Holm, R. : Nogle Bemærkninger
om Ordnj-ngen af Sindssygevæsenet i Danmark.
1BBr.

ç/t''(
l'IOTTE BEUÆAIl{INTEA
0tr

tnilI\IIIïüEl\l ÅF $llïil$ $fffiV,fl $t I{tT
I

DANMARK
Af

Dr. med. R. A. HOLM,
o\'ltRL ã,lGn VllD SINDSSYf+fì'ASYI¡IìT I ÀARII Ug.

KJøBENIIÀVN.
J. P. IIYIDRIIB(ìS ROGTRYßKERI.
1881.

I

4

Skriclt ele gjorte
SI"I'Ieclens clisse forberedende
fremkommet Udtalelser
Þtt*tn
lAît
cl
dishedernes Side,
dets Ordning

I'l

i"it*",iî"*i"til;vstt;;;out' ¿ul*ogangaaende
ïortrinsvis angaaende
i sin Helhert hrri r,aïoeil"'¿.rpaa' som projekteres
de
den rette Maade ut

af Regielingen'

in¿t*ttt

Reservelæge

't'syler
Aarhusasylet
Heiweg
1ed
sinds-

et lillã -skriri "om
iå"*";;;'"¡'u,ut' B;;;;;;i"
j.hvilket han sav en
bjemme"'
iin*J"tntñtö "at Ig ¿iätt
Forh-oltl- t]tt t Landet og
orientelende Utlsigt áuti
*",*-tt;'T;""-1liäti¡
ä".î rlro aer uf îvt oã: q'd; ¡'.' en fbrtsa
,uolt fto*fom rned Forslag til
S teenberg
lt:tSkt'ifl
Sindssygeforptejningen-"nti-t'¡tttt' sit
Dan-

"omTanker
vetl St. Hans Hospit'i oagu"it-tefierfremsatte sine
han
marks Sindsry*'o**tn'u'*ivori

he¡ i- Landet samt om
om Utlviklingen af î'yfu*ttntt u:i^l:l' taget' Endelig

sino"viirå;h;iã;"'.t
de paabegvndte Meningsfortsalie 'ùe nævnte ïorfattere
¿u'i rø"i* metl en artiket
'ìitî
udtalelser i ,,Hospitali-"ii;;;;;"'
asyler for Sindssyge" i

ordningen nt

¡]""¿tde
om ,,blanclede eller
sidste môd ^en lignende "om
zzl-át"
og
21
Bladets Nr.
i Nr' 27 og^28'
Danmarks Sindssygevæsen"
for-Tiden,er
Man vil ,uul.¿..-r.l at sindssyge-sagen
den antlen
0g
ene
äeni
stærkt under
'tg- Behanãring tuua*overflødigt at fremkomme
¿et mnìã'synes

ffi#g,

i\te $e;to mindre altigevel
med flere Udtatetser' Ñ'"t:lú
Jto'" ít der- i P.rofessor steenbergs
;;;î ïi .' C'on¿unt ;;;--;to"t gtuauttiket dels er fremsat
første Skrift
'g
en Kritik-af Statsasyìerne her
baade direkte 'g i;il;uil;
Maade at virke
i Landet, ¡*ua* ¿t'åî'i"ãt*"i"g og-deros
et af disse ikke ret
paa, hvilken ¡tg tãL-óourtægõ vã0.
er fremsat Forslag
iør folholde -ig tuot ooJrfor' dels
vel

Anskuelser

ere

s.m ef-te¡ mine
ìi'ut!*'-*;;;t"ã;r
Ordn-inger af Sindssvgeforholmindre heldige' d;i "it;t
ut'lgtrge'
for
tlene, som jeg maa anso
tegyn"aei sit Skrift metl nogle
Sh;;;;
Professor
jeg kortetig skal berøre'
guttuei;inei''
almindelige
'ã*
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jeg fuldstændigt er enig ned \19
Det er
-uten Selvfølg0, at
vort Sintlssygevæsen rationelt"o
ordnJ
ïun ,,bãr
ã*i,

ikke bãr lade sig nøje med Toranstaltninger' som
gjortle' da
tun- ørebfig kunne njõipe,- - hvilket man
søge at
bør
man
at
men
nuo in¿retteäe Viborgasytet, X'orestilling
en
sig
tlanne
og
[o.tu til Bunds i S"agän
som trænge
ä* Ñot mange Sindssyge ãer er i Landet,Plan
for tlen
€n
]ægge
tlereftei
il'OpnorA i eî Asyl, og"
jeg
ikke
kan
Derimocl
;id.;; Udvikling ar Asyliæsenet.
hvilke
med
Sætninger'
de
i
oãr, unig med Þrof. Sieenberg
og
¡uo in¿fä¿.t sin X'ordring pau en lationel Ordning' i-eg
itlet
imødegaaes'
attil
tt*ngt
iro.t, ut disse Sætning.i
paa
Sagen
Syn
mørkt
for
et
har
Þrof.' Steenberg sikkeri
rationel
ãg ikke .oguo[ vildo være i Stancl til at angive en
q5
rigtige'
SætningeÏ-vlre
disse
Oidning, hîis"virkelig
hal havt Øjet
i sit SîLift udtaler ñan, at man ',aklrig tler
ere af saa
X'aktorer,
to
tle
for
iitstrætneügt aabent
opstille
kan
ikke
aldeles
clem
uden
stor Betydñing, at man
Lands
et
af
Antallet
oog.n puuUdälig tleregning, legliS:
Antailet
og
B-efolkning,
dets
entl
õü¿ttyåt sfiger" hurtifere
ur--J."5indttlg*, rler forlanges indlagt- paa cle offonlige
tle
¡,osiuttet tifia",geï Aar for Aar iangt hurtigere end
to
disse
frensætter
han
og
Antal,"
lin¿*tyg.t abs"olute
trykke
dem
lader
og
Almindelighed
i
S;ì;#fu ganske
*ã¿ ií*ttti Skrift for ret at fi'emhæve tlem' Noget Bevis
for disse Sætningers RigtigheÌI tiiføjes ikke' og tlet synes
ilem som uomt'vistelige
som om Prof. Steenberg:
-tlebetragter
ingenlunde' og ieg
imiitertitl
ere
Sandhetler'. Dette
Steenberg i YirkeProf'
at
tro,
at
har Yanskelighetl vetl
har været meget
Det
clet'
ero
tlo
at
ligheden lian mene,
Trang til
fremtrædende
stærkt
Titl
oåstrittt, om den i vor
at
['aktum'
bekjendte
det
og
Plads i Sintlssygeasylorne
m¿n
fordi
Asyler,
flere
hræves
der stadigi hai- maattet
dot
nuiAe bygget et nyt Asyl, førencl nìan saa' at
en
i
begrundet
"*pp.
været
liar
tlãnne
om
vai'utilstrækkeiigt,
virkolig X'orøgelsã af Sintlssygtlommens Hyppighetl' X'or-
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dentle Tidsperioiler vente antlre,

hvilke iler vil væto meto

Utlviklingen, saa at de tlalovende Slægters Nervesystem vil faa Lov til at nytle en relativ Ilvile. Vor Titl
ei eo Optlagelsernes og tle sociale Omdannelsers Tid' i
hvilken der sikkert nok stillos store n'orilringer til cle i
,den levontle Menneskers Kræfter; men ilet er ikke første
Gang i Historien, at vi se saadanne Tidsperioder, og efter
tle urolige, efter Brytlningernes stormfultle Aar har man
attol set Stilstandons eller tlog tlen langsomme Ildviklings
Aarrækker, og saatlanne maa man ogsaa vente efter vor
Tid. Selv om ilerfbr Prof. Steenberg for ilon nærværende
Titlsperiodes Vetlkommende skuìtle have Ret i, at Antallet
af Kulturlandenes Sindssyge stiger hurtigere entl tleres
Befolkning, saa vil tlette hun være forbigaaende; kommende
Tiders modsatte Forhold vil virke kompenseronde og Ingen
.er berettiget til at foruilsige Slægtens Degenoration atl
f)en anden Sætning, at ,,Antallet af tle
denno Vej.
Sindssyge, der forlanges indlagi paa tle offenlige Anstalter
tiltagel Aar for Aar langt hurtigere end de Sintlssyges
absolute Antal" fremsættes i lige saa stor Almintlelighecl'
men har sikkert nok kun relativ Gyldighed; tlenno har
tlen for ilen nærværende og nærmest fotbigaaentle Tid.,
nemlig for det forholtlsvis korte Tidsrum, i hvilket tle
motlerne Sintlssygeasyler ere voxede op. l,imeligvis vil
,den ogsaa have Gytdighetl fot de nærmeste kommende
Aar, idet en fornuftig Opfattelso af Sindssygdornmene mere
og mere gjør sig gjældende og kræver en ordenlig Behanilling af tlisse ligesom af anelre Sygdomme' modens f,'ordommene baatle moel denne særlige Art af Sygdomme og
mocl Hospitalshehantlling ,af tlem rnere og nere forsvin'le'
Men efterhaantlen vil Misforholdet meilem Aniallet af
.dem, som begjæres intllagte i Asylerne og dem som litle
under Forutlsætning af' at
af Sygtlommen, forsvintle, 0S
der overhovedet er tilstrækkelig Asylplads - vil der komme
of Punkt, tla Asylelne have modtaget et visü Procentantal
af tle existerende Sintlssyge 0g derefter vil saa OptagelsesRo

?
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I
begjæringerne væsenlig

syþ*Jtilr*ta,

rette sig

eller af

af de nye
-Tallet
gamle, hvis forandreile

efier

saaclanne

äfituo¿ paany udkræver Asylbehandling'-medens der ikko
Landets
tr*o.* nye Asylplarlser uilen Forhold

i

oit

til

voxende Befblkning.

De trøstesløsõ Sætninger, som Prof' Steenberg henstiller som almengyldige, kunne saaledes elter min Opiattelse af tr'orholdene kun antages at have temporær Gyliligvære
hed, og var det ihke saa, vilcle det vel endog neppe

Sintlssygevæsen rationelt"' Dette
udvikle'
fordrär imidiertid Prof' Sieenberg, oS iclet han vil
støt'ter
hvatl han moner cler saa Henseende er nøclvencligt'
heldigvis ikke paa de nævnte Sætninger ligesaalidt
Uun
Statspîu den" Formening, ,,at Tilstrømningen

-oiigf at

ror

,,orclne

vort

i

tij

til

uortuitttnt vil overskricle enhver Beregning" tS' 7)' men
Be;ñ;r tværiimotl paa de af Dr' Helweg fremsatte
overclet
rËfíiogtt' som vistnok have clen Sikkerhed' som
toiu¿".t muligt at tilvejebringe i detie vanskelige Punht'
nøjSom bekjendi eL dãi meget vanskeligt ai faa et
de
i
agtigi tat t¡r ¿e Sindssyge- i et Land og Tællingerne
iJtrf:tilig. europæiske iande have givet højst forskjellige
hitltil foreÞrocånttà't af Befblkningen. De Tællinger' som
iiggt ftu Danmark, .rã ntpp. paalidelige' og R'esuitatet af
Helweg har
AãIlketællingen ifior kjendeÁ enclnu ikke' Dr'
Àntallet
ãelfor foretì'ukhei at gjøre et Overslag over
paa
Tællinger
ui f.,undets Sindssyge ved at' støtte sig
har cìerei'tãr'angivot'Tatlet til I for hver 400
inngtuna, og
"eller
i alt c. a40b Sinclssyge udenfor Kjøbeni"¿¡-Vggttt
"ioiltut
Tal turde være tilnærmeisesvis ligtigt og -i
¡ão",
i 1873
ethvert Tilfætde neppe or for højt' I Englancl var

i

Sioarryg paa 38áintlbyggere,

i

Skotland paa samme TitI

Irland Aaiet forud 1" paa 298; i Pleussen
l
guu * tóiling i l8?1 tlet R'esultat, at det' var Sintlssyg
var formentlig for lavt'
fiaa aOa Indb"yggere, men Tallet
igu*o* ogtru"ð."t Tal, man i 1869 fandt i Frankrig' 1 paa
lî2, antoges at være lavere entl Virkeligheden' I Schweitz

1 paa aãi

i

10

særdeles betydeligt Antal Asylpladser; det er ikke for
stort, thi Belægningen or allerede saa stær'k' at man kan
forudberegne, hiorlænge clet vil vare, inden Asylet er ful¿t;
iolmentlig passende, idct Forhoidet ristnok er:
men det
Udvideìser
det., at tler for Fremtiden kun trænges

'et

ir

til

svarende til Forogelsen af I{jøbenhavns Indbyggerantal og
dermetl tiltagende Tal af Sindssyge' For Statens Ved:kommende .i ¡.ntulltt al'Asylplaclser derimod meget lille,
,saa lille, at Pladsmanglen er meget trykkende og at tler'
maa gjøres overmaade meget, inden det øvrige Lantl kan
tonmä til at staa i Linie med l(jøbenhavn' Imidlerticl

maa Staten sætte sig netop det samme Maal som Kjoben-

til,

i

nemlig Løbet af
havns Komnune allãrede er naaet
Asylpladser'
mange
saa
at
tilvejebringe
en koriere Àarræhlre

atderforþ.remtidenkuntrængestilUdvidelseri.S'orho]d

til

L,andets voxencle Inclbyggelantal'
Prof. Sieenberg forlanger, at disse Nybygninger' som
Staten vil have at foretage, skulle være t'ummelige nok til
Forbinclelse mecl de allerede bestaaende Asylel at optage

