions-Anstalter skulle blive fraraadte, idethanantager, ¡rât, om de end ikke skulle være

skikkede f il at fremme de deri indsatte Patienters
Helbredelservilde de tlog vær€ etmegetgodtMiddel
tilt) paa etì saa lidt beko.stelig lllaade som muligt
,rat gjöre de Sindssyge uskad-elige.t' Hertil slutte sig
llere af Forsamlingens llfedlemmer, blandt andre Capiiain B u c hìilald, der desuden vil bave de smaa Anstalter bibehotdte soln
et Dliddel til at freurme ,rConcurrence mellem Lægcrne, og
give Regjeringen Leilighed til at fremdrage den, der udmærker

sig ved Afsindiges Behandling.t'
Den kgl. Commissarirìs oplyser endelig, at den cue af
de to Commissionero under hvilke Dir. Sagel rneente at llistlup-

:J!l

gÐalds Stiftelse hâr bensygnetr bcstod i en af ham i l8?J
paa kongelig Befaling ,rog i et i¡¡dskrænket oeconomisk öic-

med foretagen Inspectiorr
bragtes

af

Bistrup flospital, iom tilerrde-

i 2 Dage." Der t¡liver

saaledcs

af

disse Commis-

sioner, der bave vaht rrArlt¡llathi)t hos Fattigdirecteur Sager'
strængt tagct ktrn een tilbägc, nemlig den, som maâttc vcttle
4$ Aal paa at erholcle de Oplysrringer, clett forlarrgtc af Kjôbenlravns Fattigdilection. tövrigt syrrcs det os r sotn den kgl'
Comrnissarius i dette ltoreclrag ikkc er utilbõielig til at el'kjendc dct R:gtige i Philirtrierrs tLndrage nde (jvf. Roeskilde
St. Tidende Nr'. {?0 S. 2706 og 270?); og herrncrl sluttes
tla dcn folelöbige Behandling.
Da Sagen liom

tit

endelig Ileharrdliug, havtle ilIajoriteten

lbranrìr'ct sine ovenfor n¡cddcelte 2Indstillingspunlitersaalcdcs,
at den ihkc længcr

lrvoltil

tndlog paa ,rNcdsættelsen af

en Comrnissiotto

sagkyndige t,ægers ÀIedvirkning rnaatte benyttes", men i

dct Sted, ,,al det maatte hehage flans lfa¡cstæt, paa den meest
Itensigtssvalertdc lllaatle at lade Daarevæsttets Tilstand 08 l'ôrldets I'rarrg til Àosfålter for Sindssvages Cuur og lìehandling
urrdet'söge" og rrât denne Undersögelse maa frcutntes prl delt
hurtigste lIaade." Iìoruden denne Fr¡randling tilfiiiel llajoritetcrr
s{)m et iJd¡e Indstill¡ngspunkt, .ì,at det i Petitioncns Præu¡isser
I

+

, at dc ifölge
lìesol. af ?de Juli 18I0 paabegyndte Forh¡ntllinger arrgaaentle llcfornten af Bistlupgaards t{ospital ei derved a{''
blydcs." De tte er en Itldrömme lse r som vi havdc önshet
clerr gode Sags l"orfægtele ikke vilds h¿ve gjort; tbir hvis
'tlisse
,rForhandlinger'" skukle för'es saaledes, at tle letlede
til noget lìcst¡ltat, vilde de rrpaatvivleligcn t'or en stor Decl
tilirtcl¡5jörc Nyttert af tlen forcslaaedc Urttlelsögclse og ft-rr'irtltrykùcligen rnaa udtales,

at dct

fort¡dsætte

s

hindre Sagens Oldning eftcr eensat'tede Flincipcr" Som m¡tt
scer a1' de Oltl, hvot'ntetl Rufct'crttct¡ inrlledcl ltolhandlir¡gcrner

,t{)

er det

ogsaa

kun skcct

i

det

llaab, at hine,rFolhandlingcro'

ville foranledige nogen endelig Beslutnihg rned Hensyrr
til Bistrup. Directeur Sagcr er de¡for ei heller tilfreds herihke

rncd, men stiller i Stedet det subsidiaire Amendemeut (ifald de to
förste Indstillingspunliter antoges), ,,at det udtìles i Præmisserne,
at det forudsættes, at de ifölge kgl. Resol. af ?de Juli t840

og Forbedringer vecl St. Hans Hospital
poa Bistrupgaard, del ere fornödue for at del fuldkomrne¡lt
kan svare til sin Hensigt, ikke standscs ved de indledte
besluttede Udvitlelser

Undersögelser."

Endelíg harKammerherreScavenius forlangt sat til Afstcmning, om Petition angaaende denne Sag btiver at indgive,
Iltatsraad S ten fe I d

t

at udlalc sig om, lrvorledes han har tænkt sig Urrdersögelserrrc
kt¡nne anstilles uden dertil at bcnytte en Commisssion, nemlig ved at lade cn dygtig admirristrativ Bmbedsmarrd i Foreuing
med en lægekvntlig med Psychiatrien fortrolig llland foretage
en Reise i Landet og anstille locale Undersögelser. Forsaavidt
sorn Undersögelserne angaae, kan derimod ei heller indvendes
Noget; men til at ,,uclarbeide et Forslag til en Reorganisalion
af l)aarevæsnet i dets Hcelhed og effer eensartede Grurrds¡Etninger" vildc vistnok flere Kræfter være nödvendige. Han
appellerer

til

Slutning

til

begynder Discussioncrne med

üo¡.samlingens Æresfölclse, som för

har givet sig tilkjerrde ved ,,Intercsse for Anliggendm,

der.

staae llöiere cnd de blot matericlle lnteresser.t'
Directeur

Sage

r

gjentager det Samme, han ved rien fore-

Iöbige Bchandling alt flere Gange fremförte; kun er han nu
igjen af en anden lllening end Kammerherre Ncergaard ng vil
have de smaa Detcntions-Anstalter ,,stillede i Bero.tt
I(amrnerhelre

Scavenius motiverer sit Forslag, Afviis-

rringcn af enhver.Pctition dcsangaaenclc, saaledes, at han vel ikke
vced

,

hvad

de

r i

dcnnc Sag

er tltit

bedste. mcr¡ det

vcetl

42

vilde meclför'o, ifald dc fìnarrtsielle llensyn i den Grad
skulde gjôre sig gjældende i deres Forsamlinger, gjör Professor David tillige opmærksom paa, at den Plan, som efter
de foregaaende nöclvendige Undersögelser maatto blive udkastet, jo igje n vilde forelægges Stænderne til Retærrknirrgt
og at cler da vil værc Tid og Leilighed til at gjôre de öconomiske Ilensyn gjældende, forsaavidt tlisse vare af Vigtighedt
hvorhos han ogsaa minder om, at Bekostninger heller ikke ville

ifald Diiecteur Sagers Forslag tages til Fölge' Naar
Kammerherre Scavenius tillige ved sit Amendement fraraader
den Indstilling, at ingen llere smaa Detentions'-A.nslalter oprettes, er ban, som Prof. David rigtig bemærker, ikke i den
fuldko¡nneste Harmorli med sig selv, da han nemlig erklærer
ei at kunne have nogen begrundet l\Iening om Sagen og dog
urrdgaaes,

tilraacler det, som netop lægekynclige ltlænd, det üunne

bave

en begrundet Mening derom,, saa stærht flaraatle. Prof. David
0plJ'ser dernæst ved nogte Exempler, hvorledes disse Deterr'
tions-Ànstalter ogsaa tnisbru¡¡cs som (luuranstalter, altsaa for

Patienter, om l¡vis Helhledelse man kundc have grundet llaab.
hvis de i rette Tid vare blevne indlagte paa en störle og be-

hörig indrettet Anstalt, og hvorledes det
l'ölge af Forholdenes Natur,

a_t

cr en uundgaaelig

saadanne Itlisbrug maa fìnrle Sted.

kunne nu meget vel begribe, at !'orsamlingen eftcr
tlen Gang, Discussionerne havde taget, kan l¡ave været i Forlegerrhed, da det nærmede sig til Voteringen. Imidlcltid trr.re
vi dog ikke, at Nogen kan have været i 'lvivl om, at Philiatriens ¡ln-