i

I'
i
l
l

t,

I

I

i
¡

I

I

2600 eller heninocl to Trediedeìe af alle Landets
Sinclssvge. Skjønt dette beroer paa et ìøsi Skøn og
efier Sagens Natur ikhe kan andet, turde denne Beregning
af de fornødne Asylpladseï væle tilnærmelsesvis rigtig; for
overclreven er clen ikke, og ïegner man lavere, vil rnan let
paany beretle sig Skuffelset; paa den anden Side troer jeg
letlei ikke, ab Tallet er saa meget for ìavt' skønt vort
Nabolancl Englancl hat' en langt større Brøkdel af sine
Sinclssyge i Àsyler', thi X'orholclene i llngland og i Danmart (udentol Kjøbenhavn) ere væsenlig forskjellige deri'
at Englancl har en saa betydelig Det af sin llefolkning
samlet i store Byer' der aliid paa Grund af clen sammentrængte Piads, som Beboerne leve paa, ville sende for'holdsvis flere af deres Sindssyge til Asylerne, medens Danmalk (udenfol Kjøbenhavn) har forhoklsvis flere af sine
Indbyggere boende paa Landet, eller i srnaa l(jøbstæder''
hvor"iänskeligheden vetl at beholde Sindssyge i Hjemmet
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er minalro 0g Asylerne altsaa ikke søges saa stærkt.
Efter Prof. Steenbergs Beregning viltle det altsaa blive
14-1500 nyo Asylplailser, som Staten har at skaffe til
Veje i en nærnere Fremtid, ikke paa engang, mon litlt
efùer lidü, dog saaletles a,t man, idet man bogynder paa
Byggearbejtlor, har en vis Plan for Øje, som, naar clen er
fuldført, tilfredsstiller tlenne X'ortlring; Ilvorvidt Regieringen
deler denne Opfattelse af Sagen, som Prof. Steenberg fremsætter og som jeg fultlkommen billigor, üør. jeg ikke have
nogen Mening 0m; kun saa megeü har den foleløbig uiltalt, at der skal udarbejdes Forslag til at tilvejebfinge
enten en ny SinÌlssygeanstalt paa 400 Pladser og skikket
fil at modtage Utlvitlelser til et ¿lntal af 600-?00, eller
en Ildvidelse af rle to gamlo Asylor vetl Aarhus og Yor:dingborg, hver necl 200 Pladser.
Regjeringens Tanke el simpel og klar, og el uran tilfretls med de allcrode existerende Statsasylers Inilretning
og Yirkemaade, er der ingen Anleclning til at tage OrÌlet
motl en fortsat Udvikling af Danmarks Asylvæsen i samme
Aantl. Det eneste skulde cla være, at der tilsigtes Asyler
af større Utlstrækning, end Staten hidtil har havl; men
naar Utllandet baade mod Syd og motl Yest har Asyler af
samme Støuelse som de paatænkte og formentlig ikke føler
Ulæmper tleraf, vilde der vel heller ikke her være nogen
Anledning til at tago til Gjenmæle mod, at de 400 ikke
længele hertillantls blev sat som Maximum for et Asyls
Patienttal, især' tla tlet ikke kan antages, at Antallet af tle
friske Tilfælde af Sindssygtlom, som ere cle, cler lægge
mest Beslag paa Lægornes Titl og Kræfter, vil siige i
nogen betydelig Gratl vorl Asylernes Udvidelse, iilet tlet
væsenlig vil blive den mere faste Belægning af uhelbredo'lige, som gratlvis viì voxe i Størr:else. Anderledes stiller.
Sagen sig derimotl, hvis man mener', at der siden Staten
sidst byggedo Asyler, andensteds er prøvet nye X'0rmer
i Behandlingon og X'orplejningen af do Sinds-s.Ige, som det vilcle være rigtigt at stræbe efter at faa
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benve Studier. û¡en hâvtle blot at søge at faa Pengo
man
hvor
eller
paa
tr'yen
og saa kopiere den
"íriig.lt,
uii.ìïrii¿r,:tlet rigtigt atbygge, og jog skulilo ikke spilile
at omtale denne sag' ,Jeg k¡n
;;;;'ö;d puo ui,lel*
prof.
steenberg Ret i denne opfaitelse
iãiãirrtl¿ ik'ke give
ïi-nunt l{ospitils enestaaende x'ortræfelighetl, hvormegot
*ã ì""rigt har kunnet glæile rnig vetl at se dets i
i*
'rãogt Henseeîder gode Indre{ning og Benyttelse' men jeg
tleb saa
maa"tillade mig nogte kritiske Bomærkninger og
sit
fremhæver
netopsi- Þtor. Steenberg
;õ.;;.;.
Bekostning'
Statsanstaltels
tlanske
ffor'pituft Dytler paa de
;Ëjú har en vis Forpligtelse til at tage mig af, naar
jeg
4 o fintler dem forurettecle.
F

orskjellen mellem St. IIans Hospital

og

de to danöke Statsanstalter ved Aat'hus og Yordin-g¡rg .t, hvatl Indretningen angaar, læsenlig den' at St'

Iiospital bestaar af ot ,,Kuthus", tler modtager
Þîä.ntttnó og beholcler do Eelbredelige af tlem' og flere
paa Uhelsærskilt beligg"ende st'ørre IIuse alene beregnetle
Bygningstlet
sammo
i
tt-áufigr, ñãA.ot Statsanstalterne
Tillige
Uhetbretletige'
og
i.tpfr"'behanilter Helbrotlelige
.børhertilføjos,atvetlstatsanstalterneerAtlministrationen
iagt i Overiægens Haantl, ittet han baatle er øverste Læge
[Iospital
ãg"'X'ottond fãr Direktionen, medens vetl St' Eans
og
Atlministration
Hospitalets
ó1utf"gtn kun er Lægo, og
Kjøbenaf
ansættes
der
Inspektør,
Økonoñi varetages afen
Det sitlste X'orhold nævner Prof' Stoenhavns Magistrat.
tãtg itt.," og iog tør maaske deraf slutte, at han ikke heri
.u"'oogtt:rõtiio for sit Hospital, men at han er enig merl
ile fleste, som have havt med Sintlssyge-ig og: vistnok
nofritãtet at gjøre, at dette er et uheltligt X'orhold' som
kuri kan væte-iil Skatle for tlet Heles Gang og tlerigjennem
for de paa Hospitalet behantllerle Patientor' Jeg skal tlerfor kun holtle mig til det første, Atlskillelsen mellem Kur:hus og Plejestiftolser som tlet tler ifølge Prof' Steenbergs
.Menin"g u. Kilden til Hospitalets Fortrin fremfor Stats-

H#-
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itlet den har bevirket Ildviklingen af "to Systemer
asvlerne,
-si"¿rsyges
Behandting, indbyrttes saa virlü forskjet-

iãi-ãï

paa hvilke
lige, at iler neppe er noget iæsentigt Ornraaile'
skalikk^e
Jeg
ãË itt. guo ud- næsten úelt modsatteVeje"'
Skrift
Steenbergs
ít ¡tg studserle' tla jeg : Pto{'
jeg,
der
at
"leio
S.'lr't*rtr AIe ner anforte OiA; tni vel vitlstepaa St' Hans
orlr uirr. X'orskjellighecìer i Sygebehandlingen
og he. i Ãarhus-Àsytet, men aldrig var det ved
dets Læger
";rn*t
; il;gt Ët. Hunt Ilospital, ved at- ta-le med
incl' 4t .tler
rnig
modtage Patiãnter derfra, faltlet
oä
Motlsætning''
en
"ï¿"tt
oír .n saa gjennemgaaencle Modsætning,
Steenberg
som, naaï din i en saa høj Gratl' s,om Plof'
St' Hans'
for
gi"t ¿tt i det følgende, regnes til Gun-st for
StatsUgunst
Ëospitaf, i iilsvarende Grad maa være til

jeg kjender bedsb
urylärne, altsaa ogsaa Aarhris-Asylet, som
oi *t mest tigg*er mig paa Hjerte' {tg lut derfor spændt
for at
p'a, ut erfare, î"vad prof. Steen¡erg kunde anføre
de'
faa
utlviklet
at
ããgtoo¿u denne Opfattelse, spændt paa
annujeg
skal
stoie Fortrin o.d Bistrup-Systemet, og
jeg
dem efter prof. SteenUeigs Skrift og vedføje' hvad

føre
Steen-'
mener at burde bemærke veã hvert enkelt' Prof
B'eflemstille
berg ,,rprioger strax in medias tes" og "vil
x'rem,"iåtät". ui dt to Systemers Virksomhed"' Dennevant
til
er
man
entl
;iliù er clog at en nett anden Art

ãl-rr,'ouu, eniospitalslæge giver en Udsigt over sit {"UL
tul, ïitttothed; thi hei eì ingen X'remstilling af Be-

Død, sygeuuoatiogr..sultater med Hensyn til Helbredelse,
har intl^en
ffiãtfitftold osv. hos ile Syge, sorn
-Hospitalet
paa St'
Eorhotd
disse
,iî* n"ru, ingen Sammenligning af
e! t9
begrunde
at
til
Hans Hospiiui og pau Statãasylirne

Behandlingssystemers Fortrin og Fejl'
fiemhæver i første
Stenberg ialer ikke om dette, men han
nogen sindsaívist
har
St. Hans Hospital ',aldrig

Ivært'imod' Prof'

i,il;, ,i

til

alle sine

syg Kjøbenhavner'"' at ,,Kjøbenhavn har Plads
dette Resultat
SiiAffi.., - og han glæder sig' ovot" atenestaa'ende
for
giimrende
ãr--"i'îo""titativ- Hensiende

Þ
I
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Kjøbenhavns Vedkommentlo". Som Motlsætning anførerban, at Staten kun har Platls iil nogot over 1/¿ Del af
sine Sintlssyge og han peger hen paa Statsasylernes 'Expektanceliste", clenne ,,Rædsel for Kommunerne". Det lytler'
noget besynderligt, at tlette skal tlokumentere de to formentlig motlsatto Systemers X'ortrin og Fejl' og jeg maa
derfor strax tilføje, at Prof. Steenberg mener, at det er
Billigheden af de bistrupske Bygninger, som har bragt'

Kjøbenhavns Kommunalbestyrelse til at bygge tilstrækkeligt, medens det er tlen formentlige Dyrhetl af Statsasylerne, iler har foranletliget, at Staten enclnu or saa langt.

I
I
I

i
i
ì

i
I
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titbage med at have tilstrækkelig Asylplatls, - en Paastancl, som Prof'. Sieenberg tlog blot opstiller, men ikke
belægger med nogetsomhelst Bevis.
Hvis Prof. Steenberg havde udgivet sit Skrift nu o€i
havtle støttet sin Giætle ovor Kjøbenhavns Kommunes Rigdom paa Asylpladser paa Forholdeno, som ile ere i .Øjeblikket, efterat St. Hans Hospiial i Løbet af Sommeren
har taget sine sitlste Nybygninger i Brug, viltle jeg entltla
kunre have forstaaet tlen; derimocl kan jeg det ikke, naar
jeg tænker paa den overfyldte Tilstand, som llospitalet be'
fantlt sig i, da Prof. Steenbelg skrov de ovenanførte Ord,
og man fristes til at tro, at der, itlet han netlskrev alen
overvældende Ros over sit Hospital 0g over Kjøbenhavns
Kommunalbestyrelse, tlog har dæmret en lille Indvending
i hans Sintl, som har funtlet sit Utltryk tlori, at han taler
om et enestaaende glimrende Resultat i ,,kvantitativ" Henseentle; ihi heri synes at ligge, at det ikke har været fultlt
saa glimrende med ffensyn til Kvaliteten. 0g dette har
tlot vel heller ikko været. I sin Aarsberetning for 1878'
oplyser nemlig Prof. Sieenberg, at man for at skaffe Platls
til over 100 Patienter flere, end Hospitalet oprindelig var
bestemt til at modtage, har benyttet ethvert passonde l,um
til at opstille Senge og at man bar belagt enhver opstillet
Seng; han tilføjer, at hvis Patientstandon skal forøges entl
yilerligere, ,,komme vi ind paa tlen sørgelige Nødventlighed
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ved-

Menat maatte overfylde Hospitalet"' fg't -Patientstanden
Ut" sidste som
1?1':i'Januar Maanetl
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äí"'ätutr¡at" Hospitalet'

og her tales

;ï åïî,T-'ii -ìå!:
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tt
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;i;ilii;ïi"

:'e
Mening ikke he,,,
som-noget for "systemef"
iværksætte'
sig
lader
'ffi;f"l;;á-, thi- ogsaa andre Asyler
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eiendommeligt e*er

ã;u* *t
;iåilil;;ît¡rq;erJ#î;;
at
muiigt' det' for Sti*#3i.'il:iiå1:

ä-"At**.

öet

idet der absolut skulde
Vãdkommend, nu, o*-.Jähtä"nìgi,
oE man bør dergoîtántuatos Siñdssyge'
";;1É1""ç'i*ns
skaffes Plads for
Magistrat'
for ikke rette nogen
Udsagn
äit- tntt Proî' Steenbergs
som eï den Myndigtãä'
afvises; der-

ä"'iö;ilt

sina*tyg
,13tto
testemt ¡ar rordret,"ü'i'iiån
at et Hospitals
ffi*?'
imod falder out migîuï*[ãü^s1,'i
ja endog gaa saa
overlæge tan tovp?ise oottrliaoinger'
vil slaa tlet
vidt, at nu,n ti¡''titiä;:'o;*Tä'.:s'serl
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;;-' at asvlerne modtage
fast som noget oerïi; ;;;
Prof'
Naar
de ere normerede til
oCt. flete Patienter' oncl
gjøre dette' maa

ffi',ilì;

r;,'d;;','å't"siut'u'.vrî'".'

:-flf

Indstgetse'

iee nedlægge en meget bestemtg¡ældònae' at 0ve'fvltlProf' steenbtö-;ï-g¡ø-,e
X'unktionærerne'
-rrotpitut for
"ä*t IIIæmperningen væsenlig& vot¿ät
paaført
itttt
"har
medens tlen nuu'""st'
min
ofter
er
Dette
oöi'f;tiulieSLldå;'
Patientorne noe*o pãäoittfig
voltler
det
af Sagen' At
Mening en ru'lie
sandt nok, men dette
Funktionærelne nogen {Jlæmpe'

er

tt
skal jeg ikke berøre; de Ulæmper flnder man sig vel i.
Derimoil tør jeg ikke latle den siclste Sætning passere,
skjønt den er vanslrelig nok at angribe, irlet rten inrleholder tlet forsigtigo Ord ,,paaviselig,,; ikke hellor jeg tør
paatage mig at vise den skete Skade, thi den vil være
vanskelig at udpege i tle enkelte Tilfælde; hvad jeg derimod kan, er at antyde, hvilke Ulæmper Overfylilningen

metlfører for Patienterne. I et Asyt for. Sindssyge er ãor
som bekjenclü, naar det iøvrigt er forsvarligt indrottet, forskjellige Lokaler for de forskjellige Artel af Syge og man
har saavidt muligt sørget for, at tle, som trænge til Ro og

Stilherl, ikke blive forstyrrede af do urolige og støjendeJ
Antailet af og clei indbyrdes Talforhold mellem disse Arter
af Syge maa derfor forud beregnes, idet Asylet bygges;
man maa have Afdelinger for Rollge, som r.umme et vist
Antal Syge, og Afdelinger for Urolige, sorn ogsaa ere beregnede

til

et bestemt

Tal;

ogsaa maa man have Isolations-

rum, i hvilke man kan anbringe de mest forstyr.renrle EIementer 'enten Nat og Dag eller btot om Nation. Overfyldes Asylet, vil rlette vel ikke mærkes væsenlig paa de
rolige Afdetinger, men tlerimocl paa de urolige, tbi man
vil komme til at mangle Rum til at isolere støjenrlo og
paa antlen l\Íaarle forstyrrentle Syge, og tlet vil ikks kunne
undgaas, at andre Syge lide herunder; mângen Nats Søvn
vil blive forstyrret for Patienter, som trænge til Hvile, og
som vilde have faaet den, hvis cle ikke vare blevne vækkecle
af andre, som mân paa Gruncl af Overfyldningen ikke har
kunnet isolere, og det er ingen Tvivl untlerkastet, at mere
entl en Syg lider blivende Slrade ved at udsættes for Forstyrrelser, som han havde været fritaget for, hvis Asyleú
ikke havde været overfyldt; men ganshe vist, den Slags
Skade lader sig kun sjeldent bestemt paavise. Den Side
af Sagen er særdeles væsenlig og den lader sig ikke afhjælpe, saaledes som man f. Ex. kan bøde paa slet Luft
ved at skaffe førnøden Ventilation: den lader sig kun afbjælpe ved at bygge nye Rum, og den vil aliid være til2
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steile i eü overfyldt Asyl, selv i tlettes Plejeaftlelinger,
hvor tlor ogsaa findes et vist Prooenttal af forstyrrenrle og
urolige Syge.
Er 0vlrfyldningen paa: tlenne Vis skadelig i ile Afdelinger af et Àsyl, hvor man har urolige Syge, kan tlen
poa anclen Vis være det ikke blot i disse Afdelinger, men
ogsaa i tlem, der rumme tlo rolige og stilfærdige. En Del
af disse beskæftiges i et vel ortlnet og paa Lantlet liggenile