Vi

draþende l¡aade fra IIum¿r¡iteterls og Lægevidenskaltcns Starrd¡rurrkt
rnaatte værc

at anbefale; ntcn at flere Deputerede, for

dc lìnanfsielle ['[cnsyn

maatte have overveiencle

hvent

l]<itydning' des'

uagtet vilde fraraade'Petit¡on, det viste noksom de Yttritrgcr,
der vare ft'emkomnc baade ved rlcrr forelöbige og endclige Bchand-

ling af Sagen, Dcr er alligcvel Saudsynlighed for,

nt Majoritcter¡

,13

af horsamlingen vilde have udtalt sig for' Ândragendetr dersom

ikke ganske uventet en Mand, som lridtil aldeles ikke havdc
yttret sig, og hvis Ord i enhver Sag, i hvilken han hai udtalt
sin Mening, altid have haft en betydelig Ind0ydelse, nennlig
Bankdirecl.eur Ban$, havde reist sig for at afgive tleo Brklæring, a! han stemte'imod Petitions lndgivelse. Han benægtcr,
at pecuniære llensyn bevæge ham hertil r men at det forekommer ham, ,,at Sagen stiller sig saalerles, at der skulde
tillægges det fra en Deel Læger indgivne Andragcnde og
de deri udtalte Ànskuelser en saadan Vægt, ät Forsamlingen
i Henhold hertil skulde underkjende den Ànskuelse fra det
medicinale Standpunkt, som malr bör alrtage, at Regjeringen
deels har taget Ileltsyn

t840

og deels fremdeles

til ved at

vil

tage

affatte Resolutionen af

til ved Resolutionens
siger, at Forsamlingen ormaa
lfensyrr

Udförelse", ligesom han ogsaa
at der er forstjellige Meninger i¡nellem'de Sagkyndige."

antage,

Det er imidlertitl tidligere oplyst af Prof. David og Directeur

Sager, ligesom det

ei heller af den kgl.

Commissarius er

modsagt, at Regjelingen ikl¡e har indhentet det kgl. Sundheds-

Collegiums eller nogen anden competent Medicinal'Autoritets
eller Modicinalpersons lllening, ilrden den afgav denne Reso-

vi kunne derfor iL[e begribe,
hvorledes ßtatsraad Bang kan ville, at Forsamlingen alligevel
bör antage, Iìegjeringen har-gjort det. Ligesaa lidt kunne
vi forstaae, hvorfrlr Etatsraad Bang til have Forsamlirrgerr til
tution af ?de Juli 1810' og

,rat aûtage, at der er forsLjellige Merringer imellem de SagLyndige" (d. e. Lægerne). Vi }jende ikke nogen Læge1
der.i denne Henseende tænher anderledes end vi; og vi vide

ikke, at Nogen har offenliggjort en fra vor afvigende Moning i derrne. Sag. Ðerimod indsce vi let, at der i Stænderforsamlingen, hvor en saadau Kundskab ikke kunde haves,
¡naa have vær'et

lllange, der forstod Etatsraad Bang

saaledes,

'

4"J"

som onì det var ham bckjcndt, at der ,,iblandt de Sagkyndige

r var dette saa , vildo der
unægtelig være nogen Grund for Stænderforsamlingen til at
afslaae Indgivelsen af en Pel.ition. En saadarr i et saa vigtigt
Anliggende og i et afgjörende lloment herrkastet Insinuation
har i höi Grad maattet forundle os ; og r ligesorn vi for en
var folskjellige Meninger"

-

oB

stor Deel troe at maatte tillægge trtatsraad Bang Ânsvaret for Sagens
Udfald, saaledes maa vi beklage, at hân ikke har navngivet de Sagkyndige, ban har baft for Öic, for at clisse derved kunde bringes lil
offenlig at vedgaae og folsvar.e et Yolum, som synes at have for-

for ogsaa i denne Retrring at bringe
ind paa civiliserede Nationers Standpunkt.

spildt vore llestræbelser

volt

Fædleland

Btatslaad Bangs Yttringer overrashe os saa meget merer som
kunne indsee, hvor.for han ,ei har gjolt denrre llle-

vi ikhe

ttirrg gjældende ved vort, Andragcndes lroreblingelse for Forsamlingen, men, ligesom alle de övrige Deputerede,

for

Nedsæftclsen

af

samlingen, der saaledes
ì<ostbare

stemt

i Forkom til at anvcnde megct af sin

en Comite

og Behandling af

Sagen

og efter de övrige Sagers Mængde og Vigtighed.
Tid paa en Sag, som
vi skjönne ikhe rettere
-

sparsomme

.-

Etatsraad Bang strax maatte have forlangt afviist, ifald han

tla virkelig

nærede den llfening, han

Det er iövrigt naturligt,

nu

utltaler.

at mangc Deputerede, som maaske

kunne have önsliet at undgaae de Omkostninger, Reolgarrisationen

af

l)aarevæsnet

vil

rncdföre, herved have fölt en Betlyggclse for
a[ stemme imod Andlagendet. Eftelat nemligEtatsraad Barrg havdc
fremsat den Formenirrg, at Spörgsmaalet selv for Sagkynrligc er

rlunkelt, og at man godt kan have anclle cnd finantsielle (irunde til
at stemme imod det, og efter Etatslaader¡s liorte, men iudholdsrige '[ale lian man let foludsige Resuliatet af Stemmegivrringcn.

Den kgl.

vil fìntle

Comrnissarius yttr.er rroget eftcr, at der

mulig

¡rærrnel'c lægcvirleuskabelige Uurlcrsögclser Stcd, inrlerr

d

í
r

4i

I

nogcn Plârì om tsistrupgâards Rcform sauctioncres, og ¿ngivcr
forskjellige Maader, hvorpaa clctte I-Iospitals Afbcnyttelse af
andre Conrmuner kan tærlÌes ordr¡et; menr da Prof.. Davitl
netop i disse Ïttringer seer Grunde til ¡rt anbefale vort An-

dragende,

+

vil

Comrnissalius tìog iklie

bave, at man *ou tit-

lægge dissc hans Yttlinger nogen videre Belydning. Commis-

sarius gjör

til

Slutning som Forsvar

for de smaa l)etentions.

Anstalúer cn Bemærkning, der, da han har beholdt det sidste

l"

hvolfo¡ vi her skulle gjöre
Ord, ihke et'bleven besvaret
dct. LIan siger nemlig, al Lægen vecl en saadan Ä.nstalt som
cn samvittigheclsfuld illand ikke der vil beholde lndívider,
cler muligviis l¡untle værc qvalifìcerede til at indlægges i en
Ilelbredelses. Ànstalt, men, na¿rr han er i Uvished om elr
saadan Person er cural¡el eller incr¡ral¡el, netop vil andragc
paa hans Forfl¡;ttelse til en Ilclbledelses - Ansfalt. Dett.e for.
mene vi nled ßcstemthed at burde modsige; thi Lægernc ere

lidt som andre llennesker frie for menueskelige Syagheder, og dct vil dc¡for vel l¡unne ste., at en saadan Læge,
r¡clen derfor at kunne beskylcles for Samvittighedslöshed, kan,
fristet af Haabet om seìv at kunne hidföre Patientens [Ielbredclse og tilskyndet af de Yanstelighedar, som i flele Tilligesaa

til at beholde
i siu egcu Anslalt, saamcget mere som det om en saadan vil kunne helbredes ellcr ikke,

fælde ere forbundne rned l.'orflyttelsen, folledes

den Sindssyge
Spörgsmaal,

kun med Vanskclighed Lan bestemmes. Denne Pröven paa
Ilelbredelse er nemlig cn af de væsentligste Misliglredel
ved de smaa Detentions-Ànstalter'. l\'Ian er glad ved i sin
Nærhed at have en saadan Arrstalt, hvor den Syge öieblilkeligcn liarr

anbrirrges og \'ær'e under

netop clcrved,

i

til at

fomödne Foranstaltninger for at faae
cn behörig olgrniserel I(ur-Ànstalt, og naar

opsætte

bam indlagt

i

siL

de

Tilsyn, men kommer
tlaab om en mulig hurtig Helbredclse,

48

h¿n saa entleligen optages i.en saadarr, el den gunstigste Tid
for den egenlige psychialr'iske Behandling altfor ofte forspildt.
lfölge tle bclijendteste Psyclriatrers Formenirg er det saaledes i

til Skade for sindssyge Patienter, naar de först indi almindelige store lIospitaler, hvor de ifölge Forholdenes Natur ligesaa lidt som i de smaa Ansf.alter kunue
Regelen
lægges

bchandles paa passende Maade.