Asyl i 'fri Lnft ved Arbejde i Mark og Have, og

disse

Patienter ere vol stillecle, idet de, forutlen om Natten, kun
samles i Stuorne veil Maaltitlerne og om Aftenen; de kunne
tlerfol ogsaa nøjes mecl fotholtlsvis minrlre Dagrum i Husot.
En anrlen og betytlelig Del af de Syge er tlerimocl største
Delen af Dagen intlen Døre og kommer kun visse Timer
ud i tuften, saalotles tle allerfleste af de kvindelige Arbejdere, som beekæftiges metl Syning, Strikning, Spintl,
Vævning o. lign., dernæst alle de mandligo Arbejtlere, som
vi'i vore Asyler beskæftige metl Opplukning af Tovværk,
enilelig de fleste af tlom, som ikke ere i Stantl til at beskæftige sig. X'or tlisse er Stuerne Hovedopholdsstedet og
paa clem vil selvfølgelig Overfyldning virke skadelig derved, at det Kvantum frisk Luft, som tilmaales enhyer; vil

blivo formindsket. Vistnok skafer man efter Evne frisk
Luft tilstede, de fleste Stetler gjennem Yintluer og Døre,
nogle Stedor ogsaa votl kunstige Ventilationsapparater, forsaavidt man har saadanno og ikko ved tleros vanskelige
Betjening og store Bræntlselsforbrug hintlres i virkolig at
bruge dem; men det storo Antal Mennesker, som ere
samlede, forclærvo dog aliitl Luften og tlet dosto mere, jo
større Antalet er. og jo mere tlet angaar Afdelinger, hvor
man har Patiertter, som ere mere eller mintlre urenlige, og
tlisse kan et Asyl aldrig undgaa at have. Hertil kommor
entlelig en meget generenclo, men akleles nøtlvendig Indretning, som man i ethvert AsyI maa have inde i Huset
og i forholdsvis stort Antal, nemlig Latrinerne; hvor vel
intlrettede disse encl ere, vil man dog altitl føle Ulæmper:
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af tlem, og jo stærkere et Asyl er belagt, ilesto farligero
bliver enhver Luftfortlærver. Overhovetlet maa man, naar'
man i of og samme IIus anbringer Mennesker i Eundredevis og henviser tlem til ai leve Aarrækker iler.i, være særdeles opmærksom paa selv do ìetteste hygiejniske Misligligheder; deros Følger, som i Begyndelsen maaske' ere ubetytlelige, hobe sig let op i Aarenes Løb og kunne titgidst
give sig til at virke med fuld Kraft; man kan uncler saa.
ilanne -['orholtl ikke lot faa for meget af Luft og Plads, og
man maa være petlantisk forsigtig metl hver Kubikfocl, man
kniber fra Indiviilet, saa meget mere, ,som, man har at
gjøre mecl Inrlivideri der for største Delen ikke kunne
iagttage sig selv og drago Omsorg for deres eget Vel, men
som hjælpeløst ere givne i Hænderne paa dem, som ere
satte til at styre Asylet og værne om dets Beboere,
Jeg vil ikke i minclste Maatle kaste Mistanke paa St.
Hans Hospital med Hensyn,til dets hygiejniske Forholtl;
jeg tror. tværtimotl, at det hvad Intlretning angaar i saa
Eenseentle staar i føiste Iìækko af Nutidens Asyler. Men
overfor clen Sikkerhotl, hvormed Prof. Steonberg udtaler sig
om dets enestaaende tr'ortLæffoiighetl og oveifor tlen Dristighecl, hvormeil han fremhævor tlets OverffIdning som uskadelig for Patienterne, kan jeg ikke andet encl gjøre opmærksom,paa enkelto Forholil, som viltle ængste mig, hvis jeg
var dets Overlæge, St. Hans Hospitals Plejestiftelse gjorde
sig allerede i sine første Aar bemærket veil en ret pad*'
faldende Sygelighett;

i

i

1872 havdo den en Koppe-Epidemi,

18?3 en Blodgangs- og i 18?4 en Rosen-Spirlemi (iil
hvilken, hvis ;eg ikko fojler, sluttetle sig et alvorligt Tilfæltlo af Barselfeberr), og af tlisso rnenes Blodgangs-Epidemien

ikke at være tilført vetl Smitte utleflra, men ,,født paa selve
Hospitalet" (se Aarsberetn. for 1873, S. 23); og det samme
menes , om Rosen-Epidemien, tler kostede 6 Mennesker
Liveü (se Aarsberetn. for' 1874, S.'1?) Vistnok beroedo
dette'formentlig paa saadanne uheldige hygiejniske X'orholil veil Látrin- og Kloakvæsenet, som vare til at afhjælpe
2*
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og som bleve afhjutpne; men i 1879 har Hospitalet dog
u[tut .n Rosen-Epidemi, der karakteriseres som en ,,sanil
Hospitalsrosen" 0g som kostede alle de 8 angrebne Livet
denne vel
ise ïarsberetn, for 1879, S. 18 og 19¡. Om
ikke meget udbreclte, men særdeles ondartede Epidemi oplyser Prõf. Steenbcrg, at de 5 Tilfælcle forekom i Kurhuset, hvor Smitstoffet formentlig er opelsket i Celleafdelingen vetl de i høj Grad urolige, ødelæggende og
urenligã Patienters Virksomhed, hvis Resuliat har været
dette, at ,,clel har dannet sig et misamatisk Smitstof, som

hvelt Aar kræver nogle Ofre*) ved Hjælp af en

Ïlrysipelas". De øvrige 3 Tilfælde forekom der'
íroä i Plejestiftelsen, og da her ikko findes den Shgs
vanskelige óg sua at sige al Behanclling tlodsende Patienter,
er det særlig værd at iægge Mærke til, at Prof' Steenberg
oplyser, at de forekom ,,hver paa sin Afdeling, saa at her
i[te var nogen Grunrl tii at antage et Smitstof, som blev
overført fra den ene til den anden"; thi forholder dette
sig saa, hvor skal man da søge Aarsagen uden i særlig
slãtte hygiejniske ['orholcl paa aIIe disse Afdelinger af
Plejestifielsen, som have bevirkot, at Sygclommen er opstaáei paa selve Stedet, eller clog, at de andenstedsfra og
atl ubekjendt Yej hidførte Sygclomsspirer have fundet en
sua gonstig Jordbund,, at de have hunnet udvikle sig til en
saa ødelæggende og døtlbringende Sygdom. - Overfor
Kjendsgjerniilgeï som disse turde det dog maaske være
gangrænøs

oveiveje, om ikke Overfyldningen spiller en ll'olle
med- blandt Sygdomsaarsagerne; i ethvert Tilfælde forekommer det mig betænkeligt at betragte Overfyldningen
som noget saa uskadeligt, at man endog anbefaler at intl-

rigtigtãt
i
i

i'
i

li

føro den andensteds.

I

I

li
;

Modsætning
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af mig.
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Skjøni jeg ikke mindre- entl Prof' Steenend han er
disse Lister ãg vei entlog betlre

tancelister"'.
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at de ere særligt trængencle til

Optagelse eller naar de
deres Omgivelser', og blandt
¿e hetbledelige blivel fortrinsvis de optagne, hvis Sygdom
er frisk eller hvis Tilstancl af en eller anden Gruncl gjør
hastig Hjæìp ønskelig. At Expektancelisten, hensynsfuldt
beny[tet,- dórfoL ihke er nogen behagelig Gjenstancl, tulde
ere fatlige for sig selv ellel

maãske være indlysende, og ieg kan fot'sihkre, at den
skaffel sin Forfatter mange Kvaler', baade forcli Valget
meìlem Ansøgerne er vanskeligt og fordi de forbigaaecle'
som mærke, it anch'e ere gaaede forud, aldrig kunne for-

staa dette, men mene, at nel,op de selv vare cle mest
trængencle; men ikke desto mindre n:aa jeg trods Prof'
Steenbergs Indvendinger foretr'ækhe den,fremfor aü fbrringe
det Asyls Godhed, som Staten har beli'oet mig' og sætte
dets lJeboere under Forhold. som forekomme mig forclærvelige.
Endelig slral jeg blot tjiføje, at Prof. Steenbergs

-

at man veil at for'øge Statsasylelnes Belægning
me¿-ZO pct., uitdt kunne unclgaa al fø,-e Expektancclistet'
og vilde lrunne skaffe Plads iil alle Sindssyge' som begjærecle Indlaeggelse, i de 3 Aat', son formenilig ville forl-øbe, inden dõi foretigger tilstrækkelig Asylplads, ingen-

Bãregning,

Iuncle ìrolcler Stik for Aarirus-Asylets Vedkommencle, ganske
afset fra, at der ikke for Øjeblikket er nogen Galanti for'',
at et nyb Asyl staar færtligl om tre Aar tit at modtage de
ovet'shydende Patienter

Ei

fra Aarhus og Yordingbolg'

andet vigtigt Fortrin, som eftet'Professor Steenbergs

-frémgaa
af det Bistrupske System i Mod-Mening skulcle
sætnin! Statsasylernes, skulcle væle den større tr'r'ihed,
som clõ Syge nyiìe paa St. Hans Hospital, og som el saadan,
at Plof. Stãenberg atter her ',tor paastaa' at St' Hans
Ilospital i clenne Henseende ikke overgaas af' noget anclet
Sinãssygehospital i Velilen." Plof. Steenbelg fintler Grunden
til, at iette overhoveclet kan være saa' deri at hans
Ilospital bestaar af Kurhus og Ptejestiftelse og findor altsaa
heli en ny Anledning tit at fremstille det som clet Mønstet',
,efter hviiket nye asylel bsr intiÌettes. Disse Paastando
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llvatl iøvrigt öp"tã'*""let om Frihed ellor
til
knyLtet
ingenlunde
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Henseende slral

Ret,

jeg indrømme, at Prof.

lìteenberg ltar

herslrer der støt'l'e tr'rihecl for en vis

Klasse

Patienter encl paa Statsasylelne; men dette er ikhe noget,
som hal uiÌvikleü sig sammen med at Hospitalet, da dette
blev bygget i sin nuværende Skikkelse, antog Form af en
,,kombineret Anstalt" med Kurhus og Plejestiftelse; denne
Frihecl bestotl forucl, hvilket man vil kunne læse sig iil i
ilaværencle tand. Selmels Skrift ,,om Psychiatliens Tilstancl i Danmarlç med særligt Hensyn til St. Hans Hospiial
paa Bidstlupgaal'd," som bæt'et' Aarstallei 1841, hvilket er
20 Aar foruil for at Kurhuset lejsie sig paa Bidstrup og
30 Aar forud fol at den første af Plejestiftelsens Bygninger
toges i Blug; i denne Bog vil man kunne læse meget om
tlen Friheil, som Patienterne havi-te iil at bevæge sig
udenfor Hospitalet, og tlet vil alisaa ses, at X'riheden paa
BidstLup har en Aarrækkes Tradition at støtte sig til og
er uafhængig af de nu bestaaencle Bygningsfolhold og den
dermecl sammenhængende tr'oldeling af Patienterne. Naar
der paa Statsasylerne hersker mindre Frihecl turde det

vel endog fbr Aalhusasylets Vedkommende hænge sammen
med, at ovennævnte lille Bogs Forfatter, sorn havde gjort
sine førsie praktiske Studier i Sindssygebeha,ndlingen paa
Bidstrup, har ment at se Resultater af denne Frihecl, som
ikke har iilialt ham og som hal bevilket, at han inc'lskLænkede tr'riheden mere i det Asyl, han selv kom til at lede
og style, saalecles at det ogsaa hel har væt'et Lægens Anskuelser og iirhe Bygningsformen og den clerved sammenhængende Paiienüforcleling, som er bievet det bestemmende
veil Tilmaalingen af Friheden i Asylet. Hvorvidt noget
lignenile hal gjort sig gjældentle for Vordingborgasylet tør jeg
ikke have nogen Mening 0m; dog kan man ikke andet

end lægge Mærke til, at, ogsaa dette Asyls før'ste Ovellæge
en Tidlang havcle vær'et knyttet til St. Hans Hospital
Gaar man fra vore egne hjemlige Asyler til Udlandets
vil man ogsaa der se Exempler noh paa, at, den Glad af
I'rihed der gives Patienterne kan være megei forslrjellig
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Àrt og omvendt have ganske lignende
paa Asyler, som €ro meget uensartede Intl-

paa Asyler af samme

ba*tr*ining

i

retning.

Steenberg vil i vore danske Statsasylers Bygat
ningsmaatle og Paùentfordeling se en Nødvendighed for
P¿tienterne maa have minclre tr'riheil end paa St' Hans
Eospital; men dette er ikke saa' og tlet hjæþer ikke, at
han'som Støtte for sin Mening citerer Dr. Helwegs Ord

frof.

om de 3-4 laasede Døre, som vore Markarbejdere kunne
have at blive lukkede ucl igjennem' naar de skulle til
Arbejdo. Naar Prof. Steenberg S. 20 i sit Skrift siger:
hvor akute og
,,EnËver vil indse, at paa de Anstalter,
Aftleling, tler
paa
enhver
blanderle
ere
Sindssyge
úroniske
-at
give de Akute' hvad tler passer for dem'
er det umuligt
de Kroniske ãeres osv.", da er cletto en Appel til ,,Enhvers'o
lnOsigt, som jeg bestemt maa gjøre Intlsigelse imotl; thi
dette"er ikke nJgei, som ,,Ðnhvor" ka'n indse, men noget'
som kun kan betlømmes af den, som vec[, hvorledes Fordelingen af Patienter er pa,a et saadant Asyl' Àdskillelsen
*uUJot Akut og Kronisk er overhovedet ingenluncle- det'
som bør læggJs til Grunct for X'ordelingen; derimod bør
noiig utl.r döüg t*gg.s til Grund som et væsenligi Intldeliigsprincip, og nu* Statsasylelne,- ligesom anclro "blanarbejilende
detteã insiaiter samlo deres rolige, frerleligo og
baade
imellem
her
men
Aftleling,
paa
samme
Patienter
og
uhelbtedelige'
og
helbretlelige
baatle
utot. og kroniske,
og.heriarbejdsttygtige.
ikke
og
støjenile
d.re, oioligt,
metlem attîr baatle helbretlelige og uhelbredelige' baatle
da er Asylet i
at ot. og kloniske paa en andãn Afdeling'
lægge
Stan¿ tít at give ile første al ønskelig F'rihecì og
sitlste'
paa
do
Friheden
i
Iiclskrænkning
îilrtt*U..lig
Naar Profolsor Steenberg tilfø;er', at ,,to forskjelligalteile
kunne ikke
n.fi.*.nt.t for Patientãr' paa' samme Aftlelingmen
jeg
rigtig,
ganske
dette
er
da
Eieînemføres,"
1a1
iiffø.,--^i d.i brhuu.t heller ikke, thi den rolige Patient
enten'
kan, saa længe han er rolig, følge samme Reglement'
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der ovenikjøbet var i en celle' iført -e¡ sejldugskjole.-metl
tre sitler
r..,r,tr¿.'airer siddenàe i en høj Kasse, hvis

den fjercle var
;ö" ö';";t Patientens Hoved'-medens
for Patienten'
;;î;;i tii et Bord, som havde enciaUdskæring
fih jeg
Tvang'
ikke var

ää'itr"tnåt[tÀuur, om clette
ãrt Siut, ut P"uti.ntun dog frit kLrnde

ä;; lü;;";e

Maatle

*uä

sine Lemmer !
aut formentlig.folholde sig med
!.e.væge

jes

ifjor
da
;Jätå;erne paa St' Hans llospiial; thi den
b"ji:
Cuig
Plejesiiftelsesbygninger' som
il;;ä;p
TiÞ
m,ulige
ftf;";;'"ttgnr'i n'og, ogï*¿ Tanken.paa
Vinduerne'
andet besaa
fyg"uä-. iil'Aurhoratilet-blandt Maade',
at tle alle vato'
pun
den
jA
indreit*ä'
disse
;;;il
saaledes' at
i'ãtry"å¿î mecl Jernspro*"i og alle.inciretterle i' og-derdem
i clet''Øjeblik,äan lukhede
:Lunde
de vare laaserle
aabnä med en Nøgle' Konstruktionen
äit.r"ïo"
be-

iirke ind antlet'
thi
åîl'ït-ãîn ner havìe Jernstõngei.for alle Vinduer;
aabne
kunne
naar Indretningen er den¡ at Patienterne-ihke
en {gqler 08 de- dernæst
;îhd"; ;d;" vecl Hjælp afvirkeligheclen'
de
ilr;^#;tn.*.r, áunoi tle i b"l:i1Ïï mansaalænge
sikket'af
et Jérngitter*)i

tiftuftu-tig, men Aãt ialdi mig rigtignok

;; i"kk;ã;,

,'.un
af det fængselsagiige' kan jeg ikke
som en
r'J rottiåu, hvorfor-nrnn ikke paa sla høje Steder
naar
ogsaa
iløj Sdie btagu ,'uo bebolde et Jerngitter
overflødige
være
Vinduet er aabent. At Jerngitre skulde jeg
heìle1 ikke,
forstaar
PaüiãnteL
kroniske
r"iliá f.t de
og forstyrret -Patient
ihi'-îtt tin Erfaring gaar en uroligenteu
han el akut syg
Vinrlue'
ía¡'ent
et
itgt-;ï u¿ ar
af sin Uro i Timer
*tÏer trooirt, enten han kun har liclt
smukt' om man kunde
eller i Maaneder'. Det vilcle væt'o
paa Vinduorne overalti men
undvære Jernet og I-¡aasene
i at anbLinge tlem' hvol jeg skjønner'at
ä fltd.t-;tg heliere
dem-fot
at der er Fare puu tr'*'A*' end jeg-udolader
kunde koste Liv og
kunno proklamere en Frihed' som
saalængo
og sOm dog altid kun et' meget relativ'
hedshensyn saa ,oeget

Ï./emmer

*) oE lukketle
' sfn til den

være af Henskulle de, efter hvatl jeg hører, alticl

kunstige Veutilation'
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Patienten moci sin Villie er indelulrket i et Asyl; og naar
ProL Steenberg mener', at Dr. Helweg konsekvent maa
lade Klejnsmeden afløse Overlægen som Asylcts første
Embedsmand, iclet han forsvarer Nytten af de laasede
Døre, maa jeg finde mig i,'om han mener, at jeg tager

til mine Vinduesgitre i Sdie Etage.
Naar Prof. Steenberg i sin Artikel i Hosp.-Tid. foruden at bringe Klejnsmeden paa Tale som Statsasylernes
Grovsmeden mecl

eventuelle Overlæge,

tillige

sammesteds indtrængende

til-

raacìer dem at lade det ,,Afspæt'rings- og fndesluiteheds-.
Princip" fare, som skal raade i dem, kan jeg ilrke undlade
at ucltale mig noget nærmere herom. Jeg billiger fuldkommen Dr. Helwegs Udtalelse, at ,,det er Laasen, der
gjør Anstalten til et Asyl;" thi Laasen er ingenlunile
alene for aü hindle Patienten i ai lobe bort, mange af
vore Laase ero netop for at hindre Uveclkommende i at
kigge intl. Ligesaalidt som clet sunde og over sine egne
Handlinger raadige Menneske kan flncle sig i, at han til
enhver Tid el Gjenstand for Iagttagelse, ligesaa lidt og

endnu mindre er det den Syge belrageligt, at enhver kan
aabne Døren og se paa ham, hvad enten han sidder sin
Stue eller spaclserer sin Have. og er han indlagt paa et
Hospital, er det Hospitalslægens Pligb at værne ham for
paatrængentle Blikke. tr'or clen, som har alvorlig Interesse
for et Asyls Indretning og for cle Sindssyges Liv og X'ærden,
mit Asyl; men jeg maa
aabner jeg med Glæde Dørene

i

i

til

.t

'l
I

have Sikkerhetl for aü ikke letfærdig Nysgjærrighed tLænger
sig- intl og forstyrrer cie Syges tr'red, og det er mig fuldkomrnen ligegyldigt, 0m en eller anden Romanskrivers
Fantasi iøber løbslr, naal han finder Behag i at benytte
et Sindssygeasyls formentlige Mysieriet' for at spænde et
blaseret Publikums slappe Nelver, ligesom jeg heller ikke
mener at kunne borijage de, - jeg indrømmer det,
ret betydelige Rester af Forticlens Animositet mod ,,Daarekisterne," som Nuiidens Asyler endnu lide uncler, vetl at

lade Dør'ene staa aabne; lukke op for alle overalt kan
man dog ikke ret vel forsvare at gjør'e, og saa vil et mis-
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me¿

d9
|um'
troisk Publikums X'antasi dog beskjæfüige sig
give
i,
og
ind
¿.1 iLt. ¡"t faaet Lov tit at kigge
"Mysteri.inà; piras i disse. - At vi endelig i en ikke fjern
Sintlssyg blev
fr**ti¿ skulde kommo saa vidt, at ,'ingenSteenbergs
ÏIilProf'
ilÀlc-oA sin Yillie,o hvilket-efter Læge (vi faa desdansk
ñ; 6. 23) en betyiningsfuld
at man
o*"rr.' ikke Navnot at vitte) skal havo fortlret'
at tro'
til
nok
henimod, er jeg ikke sangvinsk

stræbto

Patienter

anse

;eg vá4, at-tù fleste rnaniakatske
Lægebehandling
;i; ¡;; uitrã, 'utLu til at komme uncler Syntlere'
ere
for
og' an stor Del mslankolske anse sig
-der
Mængtle
en
medens
hlemfatdne tit iimelig ellel evig- "Straf,
Udsigt til
fårvirretle og sløve individeL lkke huue nogen
appellerer
man
naar
uï nonn. beiribe, hvacl man mener,
pua.lt
gaa.ind
at
til deres x,oinuft for at faa dem til anden Ting er
det'
.rn¿.rfuJo sig en Asylbehandling' En
nogentil
i
Stand
el'
ui tuo overfõr enhvei Sindssyg' som
gjøre ham klart' at
iun¿e at forstaa Situationen, sãget at
i et
det er til hans eget Bedste, ãt nun bliver indlagi
gjøres'
bgt
Á*ytr ¿.tt. er selvfølgelig rigtigt,og
Punkt'
Inden jeg guu,'ou,ì' tii ãet næste væsenlige
paa
Systemet
for
som Prof. Steenberg anfører tit X'ordel
Statsasylet'ne'
med
St. nuo, Hospitai i Sammenligning
-t"f l.g bloi med faa Ord omtale to andre Punkter' som
-ñi¿*tõ faa Betydning men i- -tP..Tlf"ldo ogsaa ere
ygqomssmit,te
oï.rmuu¿u vigtigei n.*iig tr'orholdet tii .
frnder i begge Punkter
og' til Brunãrir.. Proi' Sieenherg
og
iiarrtoiog.n vecl St. Hans Hospitil tangt mero sikker
suutænge

kan han
;;i;ytgt;'d. end ved Statsasyìerne, og forsaavidt
Sammenligning
til
han holdsr sig
-uul[ã have Ret, naarAsyler;
derimod har han ikke B'et'
U.tt.tte
aitit
;;iltt
i denne
naar han betegner St' Hans Hospitals Fortrin

Systemet; thi det System' -som
er
ãn¿e, sit Udiryk i Indretningen af St' flans Hospital'
et
i
adskillelsen meltem Helbredãüge og IJhelbredelige, paa
Plejestiftelsen
f*not og' en Plejestiftelse; at tlernæst
Henseende som knyttet

til
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for Kurhuset tilligemerl prisen
Plejestiftelsen, paa rlen anden Side Prisen for det
blandetle Asyl i sin Helhetl; men sammenligner nìan som
den ene Side .opføre Prisen:

for

Prof. Steenborg gjør Plejebygningens Pris meil Prisen for
en Udvidelso af et biantlet Asyl i samme Stil, tta er tlet
ikke unclerligi og Fordelen faltlor paa de førstes Side.
Prof. Steenberg bobrejrler i sin Artikel i Eosp. Tirl. Dr.
Helweg; at han ,,metl ungtlommelig Lethetl har sprunget.
helt over Tallene;" jeg skal dertil bemærke, at denne Bebrejdelso neppe er paa sin Platls, idet en Kriiik af prof.
Steenbergs Boregninger ilrke lader sig udføro, med nindre
man ha,r,Adgang til do samme Kildor, som han har havt.
De i Prof. Steenbergs Skrift ahførte Priser for Ildvidelsen
af. Statsasylerne 0g for Nybygningerne paa St. Hans
Hospital for.eligge ikke 0ffenligheden, ligesaa littt som
Planerno for Utlvidelsen; de ere kun forelagte Sundherlskollegiet og Justitsministeriet. Naar imitllertid prof.
Steeuberg i sit paa tlet storo Publikum beregnede Skrift
ikke beiænker sig paa at fremkomme med disso Tal, som
næsten ingen af Læserne har Midlor til at kontrollere, tør
tleü vel heller ikke anses for urigüigi, at jeg følger det
givne Exempel og giver. mit Bldr.ag til Bedømmelsen.
Prof. Steenberg anstiller følgentle Sammenligning
mellem Anlægsomkostningerne vetl St. Hans Hospitals nye
Plejebygninger og den projekteredo Utlvirlelse af Asylerne.
ved Aarhus og Vordingborg:
1) Hele Anlægget (Pationt-, .Økohomi- og Administrations-tsygningor¡

:

Asyl

c: pr. ntaas a$å's,
c: pr. Plads.3,47I
c: pr. Platls 2,362

Asyl

ptt. sszþäa c: pr. prads 1,6ä'6
Ptt. 344þ77 c: pr. Plads 1,?23
Plt. 270,000 c: pr. Plads 1,12ó

.A.arhus
200 Ptt. tø#:n
Yordingborg AsyI 200 Ptt. 694,278
St. Hans Hospital 240 Ptt, 567,000
2) De egentlige Patientbygninger:

Aarhus
z0o
Yordingborg Asyl 200
St, Hans Hospital 240
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og han gjør opmærÌ

d;.lokaü'r,o;i':f

falder sammen.*

;ii,l,::qö,,:!_^#iffi

;.ï¿î;åîîf;

at altsaa
skjel, cter er paa Uagifirrou urr?rîuníruening den tror_
fo;'"ü. iäi, Hospitat i
Modttr3,tåff3,:'luitu'nã'
l,u*i,'iufingåt
ur
r;;:filiìäl
'äu
ikt.i¡"etigt]"ü;i; tnu og alene'" Dette er imidleriid
saa,

il

ffi*p*¡Ëïfigti*ffffi
!u,.dirÌü;i,l;ï;*."
men

at

der.

ìiggerâ

terno for Byggeforetagendet
ved st.arbejdetsen af oversiagun.
rã.

asyternes Udvidetsesntiner..

af i(onirak-

Hrîï'urspital og ud_

l;,;"* lg vordingborgi,;g;;"'il; å,r*u to Hensyr,

lË,'rTi}ii".î,,-l,iï;#*llÏ';t;ilÏr.-*:,1,i-l'ïj::
Tæller man Sengeplacìserne,

vil

man flnde følgende:

Aarhus. Vordingborg

Enkeltværelser

og Oeller
30
l'or, liyg'e og Sengeliggen
de 28

St. I{ans.

24
28

44

200

168

252
(Opsynet ikke medregnet).

242

,¿\n0re $engepladser.

-,

.

Samlet Antal Senge.,

200
258
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og efier denne Optælling
vil prisen for hver patientplarls
r á.alhus blive 2.981 K"iouur-no;';;#

og I,501 Kr'., naa,

bygninger', medens
holdsvis 2,755 Kr.

i

hele Anrægget,

yrL'"0"1',ö;r'iï'i*enrise parient_
t yr:qyr:!r,ü"Þ,*î"" vii
btive hen_
og

t,B6Z Kr.
raget' man dernæst
Betragtning, at priselne
ere de samme paa dc
_i.
ikke
to riaspunkïr,"ã'u üont.*kterne
-st.
ByggeLiet pru
for.
Hans Hospit;i-;i;";-uä,o,ruu,
overslagene breye utlarbr;auäu
og da
muj'riãd; rir do projekterede Arbejder. rr¿
er'rlr"r: ä iir,ìi.'*or,*_Asylerne,

Ðo

men

at Priserne

disse

2 Aar efter

paa Bygningsmaterialier og Arbejtle i

Sagkyniliges Angivelse ele stegne o,ällern
i0 og 15 pCt,, og bringes deite i Beregning, vil Resultatet
blive, at Bygningerno paa St. Hans Hospital, hvis of Over-

slag skulde udarbejdes

i

Overensstemmelse med denne
til at koste ikke b6?,000 Kr.
men 0. 650,000 Kr. og rle egenlige patientbygningor ikke
270,000 Kr.., men 310,000 Kr. Herefter vilde prisen for
hver Patientpiacls blive henholdsvis 2,ti86 Kr. og 1,281 Kr.,
og stiller man dette sammen med de korrigerede priser
for Aarhus- og Vorclingborgplanerne, vil Ilesulüatet være

Prisstigning, vilde komme

følgende:

'

1) Hele Anlæget:

Aarhus.... 258 Ptr. 769,041Kr., c: pr. platls 29g1 Kr.
Vortlingborg 252 Ptt. 694,2T8 Kr., c: pr. plads 2755Kr.
St. Hans.., 242 Ptt. c.650t000Kr., c: pr. platls 26g6Kr.
2) De egenlige Patientbygninger:
258 Ptt. 387'328 Kr., c: pr. placls 1b0l Kr.
Vordingborg 252 Pti. 344,517 Kr., c: pr. platls 136? Kr.
St. Hans. ,, 242 Ptt. 0.310,000 Kr., c: pr.plads 1Zg1 Kr.
Det maa endvidere bemærkes, at den højere pris, som
g{tul begge Beregninger fremkommer f'or Aarhus-Asylets
Vedkommende, er begruudet rleri, at iler for dette Lsyl er
beregnet 44 Pladser for. Patienter af lsto og især Þtlen
X'orplejningsklasse, medens der for tle to andre Asyler kun
er Tale om Patienter af Sdio X'orplejning. plailserne fol
de højeLe Betalingsklasser efe solvfølgelig rlyrere; men
Aarsagen iil, at de ero forlangte vecl en eventuel Udvidelse
af Aarhus-Asylet er ilen, at cler Aar for Aar fremkommer

Aartrus....