Ved Äfstemningen forkastedes llajolitetens Indstilling meil

32

Stemmer imod LB, IïIínoritetens (at den ifölge Lgl. Resol.

af St, Hans Hospilal og
Claudi Rossets Stiftelse maatte fremmes til srrarlig Afgjörelse)
med 46 Stemmer imod 4; og, da det saaledes ved disse Afaf ?de Juli 1840

paabudne Reform

stemninger var afgjort, at ingen Petition blev at indgive, bort-

faldt naturligviis Kammelherre Scaveniusts Amendement.
Vi ville nu i al l(orthcd tilföie rrogle endelige Bemærk-

er saaledes,ifjor först riist i den jydske Stænderforsamling ved et af to Deputerede ilrdgivet Àndragende. Der
ninger.

Sagen

fattedcs imidlertid denne Forsamling paa Mænd, som havde
tilstrækkelig I(uudskab til den Gjenstand, hvorom Talen var,

en Kundikab, man l¡verken kan forudsætte eller forlange hos
dem, hvem saadanne Forhold nalur.ligviis ere fremmede.
Det tarr derfor ikke være overrasliende at see de llens¡n,

del lÍgge dern alle nær, de oeconomiske Ilensyñ spille en
saa betydelig Rolle; kun maac vi belilage, at det fornemmelig cr de Medlemmer af !'orsamlingen, hos hvim man burde
foruilsætte den stöl're Grad af lrrtelligens, nemllg de större
Gotlsbesiddere, de¡ gle¡¡me de höiere, humane og videnokaþelige Ìlensyn over .de reen materielte. Denne Forsar-nling manglede desuden aldeles den

ßasis, som var

given

östiftenres Forsamlirrg, idet tler ikke forelaae derr eD
af Sagkyndige afgivcn motiveret Merring om den Maade,
þvorpaa Daarevæsnet anfoges rettcst at þurde ordnes. Det sees

,17
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ogsr¿ì tydeligt, at [iorsamlingen ilike havde fattct tÌct St¡rrrrl punkt, hvorfra Sagen bulde betragtcsr 08, da dettc ntr ikke
stod til at æûdle, indgik vort Sclskall mcd sit Antlragendc til
den rosliildske Stænderforsamlirrg i det [Iaab, at kunne faae
oprettet, lrvad der ved l'olhantllingernc i den viborgskc Stæn-

delforsamling var blevet forspildt.

I

Prolessor David fandt Sagen lrer en talentfirld For-

forudsal Sandhedcn af hvad der almirrdeligviis siges om den roskildske !'orsamlings overveiendo

svarer

og

at de höiere ., ûìere
hr¡mane Ilensyn nu vildc indtage den Plads, hvortil clc,
l¡ave en rraturlig Rcrettigelse. Uheldigt var det derfor, at
Dilecteur Sager, i sin iövrigt naturlige lnteresse for Kjöl-renhavns
lrrtelligens

-

maattc man ogsaa verìte.

Commune,ikhe havde tilstrækkclig ¿abentöie for detlleles Bedste.

Vetl sir Stilling som ùIedlern af Administlationen for llistnrpgaalds

Stiftelse og ved sit nærmere I(jendskab

til

Daale væserrct, cntl

störste Delen af de iivrige Deputercdc, maatte han vetl sin Opposition meget sva:kke Indtlykket aI Plof. Davids foltrinlige Forsvar.

Sögel rnan altsaa ovcrhovedet at hctogne Directeur Sagers lud-

i harn den, i Fo¡'hold til sin.Stillingr i
dennc Sag oplyste !'attigdirecteur, del vcl har vundet saa megcn
Indsigt i Daarevæsnet, at ban det'ved er konlmcn til Erkjendelse lf
deu bistnrpgaardske Anstalts nuværende höist mislige Stillirrg

gretr i denrre Sag, da lìnde vi

I

I

I

I

I
t

I

If

og dens Traug til væsenlige Ref,rrmer, saafremt ikke Videnskaben og [Iu¡naniteter¡ skulle geraade i Reaction mod det
forstenede Communal- og lìatfigvæsens Princip, og dervccl
berede-dettes }lerredömmc en bral og önslrelig Ertde, men
har¡ lrar ikke formaact i clerr Grad at lrænge ind i denne
Sag, at dens Forhold til Staten er blevet ham klart, og han
omLlamrer derfor dcn bistrupgaardske Stiftelse, dette fra
gammel Tid Fattigvæsnets sörgelige Ily tte, med en Overanstrirngclsc, der ihke blot tilh¡ller hans Blik for Daare'

,
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sin lver sec sig
llcclhod, men latler ham cndog i
selvicnillt¡soriskEnighctlnrcrlPhiliatricn,hvisGruntìtriom nu l(ammcrcre hans aldeÌes modsalte' Ilcrtil

væsncts

anshtlclser

Ircrre Nccrgaat'ds lvet'

og

for

at bevare de smaa Detentions-Ànstalter

I(ammerl¡errc Scavenius's
samme Deputeledes tilligemed

til DaarevæsIt.t,ymring fot de Utlgifler', l"oranstaltningerne
og I da denne Beì<ymrirtg
ncts lìremtne vilde meclför'e i
hos adsìlillige af Û'orsamlingetts
slrìes at have fundet Anklang
ilen omtalte Disscns imellem de
1\Iedlcntnrer, kom rraturligviis

saadanrre llledDoputeredc, der havde störst Sagkundskab '
til
slutter sig nu tilsidst en t\Iand'
lemmc¡' vel tilpas. Til dissc
sidst afboklte rosliilclske St¿tnderhvis Stennre i tlet minclste dcrr

to

lyttet mcd cn
enhver vigrig Sag synes af have
Bangt og
Opmærksomhetl, Etatsraad' Banlidirelitcur

forsamling
s¿erileles

i

(ìrurrtle, hvorfor han sluttcr sig
tilföier nogle mystiske

til

ilc

og hvorlctles sliulde da vort
materielle Interessers Fol'svarere og virìenskabelige l\lotiver stöttcde
simple , paa blot humanc
af Refeom ogsaa noìr saa varlnt uttderstöttet
.Andlageude

r

mod en saadan Coalitiorl?
renten, kunnc bestaac i l(ampen
Conmissarius' trar vistnok iklic
lìcgjeringons Organ, dcn kgl'
og Uudclstöttelset
lrellcl ytlct vo¡'t Andr¿rgentle de n Decltagclsc
fr'a lìcgjeringcrrs Siile; men
stlm vi tr'oe tlct for'tjelrer' nctop
ikhe cr hctydelig
det forchommer os clog, at lrans r\fodstand

o¡1

for at
lct latlcr sig forklare af haus Bestræbelse
ntange Indgjort
tlct Bestaaendes llet' Han har cndog
at han erkjendel dct
römmelser, som s)'nes at bevidne'
Hensecnde maae vt navrlGrundede i vort Änclragende' I een
hævdc

cleri nemlig' at ban- har
ligen væt'c ltatn megen Tak sliyltlige'
Hospital karr afuiltaìt det som en afgjort Sag, at Bistlups

hændesafCommunetrtilstatcrr,medensdet,omviikte.tage
var det eneste egenlige Resultat' hvortil tlcu I0meget feil

,

aar¡ge Comrnission

liom, at dette ikke kuntlc ske' I

dct

49
ig

Hele kur¡ne vi, som vi ovcnfor lrave berört, ikkc folundr.e os
over de lìoranstaltningcr, Regjeringen hidtil hlr truffct rned

tl'-

Hensyn

et

lilagcligc Omstærrclighed, at Resolutionen

;s

rudkom, udcn at

s-

i

ns
de

i

ril
)ren

og

i

<ìc

l

ilt
rde

leD?
r

lic

s€l
ren

oÍÌ
¡de

lddct
vnhar

af-

I)aarevæsncts
-nogerr

Ordning, naar vi urrdlage den be.
af ?dc .Fuli f Bl0

i\Icclici nal-Autolitef s ll{cui

n

g

desan gaaende

!'olveicn l-rlcv æskct; thi de trr¡fne Irolanstaltninger..cle jo
kun l-ölgen af Stænclcrnes Àndragcncler, og tr ægenre have ikkc
selv folhen sögt at oplyse, hvor urigtig den \¡ei val,, so¡tr