flere Begjæringer om Optagelse

i

2tlen Klasss for patienter

af den velhaventle Gaardmanclsstand, med.ens man vecl det
oprinrleligo Anlæg havdo tænkt sig Gaardmandsstantlen

henvist udelukkende til Sdie Klasse, noget som ogsaa dèngang svarede mest til cle virkelige F,orhold; naar disse nu
imirllertitl delvis ere forandrede, bør Asylet tago Hensyn
3
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dertil og ved en eveni,uel Ucividelse sæites i Stand tiì at
tilfredsstille tlisse Fordringer.
Betragter man tle saaledes korligerede Talstørrelser,
vil man se, at de nætme sig stærkt til hinanclen, og at
Forskjellen mellem Prisen for St. Hans Hospitals Nybygninger og Projehterne iil Utlvideise i Aarhus og Yorclingborg falde saa nær sammen, at det kun kan være mindre
væsenlige Forholil og lolrale Forskjellighetler', som bevirke
Afvigelsen.
- Hvacl der nu snarere maa vække l'olundring
og give Anleclning til nærmere Undersøgelse, er det, at
Forskjelien ikke er større; thi paa St. Hans Hospital er
cler jo i cle nye Bygninger kun Tale om Plailser i en Plejestiftelse, medens der for Aarhus- og Vordingborg-Asylet'nes
Veilkommende er Tale om Platlsel i et blanrlei Àsyl' og
som jeg før omtalte, er denne Sammenligning ikke korreht,
idet Sammenligningen skal ske mellem Plejestifielse -þ
Kulhus paa den ene Siile og blandet .{syl paa den anden.
Det uforklarlige i, at tle lrorrigeretle Priser for Patientpladserne paa ile to Steder ere hinanden saa lige, faldel'
imirtleltid bort, naar man paa selve Udviclelsesplanerne'
saaledes som de foreligge fLa Arkitektens Haand, undersogel disse Planers Art. Sagens Sammenhæng er da denne,
idet jeg foreløbig holcler mig til Udvirlelsesplanerne for
/rarhus-Asylet, som dem jeg personlig har havt at gjøre
med og derfor kjender bedst: tler er her utlarbejclet to
Planer',, af hvilke tlen ene gaar ud paa i en lille Afstancl
fra de nuværentle Bygninger at opfør'o en Mands- og en
I(vincl ebygning med tilhørende .Øironomilokaler, medens den
de ældre
at der sker Tilbygninger
anden bestaar

i,

Bygninger, fbruden

iil

at dei' foretages

Forantlringer og Ny-

til Øhonomien. Yed den forste af rlisse Planer
er St, Hans Hospitals nye Bygninger paa Bjergmalken
bygninger

til Mønster, og de her ved Aarhus-Asylet projekterede
Bygninger skulle altsaa efter denne Plan have 3 Etager
foruden Kjætder og forovrigt Indreüning som paa St' Hans
Hospital. Vecl Prof. Steenbergs ovenfbr gjennemgaaecle
tagne
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Prisberegninger er det netop Priserne fol dette Udviilelsesprojekt, som ere brugte, og det kan altsaa ikke forundre,
at Priserne i tlet væsenlige ere tle samme paa begge Stecler,
saaleiles som jeg har beregnet; ilet vilde enilog være helt
ufolstaaeligt, hvis Prof. Steenbergs Beregning var rigtig.
Men notop herveÌI faltler ogsaa Prof. Steenbergs paa Tal'

størrelserne byggede Bevisførelse gansko sammen og beviser intet. tr'or Vorclingborg-Asylets Vedkommenrle et der
paa samme Maatle utlarbejilet to Utlvitlelsesplaner, og atter
her har den ene taget de bistrupske Bygningel til Mønster'
kun er den ikke fritliggende, men bygget sammen mecl de

for tlenne er tlet, som Prof'.
og det samms gjælder altsaa her
som fbr Aarhus-Asylet, at det af Prof. Steenberg paa
Tallene byggetle Bevis intet beviser.
Skultle en virkelig blugbar Sammenligning af Priser i
dot foretiggende Tilfælde væt'e gjort' maatte man have
ældre Bygninger'; Priserno

Steenbelg har benyttet,

iagot St, Hans Hospital mecl Kurhus og Plejestiftelse, og
metl Beregning af tle vetl tleres Anlæg havte Utlgifter efter
Nutidens Priser paa Arbejtle og Materiale have sammenlignet tlette metl ilet nu projekteretle nye fynske Asyl,
fultlført til en Belægning af ?00 Patienter'. Utlgiften for
dette or anslaaet til c. 2,000,000 Kr. eller c. 2,857 Kt,
pr. Plads; men jeg har ingen Lejligheil til at erfaro, hvormeget ile bistrupske Bygningel have kostet og kan altsaa
ikke gjøre Sammenligningen. Kan Prof. Steenberg skafre
disso Tal til Yeje, vil deb altid være af Interesse at lære
Bekostningen at kjontle vetl tle forskjetlige A.rter af Asyler,
om jeg entl ikke kan gaa intl paa tlen Betragtning, at man
i ['orholtl som tr'orplejningen af tle Sintlssyge skal sætte
Pengespørgsmaalet i Spitlsen, med mintlre det er afgjort,
at man er nødsaget til at knibe stærkt paa Skillingen.
I sin Anbefaling af Systemet paa St. Eans Hospital
Prof.
Steenberg ogsaa gjøre gjæltlonde, at Adskillelsen
vil
mellem Helbretlelige og Ubelbredelige er begrundet i
Sygdommens Natur. Ðette er et theoretisk Spørgs3x
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maal, som jeg ikko skaÌ gaa nærmero ind paa, idot jeg
kun, ogsaa paa dette Sted, skal plotestere imocl, af der.i
et Skrifi beregnet paa det storo Publikum appelleres til,
hvatl ,,vi alle vide"; thi el Lægernes Kjendskab til Sinctssygdommens Yæsen kun liden, da tør jeg sige, at deü store

el slet ingen, Atlskillelsen mellem helbredetig
og uhelbredelig er ikke saa let, som den skukle synes, naar
man læser S. 18 i Prof. Steenbergs Skrifi; tvæ¡.timocl er
den for Lægen omtlent det vanskeligste, der kan fordres
af ham i Tilfælcle af Sindssygdom, og selv om der blantlt
tlen store À{asse af Sindssyge aliid er et vist Antal, som
er saa retluceret, at han ikke betænker sig paa at give
tlem Uhelbrecìelighedens Stempel, vil rler dog altid væro
et særÌleles betydeligt Antal, hos hvillre Dommen er vanskelig, og netop mellem disse vil rlet blive, at han skal drage
den skarpe Grændse, som maa clrages, naar man har ,Kurhus" og ,,Plejestiftelse". Men jeg skal se bort fra ctet
theoretislre Spørgsmaal og kun holde,mig til det praktiske,
som del bliver Tale om ved Behandlingen af de Syge.
Dr. Holweg har i sin Artikel i ,,Hosp. Titl.,, udførlig og i
Overensstemmelse med dct langt overvejende Antal Sindssygelægers Moning urlviklet, hvorledes det blandede Asyl,
iloi i hvilket man har baade ,,helbredelige,, og ,,uhelbretlelige", er et langt bedre Midilel i Lægens Haand til at intlvirke gavnligt paa de Syge end det ,,ikke blandetle,, eller
kombinerede Asyl, det som bestaar af Kurhus og Plejestiftelse. Prof, Steenberg, der selv giver en yarm Skildring
af den Nytte, som de blandede Asyler have gjort, ja enrtog
tillægger tlem Virkninger, som jeg ingenlunde læ tiltræde *¡, men ikke desto mindre tilraatler at bygge komPublikums

I
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Prof. Steenberg siger (S.

33):

,,Der er

- og deú skyldes i

væsenlig.. Gracl cle blanriede A¡stalter'
sket en mægtig Foranclring i hele clen Maacle, hvorpaa Sindssygdommene nu optræcle;

-

alle cle volclsomme Manier, som, rnerlenÊ jeg var ansat veä
Slesvigs Änstalt, hørte til Dagens Orden, ere nu saa sjelclne,
at cler l<an gaa }laanecler hen, hvor vi ikke se clem her; alle

õt
binererie Asyler som mere svarende

til

Nutidens Tarv, paa-

kaltler, for at vise, at han tlog ikke staar helt alene merl
sin Mening, afdød,e Prof. S elmers Ucltalelser om spørgs-

maalet:

blandet eller kombiner:et Asyl. I

til

fra hans Sitle. Det forholder sig futdligtigt, ai Prof. Selmer havde udarbejdet en Plan

en

Note til S. 523-524 i Artiklen i ,,Hospitals-Tidende,, gjør
han opmærksom paa, at Prof. Selmer, hvem han med Rette
nævner som en anerkjendt Autoritet i alt hvad tler angaar
Sindssygevæsenet, har medtlelt ham og ,,heltligvis lere
andre enclnu leventle, troværdige Mænd", at han, ila iler
var Tale om tlen jytlske Anstalts Utlvirlelse, havde udarbejtlet en fuldstænrlig Plan til en Plejesriftelse. Det er
saa langüfra, at jeg betvivler Prof. Steenbergs Medtlelelse
af tleite Faktum, at jeg meget mere skal dvæle noget
længere herved og vetl Prof. Selmers lVleninger. om dette
Spørgsmaal baade dengang 0g senere, hvillre jeg efter en
elleveaarig Samarbejden med ham har ganske gotl Kjendskab til, saameget mero som Indretningen af Plejestiftelsen
i Yiborg netop falder i tlette Tidsrum 0g gaï Anledning
mango Udtalelser

hommen

disse Paver ogKejsere . , . de existere ikke mere," Det sidste
er rigtigt, thi de barokke tr'ormer af Forvirring hunne vanske-

lig udvikle sig under Asyldisciplinen; men clet første turde bero
paa andre. Forhold, maaske tlerpaa, at St. Eans llospital faar
sine Patienter fra en helt anilen A¡t Befolkning encl Slesvigs
.A.nstalt, thi her i Jyllanil have vi sikkert nok endnu den Dag
itlag meget volilsomme Manier, og det er hetler ikke tet at
forstaa, hvorletles Asylerne skulcle virke uclenfor deres egne
Yægge paa Inclivider, som aldrig have været indenfor dem,

men komme incl mecl friske Sinclssygdomme, ligesom . clet da
ogsaa i ethvert Tilfælile er umuligt, at de blandetle Àsyler verl
Aarhue og Vordingborg, der uilelukkencle faa cleres Patienter
fra Provindserne, shulcle kunne virke paa Hovedstadens Beboere, der befolke Bistrup. A.t cler iøvrigt ogsaa her kan
ûndes ret volilsomme Manier, kan man læse sig til i Prof.
Steenbergs Aarsberetning for 1879 S.

leventle Skildring af saailanne Patienter.

18, hvor han giver

en
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tit en tldvidelse af tlen jydske Anstali ved at

bygge

en

Ptejestiftelse umitidelbart ved Sitlen af den tla bestaae¡ile
havile
,,Hélbreilelsesanstalt"; allerede intlen dennes Anlæg
Plejestiftelse'
tilkommenile
senere
saaclan
en
úan kleen til

og Gruntllinier til en saadan frntles angivne i hans første
Uikast til Helbredelsesanstalten. Planen til Plejestiftelsen
finrles fuliltfærtlig baatle fra hans og Arkitektens Haand
baade metl Tegninger og Overslag. Den støtlte imitllortiil
paa Modstantl.fra oven, itlst Ministeriet fanilt ilen fol tlyr;
Selmer og hans Arkitekt søgte at realucere Overslageü vetl
at foretagì Forandringer i Planen, men den veilblev at
være for dyr, og Ministeliet tilkaltlts tlerfor nuværende
Gehejmeetatsraa¿l , daværentle Prof. X'engor, som vetl
Arkitekt Meldahls Hjælp tilvejebragte de Planer, efter hvilke
Anstalten blev utlvitlet og fik sin nuværende Skikkelse.
Da tlenne nu i 20 Aar har bestaaet sin Prøve som en velindrettet Anstaiü, haaber jeg ikke at begaa nogen Intliskretion vetl af det herværentle Arkiv at fremtlrage visse
Punkter af tle X'olhandlinger, som føries mellem Prof.
Selmel og Prof. tr'engcr. Det fremgaar af tlisse, at Selmer
var mesi stemt for en kombineret Anstalt, idet han fra
forst af havcle intlrettet Helbretlolsesanstalten med clen
Tanke, at senere en Plejestiftelse skulde forenes med tlen,
men han udtalto tillige, at den kombineretle Anstalt ikke
var den ,,eneste saliggjørentle" og at ogsaa den blantletle
Ansüalt havtle mange X'ordele og i og for sig havde ligesaa god Berettigelse som tlen kombineretle. Han ucltalte
endvidere, at der ovcrhoveclet ikko var nogen tilstrækkelig
Grund til i Behandlingen at adskille de helbrerlelige og
uhelbreclelige, og denne Tanko blev grebet og viilere udviklet af Prof. Fenger, saaledes at tilsitlst den nu existerentle
blandetle Anstalt blev Resultatet af Atbejilet, og vetl at opføre clo for denne nødvendige Nybygninger opnaaetles tilligo, at dot forlangte llensyn til Billigheden blev fyldestgjori.
Metlons Prof. Fenger altsaa var den, som fromkom
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til tlen blandede Anstalt, fordi tlenne, samtidigt med at tlon var hensigtsmæssig til Behantllingen af
de Syge, tillige var tlen billigste, blev det Prof. Solmer',
som allerede fra først af i al Almintlelighed havde fremhævet Ligebelettigelsen af blantletle og kombinerede Anstalter, der kom til gjennem en Aarrække at benytto den
saalodes urlvidetle Anstalt. Resultatet af den Erfaring, han
høstecle heraf, var tta tlen, at han ikke blot fanilt den
blandeile Anstalt, saaletles som tlen blev indrettet her,
brugbar, men endogsaa lærte at foretrække denne frenfor
den kombinerede og ofte fremhævede Nytten af at have de
holbrerlelige og uhelbretlelige Patienter blandetle mellem
hinanden,
- Anskuelset, som nu deles af den langt overvejende Dol af tlo praktiske Sindssygelæger. Det har sin
store Interesso netop i dette Øjoblik' da Spørgsmaalet orn
blandet eller kombineret Anstalt er under Diskussion, og
da en elfaren Sintlssygelæge som Prof. Steenberg, uagtet
han fremhæver ile blandede Anstalter¡ udmærkede Virkninger her i I,andet, bestemt hævder Rigtighetlen af at
bygge kombineretle Anstalter, fordi de efter hans Mening
ele principielt rigtigere og tillige billigere, da i Modsæihertil at fremføre den af ham selv paakaldte Autoritet,
med Planen

Prof. Solmer, hvem netop Erfaringon bragte til at holile
paa cìen blandetle Anstalt, og den baado som Læge og
X'inansmand lige ansete Prof. X'engerr som titlligere end
Selmer argumentoretle for den blantletle Anstalt, idet harr
fastholdt, at man ,,ikke i en Patients Helbretlelighetl eller
Uhetbredelighetl skal søge Reglen for hans Anbringelses
og tr'orptejnings Beskaffenhed" og at ,,tlet er saa laúgt fra,
at den Helbredelige paavirkes skadeligt ved at være sammen metl den Uhelbredelige' at et saadant Samliv, naar
P¿tienterne kun iøvrigt passe fol hinanden, entlog kan
virko som et. [Inderstøttelsesmiddel for Kuren" (Indstilling
til Minist. af 30. Jan. 1858), og som tilligo godtgjorde' at
tlen paa Basis af disse ¡\nskuelser byggede blantlecie Anstalt var billigere entl den kombinerede.
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Naar tler nutildags fra visse Sider arbejdes saa süærkt
for-Indretningen af kombinerede Anstalter og man nu mener

atkunnelygge disse billigst, er formenilig"rlen væsenligsie
Aarsag den, at man betragter de uhelbredeligo Sindsslge
fi'a et helt antlet Synspunkt, end man gjortle
laa Aen 'iiA,
da de nys anførte Sætninger bleve nódskrevne.
I prof.
Steenbergs Arüikel i ,,Hospitals-Ticlende,, (S. 522) komn:er
ilette ogsaa renü og klart flem: man beùragter dem fra
X'attigforsørgolsens Staneìpunkt. Derfo-i er det, at
man slaar af paa Fordringorne, derfor er det, at man mener.
at kunne bygge billigere. At der er noget berettigei i
ilenne Betragtningsmaatle skal jeg intlrømñe, kun maã
;eg
-o[
advare mod at sÌaa altfor stærkt af paa X'ordringerne
motl altfor megei at glemme, at det er syge Mõnneskei,
man har at gjøre med, og ikke tr'aitige med et sunclt
Legeme og uskaclie Aandsevner, som man blot behøver at
skaffe Husly og Bøde, medens man overfor clen Sindssyge,
selv om han har faaet Uhelbredelighedsmærket sat puu *ig,
rlog i tlet .Øjeblik, man tager ham untler sin Varetæit,
vetibliver at have Forpligtelser til at gjøre, hvail man kän
for at retlde og ophjælpã de Rester. a=i tandeligt Liv, han
har bevaret. At PLof. Steenberg iøvrigb clelei denne An_
skuolse med mig, er mig belrjendt nok; men jeg tror, at
han i sin Iver for at anbefale det bistrupske System, som
efter hans Opfattelse har havt saa viclunclerlige-Virkninger,
gaar for vitlt og især. er nær ved at glemme de Erfarin[er,
som de senere Aars Sintlssygebehantlling har gjort i tancl_
brugskolonierne. Vistnok nævner han dem i Be_
gyntlelsen af sit Skrift og anbefaler tlem som noget, der
egner sig fortræffeligt for vore hjemlige tr'orholã; men
senere kommer han dog kun tilbage til dem for at bruge
!9m som et Argument i Ðokumentationen af de bistrupsËe
Plejebygningers f,'ort¡æffelighetl, iclet han vil hævde, at
,,Plejeanstalten tlanner det naturlige 0vergangsled for de
blantletle Anstalter tit Lanclbrugslrolonien,,. nãtte er imidtiil en fra rlen alminrlelige Opfattelse temmelig afvigenile

r

;

i
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Anskuelse; den blandede Anstalt behøver ingenlunde et
saadant 0vorgangsled, Landbrugskolonien kan knyttes umicl-

til

den, og rlen vil levere Beboete til Kolonien ikke
blot fra den Klasso Patienter, som kunde anbringes i en
Plejestiftelse, men ogsaa fra sine helbredelige Patienter.
Efter rlen almindelige Opfattelso af ,,Landbrugskolonien", en Opfatielso som er støttet paa X'orholtleoe i disse
Koloniers tr'orbillede, Clermont i Frankrig, og dennes Efterfølgere i Tydskland, er Indretningen
som den
- saaledes
ogsaa er skiklret i Dr. Helwegs Skr.ifi
af tlen Art, at
Patienterno i en saadan Koloni ero anbragte
under Forhold, som næl'me sig til dem, Bondestanden lever uncler,
dog selvfølgelig ordnede metl fornuftig Hensyn tit Bygiejnens
I(rav; Prof. Steenberg derimorl vil have sino Uhelbr.edeligo

delbart

i Plejestiftelser og en tilliggende Bondegaarrl,
Jorder de clyr.ke, blot benyttet iil ai afgive de egenlige Landbrugs-Bygninger (S. B5). Veri ilen første Ordnìng,
clen som el praktisk gjennemført og prøvet i en lang Aar:række i Clermont og nu i ikke saa faa Aar i Einum
og Zschaclrass, har man kjøbt Landejendomme og ved Omordninger i de gamlo lìygninger og tildels ved Opforelse
af ny skaffet Plads til et størle eller mindr.e Antal arbejdsdygtige Patienter, som bo i selve disso Bygninger. De
leve her under f,'orhoid, der i visse Henseendei ere simplere
og talveligere end i de egenlige Asylbygninger, men de
tilbringe største Delen af Dagen ved landlige Albejder og
i stor Frihed. X'ra et økonomisk Stanrìpunkt betragtet
yder Kolonien en dobbelt Fordel, paa den ene Side vert
Billigheden af Bygningerne baade ved deres Anskaffclse,
Yedligeholdelse og Drift, paa den anden Sicle ved Ildbyttet
af Lantlbrugot, og selv om iler ikke naas saa glimrende
økonomiske Resuliater som i Clermont, der har gjort sine
Ejere til Millionærer (thi detie måa nan enrlelig ikke
vente), saa har dog Erfaring vist, at der spares meget betydeligt i Sammenlígning metl den sæclvanlige Forplejning
af de Sindssyge i stole Asyler. Fra el, lægevidenskabeligi
lrasernerede

ìvis

ii
il

ii
I
I

i

i
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Standpunkt ytler Kolonien' rigtigt benyttet, væsenlige F'ordele baade for uhelbretlelige og helbretlelige Syge; af tle

første tager den et forholtlsvis beiytleligt Procenttal og
giver en utlvidet X'rihetl og'Beskæftigelse med et nyttigt
og sundt Arbejde, af tle sitlsie tager tlen maaske et mintlre
Procenttal, men bliver da ogsaa for disse til overordenlig
Nytte, Tbi lige saa langt tlet er fra, at alle Uhelbretlelige ere flittige, rolige og arbejdsomms lVlenneske¡', hvilket
den, som ikke kjender noget til Sintlssygo, let kuntle komme
til at tro vetl at læse Prof. Steenbergs Skiltlringer af Forholdene paa St. Hans Hospital, lige saa langt er tlet paa
den antlen Side ogsaa fra, at alle Helbredelige trænge til
stræng Intlespærring. Først er der et ikke liilet Antal
Rekonvalesconter, som Avlsgaartlen kan optage fra Motlerasylêt, for at tle tlor kunne tilbringe tlen sitlste Periotle af
deres Hospitalsophold vetl sundt Friluftsarbejde og untler
friore tr'orhold, som kunno danue en nyttig Ovelgang fra
det attiil tvungne Hospitalsliv til Livet paa fri X'otl i sund
Tilstancl. Deinæst er tler ogsaa jevnlig en eller antlen
Patient mecl en forholdsvis frisk Sygtlom, der lran sendes
til Avlsgaartlen; Prof. Steonberg gjør selv opmærksom paa'
at der dog nu, og tlet sker Aar for Aar hyppigere' sendes
Syge til Asylerne, som enten ero i deres Sygiloms første
lette Segyndelse eller hvis Sygdom kun ytrel sig vetl
rnildere Symptomer og aldtig helt berøver don Syge lferredømmeü over sig selv; for saatlanne vilcleAvlsgaarden metl
sine tlisciplinerede, nen dog forholdsvis frie Forhold og sit
nyttige Arbejcle i mange Tilfælde væro en Yelgjerning.
Yiide man knyite Avlsgaarden alene til Eospitaler for
Uhelbreilelige, vilde alle tlen Slags I'ationter gaa Glip af
den Gavn, som tlen kan stifte, og vil man ovenikjøbet anbringe de fol Avlsgaarilen bestemto Syge i kasernemæssige
Plejebygninger, cla vil dette utvivlsomt borttage en væsenlig Del af den X'rihetl, som man netop har til Hensigt
at byde tlem.
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Som det ofte er blevet fremliævet, og da ogsaa ilen
herværende Diskussion om Sindssygeforplejningen, erLand-

iil Gavn for det eno Kjøn, for Mæntlene,
og dei støtler paa væsenlige Vanskelighetler at give den
tilsvarende DeI af Kvinderne en tilsvarentle tr'rihed. Kun
en ringe Del af Friluftsalbejdet ved Lantlbruget udføres
hertillands af Kviniler, væsenlig kun en Del af Høstarbejdet, og tler viltle kunno næres vel begruntlede Betænkeligheder verl at lade begge Kjøn arbejde sammen
vetl dette. Den kvinrlelige Gjerning faliler i Hoverlsagen
indenfor Husets Døre, og de Dele af den, som særlig ere
knyttede til Landbruget, f. Ex. Mejeliet, turtle tler vetl et
Sindssygeasyl være mintlre Brug for, dels fortli tlen Mælk,
tler produceres, vil blive brugt som saaalan, dels ogsaa,
selv om ilette ikke skete, fbrdi Mejerivirksomhetlen hos os
har naaet et saa udviklet Standpunht, al, man ikke vil
kunne vente at opfylde berettigede ï'ordringer i den Retning vetl tle vexlentlo og ikke altirl paalidelige Arbejdskræfter, som iler raatles ovel blantlt et Asyls Befolkning.
Væsenligst vil man derfor altitl vær'e henvist til at beskæftige de kvintlelige Sintlssyge vecl Eaardarbejde og i
Asylets Økonomi. Dette sker ganske vist iforvejen i en
større eller mintlre Udstrækning i alle Asyler, men skulde
tr'orm¿aìet være for tle arlejdsclygtigo og paalitlelige Syge
ai give en større X'lihed i ['orbinrlelse med Udsigt til et
for Asylets Drift større økonomisk Udbytte, da turclo Udviklingen maaske gaa i den Retning, som man ogsaa til
on vis Grad har et I'orbillede for i Clermont, men ogsaa
veil andle Asyler, at der til Asylernos .Økonomilokaler
knj'ttes særlige 0g mere frit beliggende i\fdelinger, helst
i frit liggende lluse, som saa befolkes med de Patienter,
hvis Vilksomhed faldel i Yaskeri, Systuel og Kjøkken.
Ledet af sin Interesse for Plejestiftelser og støttende
sig paa sin tr'olrnening 0m tlisses baade i økonomisk og
lægelig Henseende store Gavnligheil, fureslaar Prof. Steenberg som første Letl i den Række Foranstaltninger, cler er
brugskolonien kun
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at skaffe Asylplads til Landets Sindssyge, at
der i X'yen bygges et nyt Äsyl og at detto indretües som
en kombineret Anstalt mecl et Kurhus for 150 Patienter
og en Plejestiftetse for 550, bygget i Pavillonstil og liggende
i Nær'heden af en eristerende Bondegaartl. At dei er rigtigt, at et helt nyt Asyl bygges først' inrlen der tænkes
paa muiige Utlvirlelser af de æltlre, og at cler' idet Plailsen
nødvenrlig for

søges til ei saadant, tages Eensyn til Fyens Intetlesser' el
jeg ganshe enig metl Prof. Steenbelg i; l<un maa jeg tilføje, at der ogsaa bør tages Hensyn til en let Adgang for
Patientel fra Sydjylland og at tlerfor et eventuelt nyt Asyl
helst bør ligge i Nærheden af lillebælt. Derimorl maa
jeg i Overensstemmelse mecl hvad jeg forud har udviklet'
metl Hensyn til Planen for Udførelsen af et saadant nyt
Asyl, foreslaa, atAsylet ved LiIlebælt opføres
som et blandet Asyl, men som saatlant dog mecl Bibeholtlelse af den af Plof. Steenberg anbefalede Pavillonstii, og at der i X'olbinclelse meil dette blantleile A'syI intlrettes en A v I s ga ar d for tle arbejtlstlygiigste af Mændene
og en fîitliggencle Bolig for tle ved Økonomien beskæftigede
arbejdstlygtigste af Kvinderne, tlisso to sidste indretteale
mod den X'rihecl for Patienterne, som tle have i Utllantlets
Landbrugskolonier. Hvorvidt man vetl Indretningen af
Avlsgaarden vilde omtlanne en sammen med ilet fornøtlne
Jordareal indkjøbi Bontlegaard, saaletles at den kuntle afgive Botig for Patienterne, eller man paa den indkjøbte
Jord vilde fra nyt af opføre Boliger i lantllig Stil, maatto
afhænge af de lokale ['orholcl og af tlen Omstændighecl'
om en Bondegaard overhovetlet var at faa af passendo Beliggenhed og af en Beskaffenhed, som tillod dens Anvendelse i dette Øjemed.
- Opført og indrettet paa tlenne
Maade viltle det nye Asyl formentlig være hensigtsmæssigsü
for de Syge og billigst i sin Drift, utlen at det ved Opførelsen vilde kræve uforholdsmæssige Bekostninger.
Fol end viilere at udføre sine ldeer, foreslaar Prof.
Steenberg dernæst at udvide de to Statsasyler vetl
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Aarhus og Vordingborg metl Plejestiftelser for 400
Patienter. paa hvert Sted. Han tilraader at kjøbe
,êtr

Bonrlegaard paa c. 100 Ttlr. Lancl, ikke fjernore fra lloderanstaiten ond højst en Mil
- helst nærrnere -* 0g der,
,,umidclelbart ved den existelende Bondegaard,,, at bygge
en Plejeanstalt for 400 kroniske Sindssyge. Desuden skulde
cler bygges Kjøkken og Vaskeri samt Bolig til de ,,faa
Ilunktionærer, tler bleve nødvendige.,, Bondegaarclen; skukle
afgive tle egenlige Landbr.ugsbygninger, Administrationen
skukle lecles fra Moderanstalten og,,Lanclbrugsanstalten
skulcle hver Dag ved Vogn afhente lra Moderanstalten alle
de Relrvisiier, som næste Dag skulde anvendes i Kjøkken,
Vaskeri, paa Afdelingerne, Medicinstuen etc,, og afgive de
Produkter (lVlælk, Kartofler etc.), Modelanstalten maatte
have Brug for."
Det forelrommer mig imidlertid, a,t
ciette Forslag gjennemgaaendo er saa upraktislr, at jeg ud!ørligere maa imøclegaa clet, og jeg skal herved væsenlig
holdo mig til X'orholdene for Aarhus-Asylets vedkommenrle,

idet hvad jeg her skal anføro formentlig i det væsenlige
ogsaa vil gjælde for Vortlingborg-Asylet.
Vilde man efter iletio Forslag til Aarhus-Asylet, som
er normeret til 400 Patienter, knytte en Plejestiftelse meal
lige saa stolt Patienttaì og lade denne sidste fungero som
,,Landbrugskol0ni", vilde man tilvejebringe et tr'orholcl, som
var væsenligt forskjelligt fra de Asyler, som bestaa af et
lille Kurhus og en stor. Plejestiftelse. I disse indeholder
nemligKurhuset de friske Tilfælde, Plejestifl,elsen de ældre;
men i et Dobbeltasyl som det projekterede, vilde Moderasylet være altfor stort til alene at fungere som Kurhus,
det maatte nødvendigvis ogsaa komme til at rumme et
større Antal uhelbredelige, ja tlisse vikle utvivlsomt alticl
i Tal overgaa de helbredelige. Hvis det nu vâr saaledes,
at Moderasylet kunde beholde cle becìste af sine uhelbrede-

lige,
saaledes som fol Tiden, da et vist Anial af de
mest -reducerede sendes til Viborg-Asylei,
ja cla vilde
- cleb
der intet være at ind.vende, tværtimod vilcle
være hel-
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digi; men efter tr'orholtlene maatte netop det omyendte
blive Tilfældet, thi skulde den nye Plejestiftelse kunne
virke som Lantlbrugskoloni (ganske afset fra, at d.en, som
før udtalt, slet ihke vilde være nogen cgenlig Lanrlbrugskoloni, men kun en Kaserne med Jordtiliiggende), da

maatte Moderasylet netop til den afgive sine rolige og
bedste Kræfter og beholde de tlaalligste tilbage. X'olgen

heraf vilde blive, at Motlerasylet kom til at rumme to
Arter af Patienter, nemlig de frisk indlagte, ,,helbredelige" og cle urolige, urenlige, aandelig reduceredo og til
Arbejtle uskikkede uhelbr.edolige; men tlette vikls af Hensyn til de første være en højst uheltligBlanding; thi ligesaa meget som de rolige, disciplinerede og til Arbejcle
vante uhelbredolige kunne virke gavnlig paa tle i Asylet

nylig indkomne Patienter,
- dette er rle blandecle Asylers
fortrinlige Sitle,
ligesaa ødelæggende viltle det være

for Patienter, hvis- Sygdom eller.s gav Haab om Belbretlelse,
at færtles mellem tle sørgelige Ruiner af fornuftigt liv.,
som de daar:ligste af de uhelbredelige frembyde. Ogsaa
maatte man sporge' hvorledes skulde Moderasylet l'aa sine