rg

d-

til

rnan lat'slaact irrd paa,
. l{en sclv naar vi

i

'I'anLcrne sögc

at stillc os paa
det ölionomiskc Standpunkt, soin vore Stændcrforsarnlinger
have indtaget, kunne vi endda ikke andct cnd fìnde rìcres
Afgjörclse af Srgen u k I o g. Dalr¡¡allr staacr tìog virkclig _dct er alrnindelig anerì<ìenrit
i de civilisclcclc Nationc¡,s
Ilække; og naar det, som vi haabc, r,il hævde tlenne plads,
kan dct, ligesaalidt mcd I{ensyn fil Daarcvæsnet sorn til lìængsclsvæsnet, i ìang Tid ililre blot blive staaencle, men endogsaâ ga¿c
tilbagc, medens alle andle civiliserccle Nationcr gaae frenr.
Tidens fol'dringer villc ogsaa i dette punlit naae vort Fædle_
land, og, naar da om kortere eller længu,e Tid cn he nsigts_

af vorc Ðaareans{altcr iìrke mere larìer sig
da ville de Omkostninger. , som nu maae anventles
for at udbedre det gamle System, der hidtil er fulgt, være
spildte, og,,Haltl(ornetstt tJrtgifter i dcnne Ànlcdning villc
da blive en hcel Deel större, end orn man nu, da dog Àlle
erkjendc, at .,,Noge¿ bör gjörest', fölgel en fornuflig plnn,
om ogsaa tlenne for' ö¡e¡tiltet kl.ævrlr store Udgifter.
Og hvad el det da, philiatrien har villet? Ilar den
tnaaske fot,langt Voteringen af n betydelig Sum til Op_
mæssig Rcfonn

afvíse,

e

agc

r0dct

af det öiemed, for: l¡villret den bar interesseret sig?
Tvertimod indskrænker vort hele Forlangencìc sig til, at, da en

naaelsen

Reform dog almindelig erkjendes for nödvenrìig, Sagkyndiges l{enirrg maa blive hör't, forindcn Planen for Rcformen fastsættcs, og
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cfter eensartede Principer for helc tarrdet'
Naar den¡re Plan cr udhastet,, da vil der¡ naturligviis igje n blivc
forelagt [,andets Stænderforsamlinger. og da ville disse have at
dcnr¡c tla gjeulremförcs

nvcrveie, hvorvidt og lrvorledes dc

i

Plauen foreslaaede Bekost

rringcr sliulle forclages. Ât ville
udclukket, for maasle derved at faae Reformen trdför'f

-

have Sagkyrrdiges lndflydclse
part

en mindre bekostelig Maade, men selvfölgelig ogsaa til Skade fol
öiemedets heldige Opnaaelse, det synes virkelig

Opfattelsc af Sagen, dcr ikhe

Yi

at ridne om

er ett Stænderforsarnlirrg

en

værdig.

have nu opfyldt den !'orpìigtelse, vort I(ald paalægget'

os, idet vi ikke led dcn llotlstanil, vi have mödt, ere blevne afholdte

fia vedlllivende

vi ele. Yi

at forsvare de

Ulykkelige' hvis natullige 'I'alsmæurl

haabe ogsaa sikliert, at vore Ilcstræbclser ikke ville

l-rlive flugteslöse, Regjeringcn kan fornuftigviis ikke andet end

änske, at den i denne, srtnt i cnhver altden Sag, der har
l'olbedring af de sociale öiemed til Gjerrstarld, maa lrlivc
tilstra:kkclig oplyst, og de I{indringcl', som derefter muligviis
liunne stille sig i Ycien f or dens hensigtsmæssige Ordnen af'

r,illc da have delcs Oprindelse i Foll<cts Utilböielighed
til at udrede de Udgiftcr, sorn blive nödvendige. Dct el
Sagerr,

derfor paa den offenlige lllening man forttemmelig maa virke,

og

lian kun slie ved igjennem Presson at oplyse, lrvilke
Iorpligtclscl man har imod de ulyìrkelige Sindssyge, og hvol
rìettc

stor' 'Lrangen

cr til

hensigtsmæssige Ilelbledelses - Anstalter

for Saadanne. Lykkes det först at gjörc denne Overbeviisning
klar og almindelig, da ville ogsaa [trindrirrgerne fjernes; thi,
saavist som det er, at den offenlige llening staaerl over
Stænderforsamlingerrres, saa vist er det ogsaa,, at den, naar
deu först er vaagnet til l(larhed og Selvstændighed, vil vide
at gjöre sig gjeklende i de Forsamlirrger, der ilannes af Folkcts

Udkaarcde.