Marker og Haver dylkede under slige X'orhold, naar det
sendte sine bedste Arbejdskræfter bort. Aarhus,Asylet
har 20 Tdr. Land .A.gerjord, 15 Tdr. Lantl til Haver
(Kjøkkenhaver, Parkanlæg osv.), som krævel adskillige
Hænde¡ til sin Drift, ganske afset fra, at ogsaa meget Aibejde udfordres af en I Trh'. Land stor Kratskov og til

Yedligeholdelsen af Kirkegaartl, Veje, Blegepladser osv.
Indretningen af en saadan Plejestiftelse, tler særlig skukle
lægge an paa Agorbrug, viltle saaletles være til Skade for.
Motlerasylets Virksomhed som Helbredelsesanstalt og cìen
vilde gjøre Driften mere kostbar', idet fremmeil n;*tp
viltle blive nodvendig.
ikke kan jeg andet end
- Heller.
anse det for meget uheldigt
og praktisk næsten umuligt
at lægge en saa stor Plejeanstalt i en Afstand af indtit en
Mil fra Moderasylot, naar Administrationen skal være paa
dette og der skal være cn stadig Kjørsel frem og tilbãge
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üetl Borbrugsgjenstantle. Jeg tør ingenluntle sige Ja til
Prof. Steenberls Forsikring, at ,,tle Dage, da man her i
Danmark ved Hjætp af en Vogn eller en Slæde ikke kan
kjør'e en lille Mil fi'em og tilbage, ere i Santlhed for intet
at regne" ; vislnok ere de Vintertlage, ela Samfærdslen
ganske er standset, ikke mange, men tle findes dog, itlet-indstr her i Jyllantl, og ikke saa ganske sjelden kan
den være ydersi besværlig. Men selv om man forudsatte
et saa gunstigt Klima, at en Afspærring metl Sne ikke
fandt Stecl, vilde tlog on saadan Afstand voltle megen Besvær, stort Tidsspittte og betydeligt Sliat paa lIeste og
Befortlringsmiiller. Det nu bostaaenile Asyl vetl Aarhus
ligger en gotl halv Mil fra Byen og tlen projekieretle Plejestiftelse, som jo maatte have sine Inventarie- og X'orbrugsgjenstantle, afset fra dem' som skultle protluceres paa Stedet,
fra Aarhus, vilcle altsaa btive fjernet intltil 11/z Mil derfra
og en Omladning skultle fintle Stetl paa Moclerasylet' itlet
efter X'orslaget Plejestiftelsen kun skulde have ,,ganske
smaa Oplagsrum" 0g daglig fra Moclerasylet skultle hente
,,alle de Rekvisiteï' som næste Dag skulals anvendes i
Kjøkken, Yaskeri, paa Aftlelingerne, i Medicinstuen osv.";
hvilke ,,Rekvisiter" tler menes, er ikke ganske klart' men
formenUig er tlet rle tlaglige X'orbrugsgjenstantle: Kjød'
Fisk, Urtekramvarer m. m. til Kjøkkenet, Sæbe, Soda
og lign. til Vaskeriet osv.; men man skulde tlog synes, at
det var naturligere, at en Stiftelso paa 400 Paiienter i saa
Henseenile blev sat i Stanit til at sørge for sig selv. Eü
ret betyrletigt Antal I'unktionærer maa dog nødvendigvis
bo paa Stetlot, hvormeget man end vil spare; tler maa
foruden Overopsyns- og Opsynspersonale tlog i ethvert Tilfælde være nogen til at forestaa Kjøkhen og Yaskeri, der
maa være en I'orvalter og cler maa Yære Læger, jeg siger
Læger, thi mindre entl to tør man neppo normere for et
I{ospital paa 400 Syge, som ligger utle paa Landet indtil
en Mil fra Mo<lelasylet, da man dog i Viborg-Asylet, sonr
ligger i en metl Læger velforsynet By, har ansat baade en

48

rJvellæge og en Beservelæge for dets 300 Syge. Der kan
spares paa Kontorpersonaleü, idet man lader Kontoret være
paa Moclerasylet; men rimeligvis vilde dog det forøgerle Arbejde, som 400 Patienüer mecl tilhørende Personale utvivl-

somt giver, alligevel nørlvendiggjøre en Mancl tit paa
Hovetllrontoret, Overhovedet vilde tleb snalt vise sig, at
Besparelsen i tlen Ìlaglige Drift, orn tler i det hele taget,
blev nogen saadan, viltle blive meget ringe, og man vikle
havo skabt et kunstigt og besværligt arbejrlende Maskineri,
som man snart vilde ønslre afløsü af en naturligere Inclretning med ['rigjørelse fra Motlerasylet og fultl Selvsiændigherl for rlen fjernt liggende Plejestiftelse; tlog vilde
man., hvis Adskillelsen skete, altici kommo til ai føle
Ulæmperne af at have lagt Stiftelsen for langt borte fra
en By.
- En Udvidelse af Statsasylerno paa tlenne Maade
kan jeg derfol ikke anrlet enil bestemt fraraade som baade
skadelig for det gamle Asyl og yderst besværlig for Driften
af det helo; man kunde vel spare noget i Byggeomkostninger, naar man indrettetle Plejestiftetsen tarvelig, men
man vilde sparo overmaatle lidet i Lønninger til tr'unktionærer, og tlen dagligo Drift vilde blive fordylet ved rle
itlelige Transportor frem og iilbage mellem de to Asyler,
foruden at Moderasylet vilcle kræve Hjælp til Utlførelsen
af de nøcìvendigo Arbejder i Mark og Have, idet det blev
berøvet sin beclste ltrbejdskraft. Endetig vildo man ved
en saaclan 0rdning slet ikke faa nogen egonlig Lanilbrugskoloni. _- Skulde IJestemmelsen blive, at Statsasylerne
skulle udvitles, bør Udvidelsen ske paa den Maatle, at man
gaar ud fra det faktisk existelende baade hvad Bygninger,
Jord og Befolkning angaar og utlvikler dei videre, idet
man vel har det økonomiske for Øje, men tlog heller ikke
glemmer det i antlre Henseendsr nyttige og honsigtsmæssige. Prof. Steenberg menel imidlertid, at Statsasylerne, ligesom de blandede Asyler overhovedet, ,,mangle
Psrfektibilitet" (S. 33); derfor maa man heller ikke unilre
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sig over, at hans Forslag til tlesuagtet at uclvikle dem,
have væsenlige lVlangler merl Hensyn til praktisk Udførlighed.

tr'or Aarhus-Asylets Veclkommentle
og jeg holder
- bedst
mig atter væsenligst til detie, som er mig
bekjendt,
og idot jeg antager, at hvail iler gjældor her, med nogle
X'orandringer ogsaa passor paa Yordingborg-Asylei

vildo

en Udvidelse heldigst kunne ske paa en dobbelt -Maade,
dels verl Tilbygninger til do nuværende Asylbygninger, clels
veil Indretning af en Àvlsgaartl i Asylets umiddelbare Nærhed. Tíl den førsto Dol af Urlvitlelsen er cler fra Arkitektens llaand urtarbejcìet Planer, som, hvatl det væsenlige angaar, intet latle tilbage at ønske; blev de urlførte, viklo
en Omordning af Patientfordelingen i Huseü til en vis Gratt
blive nødvontlig, men naar denne var sket, vilde Inilretningen være særdeles hensigtsmæssig, og tler vildo være afhjulpei Mangler, som hængo sammen med, at Asylot, som
tleü nu staar, idetmindste for sin ældl.e Dels Vedkommencle,
alleredo hører til cle forholclsvis gamle, siden hvis Opførelse tr'ordringerne til et veìordnet Asyls Indretning til en
vis Grad ere forandrede. En Uclvidelse paa alenne Maatle
vildo koste noget (c. 20,000 Kr'.) mero onrl tlen titlligere
omtalte Udvidelse med fritliggencle Nybygninger, som jo,:
naar man regnetle rigüigt og tog fornøden Eensyn til de
for de højere Betalingsklassor bestemte Platlser, i Bekostning svarede til Sl. Hans l{ospitalsNybygninger'; men man
viltle vecl don vinde Fordele, som man ikke bør tabe af
Syne, iilet man siatligt maa fastholde i Tanlren, at AarhusAsylet er Helbre d elsesanstalten fol Jylland, som tlorfor.,
naar tr'orandringer skulle slre, bør forandres paa tlen ogsaa

i

dsnne Retning hensigtsmæssigsto Maacle, selvfølgelig uden
overdrevne Fortlringer økonomisk Henseende.
Den an-

i

- af en
den Del af Utlvidelsen skuldo bestaa i Indretningen
Avlsgaard, og hvad der muligvis kunde anses for at være
for tlyrt vecl tlen første Del af Udvitlelsen, shukle inrlvindes
vocl tlenne og tlet ikke blot i Øjeblikkeü, msn meget mere
4
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ved den foltsaite Drift. Til Indrotningeü af en Avlsgaaltl
vilde fordres, at man kjøbte en nærliggenclo Bondegaarcl

og gav denno en forandret Indretning, saaledes at den
kuntle beboes af et større Anial albejdendo Patienüer efter
de tydske Landbrugskoloniers og det franske Olelmonts
I\{ønster. Men Bondegaarden skulde ligge i Nærhedon af,
om ikko helt græntlse 0p iit det gamle Asyls Ejentlom ;
thi dervetl kunde det gjennemføres, at ile paa Avlsgaarden
boendo Paüionter bearùejdede ikl¡e blot dennes men ogsaa
Eovetlasylets Jorder, ligesom omvenclt dettes velindrettecle
Vær'kstetler vilde værs til Gavn for Avlsgaalden. Ved Inrlretningen af Avlsgaarclen skulde selvfølgeligt alt egenlig
hospitalsmæssigt Appalat udelades, iclet kun legemlig raske
og arbejrlsdygtige Sintlssyge kom til at udgjøro dens Beboere, medens enhver, som fik en eiler anden Sygdop,
eller som fik en Opblussen af sin Sindssygdom med heftigere Symptomer, strax blev bragt tilbage til Hovetlasylets

Sygestuor eìler lukkerle Afdelinger. At der veal en saadan
nærliggonde Avlsgaartl hverken var Br.ug' for særligt der
boendo Læger eller Kontorfunktionærer, er en Selvfølge,
ligesom ogsaa at den daglige X'orbindelso mellem Gaaiden
og Hovetlasylet vikle væro let og billig.
Medens Avlsgaarden ved en saatlan Udvidelss kun vilde komme Mæn-
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dene

¡

til

Gode,

viltle der for

kunne blive Anletlning

i

I

i
l

Kvindernes Yedkommende

til at byggo en særskil[

og

paa

friet'e Forhold baseret Afdeling knytüet til VaslreLiet. Ved
en Udvidelse af Aarhus-Asylet viltle nemlig i alle Tilfælcle
den nuværende Okonomilejlighed være for lille, hvorfor
ogsaa Arkiteklens Plan gaar ud paa at bygge et nyt Vaslreri, beliggend.e udenfor tle gamle Asylbygninger; tildette
hunde saa en Bygning for de i Vaskeriei og paa Systuerne
arbejdendo Kvinder støtte sig, og idet Avlsgaarden liggor
i nogen Afstanil herfra, vilde cler kunne opretholdes en tilstrækkelig Sondring af Kjønnene, utlen at den Frihed, der
indl'ønmes baade Kvinder og Mænd behøvecle at lido derunder. * Ved on Ordning som denne vilde Asylet mecl
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til

en Størrelse som den af
samUige Udvidolser nae 0p
Pladser til s00 Sintlsmetl
bteenbelg foreslaaede

IüfÑtt

:a*

viltle ku-"nne blive velindrettet for tlo Syge' og
¿iituifd. i sit Anlæg ikke blivo uforholilsmæssigt tlyrt'
,r¿å1, ¿.t i sin Driit formenilig vilde blive forhollsvis
ryg* |

økonomisk.

tle
Naar tler er Tale om at skafrs flere Platlser üI
at
tlette
Øjemed
i
omSindssyge, og tler særlig er Tale
Vordingborg'
og
Aarhus
o¿oiAt" ät' bõstaaentle et¡tt vetl
iiggu, A.tn*st ttei Spørgimaal-meget nær'.om da ikkeog¡iïVi¡otg-Asylet kan udvitles' Vetl tle to andre
îryrtt ãI: iïotvtjen en stor og ret kompliceretlntlrotning
itíuog, iilet cle hver fol sig liave 400 Patisnter' disse
og hver enkelt af disso atter
¿tttt i 3 X'orplejningshlasser
"helbreitelige
og uhelbretlelige' I Viborgindeholdende ïuä0.
Aryl.i n"¿ts derimotl kun 300, og tlisso ere alle uhelbrotlei*t oU alìe henhørenile til Sitie ['orplejningsklasse; - Forensartede'
hãlden"e ere altsaa her langt mere simple og
-og
en endog beviltle
fintles,
hvis ikke væsenlige Ilintlringer
iyarfig Utlvirlelse äf et saa¿ãnt AsyI kunno bringes i X'or"lf"lg. Ilegulativerne for tlette Asyl er tlet endvidere
*iuJ.

J;æreri! Henseende mest recluceretle af de uhelvil
frt*Ouiig., ,o* o"ptugtt, altsaa saatlanne, som man ikke
idet
Asyler'
antlre
tle
¡ut"*ã sig paa-at-senile bort fra
som
Uhelbretleìighetlsstempìet fbllængst er paatrykt tlem' og
ViborgDa
Antal'
altirl flntles-i disse i ãt itt. ubetytleligt
oprindelig blev projekteret, gik^?lanen ud poa at

i,oi

at-

i

Àtyiut
215
faa ¿ot [il ut r'orn*e ¿fO- Patienter 1235 l\Iænit og
tlet
af
Omdannelsen
I(vinder¡, og Overslaget lød paa, at

óosthus samt de nørlvenilige nye Bygninger-skultlo
toste rOoþoo fr. Resultatet var imitllertitl' at Bygningurn., Au'd. stotle færdige' kun rummetle 300 Patienter'

l*tf.

h-ori
ãg ut n*tortningen havðe været over 4?0,000 Kr''
den
for
betalo
maatte
,rirar.gnut de 3õ,ooo I(r., son man
til
Hensyn
mecl
61/¡ Tär. Land store Have. Forholdeno
vanskemeget
en Uilvitlolse af tleite Asyl ero' utvivlsomt
4'f
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lige, irlot det liggel paa en stejl Bakke, indeklemt mellem
Byens Gader og Viborg Sø og desuden har Byens Gasværk liggende mellom sine Bygninger og sin Have;
men idet der formentlig er en Mulighed for, at Gagværket inclen tr'orløbeb af ret mange Aar kan blive fjærnet,
og Anstaltens Terræn clerved blive samlet, maa d.et Spørgsmaal kommo frem, om ihlçe en Del af den dyrt betalto
Have burtle anvendes til Byggeplads fot nye Asylbygninger,
tler knyttedes til de gamle under fælles Admiuistration og
og med fælles .økonomi.
Blandt Professor Steenbergs tr'orslag med Hensyn til
Ordningen af Sintlssygevæsenet utlenfol' Spørgsmaalet om
Tilvejebringelscn af Asylpla,dser, er der eü,, som har nin
fultle Synrpathi, hvad Tanken i cìet angaar, og rìet er For'slaget om sagkyndigt Tilsyn og virksom Kontrol

med alle Landets Sindssyge, tr'orTiden existereren
saatlan hun for de Syge, som ere optagne i Landets offenlige Asyler, og skjønt clet selvfølgelig bør existere her, 0r,
rot beset, dog de offenlige Asyler de, som mindst trænge
til Kontrol, itlet der i hele deres Indretning og i clet storo
og forskjeìligtarteile Persqnale, som er knyttet til clem,
allerede er en Kontrol og en Sikkerhecl for, at Patienterne

blive forsvarligt behandlede. Derimod existerer der intet
orcìnet Tilsyn med de private Pensjonater for Sindssyge,
endsige med de mango enkelte Sindssyge, som forplejes i
ileres Hjem eller af Kommunerne ere anbragte paa Arbejdsanstalter, Fattiggaarde og hos private Personer'. I sit Skrift
Danmarks Sindssygevæsen" (S, 38) indskrænker Plo'Om
fessor Steenberg sig til at opstille en Fortlring om Tilsyn
og Kontrol og til kortelig at antyde, hvorledes Folholdene
i den Retning ere i Slrotland; i sin ALtikel i HospitalsTidentle gaar han derimorl nærmele incl paa Spørgsmaalet
og f'remkommer her med et lrorslag, som et vidt forskjelligi fra clet skotske Mønster, 0g som ganske el hans eget.
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Idei han fastholtler, at Staten bør giør'e sine Asyler saa
store, at de kunne modtage alle ile Sindssyge, som il<ke
kunne fctlplejes forsvarligt i Hjemmet, og at Staten cierfor
bør værc i Stancl til at kontrollere, hvorledes tle Sincìssyge
for¡lejes, som forblive i deres Hjemsogn, uddrager han
følgende Slutning : ,,Hertil kr'æyes, at 0verlægerne ved
Statsanstalterne ilrke blot ere Læger for tle Sindssyge, der
opholde sig i Anstalterne, de bør tillige være Direktører
for Sindssygevæsenet hvel i sin Landsdel". Saa gode som
Præmisserne ere, saa lidet have de imidlertid at gjøre med
Konklusionen, 0g man skulde cla synes, at der maatte kunne
findes andre Mæntl end netop Asyloverlægerne, som vare
skikkede til at udøve en saadan Kontrol. Dette synes cleü
dog ikke, at Professor Steenberg mener, og den citerede
Sætning er ikke blot noget, som han flygtigt henlraster,
nej han udvikler detailleret, hvilke Fon'etninger, han tænker sig, at Overlægen skulde faâ, naal han efter hans Anvisning blev Direktør' for Sindssygevæsenet i en Landsdel.

'jds'
lrrift

IIan slral da ,,ikke blot tiìse tle Sindssyge, paapege Mangleme veil deres X'olple,jning og have Ret til at fordre
Manglerne afhjulpne, men han skal tillige staa cle lokalo
Myndighetler bi i enhver Sag, som veclrør'er Sinclssygevæsenet"; dernæst skal han, naar et Asyl paa Grund af
Pladsmangel maa nægte at modtage en Sindssyg eller maa
udskrive en uhelbredet, i Tilfækle af at clen lokale ìrlyndighed ønsker det, ,,være forpligiet til personlig at hjælpe
Sognet til at ordne X'olholclene paa bedste Maado for den
Sindssyge", og endelig skal han ,,være til Assistance for
sine ï(olleger, naar ilisse i vanskeligere Tilfælde onsl<er

Plo-

hans Baatl med Hensyn

Ten-

r

ort
)nge

tore
lem,
erne

ntet
lI9e'
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til

Diagnosen eller Behandlingen".

lsyn
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;als-

- Moil dette Forslag el tler allererle i Hospitals-Ticlende
af 10tle Avgust d. Ä. netllagi en alvor.lig Inclsigelse af
Distliktslæge tr' l i n d t, som nærmest betragter Sagen fla

ølet
rjel-

tle provindsielle Iìmbedslægers Standpunkb. Jãg kan ganske
sluite mig til denne; men jeg maa clog tillige ucltale mig
fra ruit eget Standpunl¡t som 0verlæge veil et Statsasyl

rget.
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og som eYeniuel Direktør, - hvis Professor Sieenbergs
eller rettere ,,Diroktion", tlli han
FäLslag fik Livskraft
Direl¡tør men endog til Direktion
til
blot
gjøt Oîerlægen ikke
i-cten paagálclonde Landsdel. Professor Steenberg synes
selv ikie äi oætu ,len ringeste Tvivl om tlen praktisko
Brugbarheil af ilet' fremsatte Forslag, han har blot en lille
Betänkelighed, som han dog i samme Øjeblik fjerner: vi
Over)æger:ere som bekjendt ikke eaa goclt-stillede

i

peku-

kunele gjøre mange
niær Henseencle,
ikke paa, at
han
men
og lange Forretningsrejser,
',tvivler
Konto paa
en
paa
opret!9
at
gaa
ind
Rãgjeringen let vil

at vi utlen Vetlerlag

Arisiatierîes nudgef

til Overlægernes Udgifter i ilet

angivne

Øjemecl" ! Muligvis kunde dog B,egjeringen have noglo
Skrupler i saa H-enseencle; i atle Tilfæltte tør jeg ikko untlta¿e ii¿t nær'mere at uilvikle, hvolletles Situationen vilde
blive for saadanne rejsencle Overlæger. tr'ørst og fremmest
maa jeg bemærke, at A,syl'Overlægernes Stilling viltle blivo

i
i

g¡enneñ,graentlo forandret Sammenligning rnetl, hvad tlen
oo *t; túi medens det nu ileros Instrux et' dem paalagt
at ofrå Asylet al deres Titl og Kraft, saa at det endog

or dem forhudt at have fast Praxis utlenfor Asylet, viltls
vecl tlen foreslaaecle Ordning en tneget væsenlig Del af
cleres Titl gaa metl til Rejser, og deres Klaft viide biivo
opbrugt til spreclte Arbejder snart i et Sogns, snart- i en
Iiolle[as Tjeneste, det ene Øjeblik i den ene Enile af veilkomm"encle Landsclel, tlot andeü Øjeblik i den antlen' At
Asylets Tjeneste vilcle tide under de hyppige Fraværelser

og"saatlant Asylet uvedkommende Arbejde, ilerom kan tler'
oãl n*p1,. v¿Bl'e nogen Tvivl, saa meget mere som Overlæg"en, hvís de lokale Myndigheder og hans over helo Lantlsdelen spretìte Kolleger havcle Ret til naarsomhelst at hidkalcle ham, ikke viltle være i Stand til selv ab orclne sine
Rejser efter en bestemt Plan rned Hensyn til Tid og Stetl,
hvoraf altcr viklo følge, at der kunde indtræff0 Ticler, ila
Ovet'lægons Virksomhed helt maatte vige til Side for Direktørens, og altsaa Forretningelne paa Asylet og Tilsynet
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I

med cle der vær'ende Syg-e maatte overlailes til de Læger
og Funktionærer, som havde en mere stabil Stilling paa

Asylei. Hvorvidt paa den

andon Side LandsdeLens over
tlens hele Udsi;rækning spreilte Sinclssygo vilde havo den
tilbørlige Nytte af en Tilsynshavencle, hvis }lovedvilksomheil tlog vel altid maatte henlægges til Asyìet, kan jeg
hellel ikke andet, end betvivle. Skultle,,Dilektoren" alene
indskr'ænke sig til at gjør'e Bejser, naar han blev kalclet
og dette synes
enten af et Sognoraad eller af en Læge,
idet
han taler om
Mening,
Steenbergs
Professor
at være

-

i

Begyndelsen smaa, men formentlig Aar for Àal
cla vilde hans Kjendskab til de
voxentle Rejseudgifter,
og de X'orhold, untler hvilke de
Landsclel
i
hans
Sindssyge
utilfretlsstillentle; fbr at gjøre
spredt
og
blive
levede, hun
det
være nøilvendigt, at han
Nyite
vilde
nogen virkelig
ogsaa gjorde virkelige
tlisse
Konsuliationsrejser
forutlen
0g egen forurl lagt
Initiativ
efter
eget
Inspektionsrejser
sig Kjenttskab til
skaffetle
han
sysiematisk
Plan, hvorvetl
maatte
nødvendigvis
hân
som
tr'orholtl,
lokale
tlen Masse
gjøre
nogen
Nytte;
kunne
skultle
han
intle
i,
hvis
være

de

mon saadanne Rejsel viltle atter lægge uforholdsmæssig
stærht Beslag paa Direktørens Tid og altsaa i tilsvarencle
Grad drage ham bort fra hans Asylvirksomhed. Endelig
vilcìe det ogsaa utvivlsomt væro nøtlvencligi, at Direkt¿ren
modtog Intlberetninger rundt omkring fla, da han jo tlog
umuligt personlig kuntle slraffe sig I(jentlskab til alt; men
atter vildo iletio fra hans Asylvirksomhed røve megon Titl,
medens ttet utladtit vilde kræve, at baado lokale Myndigherler og provindsielle Embedslæger bleve satto i et Untlerorilningsforholtl til ham, som i mange Retninger viltle
være skævt. Den rimelige Følge af en Ordning som den
foreslaaede vilde være den, at Over'læge-Direktøren paa tlen
eno Sicle forsømte sit .A'syl' og pâa den anden Side blev
en daarlig Direktør; men tlette viltle være et liilet tiltalentle Resultat og neppe være til saa stor Gavn for tle
Sinilssyge, som Prof. Steenberg lover sig.
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Skal en virksom Konirol og et sagkynrligt Tilsyn
er det nødvencligi at gaa til Værks paa en anden
Maade; del rnaa ela skabes 0n ovelordnet Mynd ighed,
sorn har hele Sinclssygevæsenet under sig. Først
og fremmest vilde da de offenlige Sindssyge-Asyler med
etableres,

tleres store Samlinger af Sindssyge staa untler denne; visünok er, som allerede nævnt, Trangen
en saadan over-

til

orclnet Myndighed mindrs fremtrætlencle fol disses Vedkommende, idet Staisasylerne süaa direkte under Justitsministeliet, St. Hans Hospital uncler Kjøbenhavns Ilfagistrat,
medens for ilem alle Sundhedskollegiei er den i lægelig Henseentle tilsynshavende. Men jo flere Asyler der bygges, desto
mele vil clog en fælles overordnet Myntlighed vær'o af Interesse som et Sammenknytningspuqkt foroyen; ogsaa vilde

dot være rigtigt,

at St. Hans Hospital i

saa Henseentle

kom ind under den fælles Mynrlighed 0g blev lignentle
Regler undellrastet sorn de øvrige Asyler, meil antlre Ord,

ilet viltle være rigtigt, at Staten overtog St. I{ans Hospital,
saa at alle Äsylerne bleve Statsasyler, en l'orantldng, som
dog vanskelig vikle kunne gjennemføres, førond Staten disponerede over et beiydelig størro Antal Asylpladser end
for Tiden, idet Hovedstaden ikke kuntle være tjent med at
afhænde sit Asyl til Siaten, naar den ikke samtidigi fik
Garanti for at kunne vecìblive at faa Plads til at anbringe
sine Sindssyge lige saa let som hidtil. -- Dernæst viklo
ile plivate Pensionater lromme intl undel tlen nye Mynctighed. Hidtil el der ikke mânge af dem, og de, d.er bestaa,
have neppe givet nogen Anledning til Klage; men nægües
kan det ikke, at der her er en Vej aaben fot mangehaande
Misligheder, idet for den Private, som tager Sindssyge i
Forplejning, altirl Pengehensynei vil staa i første Linie,
meclens detie intet har at sige fol de oft'enlige Asyler.
Tilsyn og Kontrol el rlerfor i høj Grad nødventlig,ligesom
der ogsaa bør fastsættes Regler baade med llensyn üilIndretning af Beboelsen, Modtagelsen af Patienter, Lægetilsyn
og meget mere. Endelig vilde Tilsynet og Kontrollen i
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mange enkelte
en væsenlig GLad faa at gjøre Tt-d it
og tlels ere
lele..Lantlet
sit ¿ttyg*,'som leve spredt o-ver
hvail
Forsorg;
tr'amiliens
unilot' Kommuneïnes' dels untler
gjø-re'
som
mange'
nok
er det' sikkert
Kommunerne allgaar''ai

-

tleres Sindssyge skulle have tlet
¡tu¿ ¿. kunne, for'
Interesse for
goclt, men lnange er cìet' ogsaa' som mangle
og
besværlige
fra
ãirr. Syg. og f,on betragte dem
.den

eL adskillige Kommuner'
kostbar'ä''Side-, ligesom der ogsaa

mangle Evne til or;;;; tg httige îandkommuner' soml3y.rdeu
af disses X'orã*"itg' ít sorg"e fol cle Sindssyge'
fattig l{ornen
ulige'
sorg lir,ldel i rnange Tilfælde-meget
velhavende
en
for,
,,rîu tun have flJre Sinclssyge a[ sotgu
rejser sig
kan have fha eller ingen; Iã ¿rt sporgsmaal_
Kommttnerne
lade
;;ï;,;; i.t out'hooãtltt tt rigtigt atnetop i cletie

for de Sindssygc i-clelesllaancl;
for en ovet'Sf"rg*tuuiviìde der være en vidVirkekleds
god
til at bringe Orden og Gang i digse
ãiá1ilt iny"¿ighed
og X'anriliernt: to*
folhotd. Overfor de private Personer
'
der vistnok sjeldnere
;.ì;dt. sig af deles ïintl'*ygt' vil
til -at optræde-9g gttlu
være Anleclning iot en Kontiot
er overflødig' tultlo
ingenlunde
dog
i"d; ;.^ ut fîni*ttun
allornyeste Tid kan
tlog fremgaa ¿t'uf,-ut 'ler'"selv.i.den
Sindssyg har Aar igjennem
anføres lxempler paa, at en
paa
været lænket tit sin beng, lig'es,om -Exemplerne
R'um
i morlre "Indplankning" og atìbringefiu ui Sindssyge
saadanno
ovelfol alle
neppo ere ,uo g;;tLã -sieldne'.-'
Prof' Sieenberg i'
med
enig
I'olhold kan tui'- iut btive
*un ønske' at'
at en l(ontrof vif væ''* nyt'tig^; L"oo .o'uu
som i Forvejen har-etstort
ilen ilrke gives til tî'O*if"gt'
desuden tildeler en
Asyl at styre, t; ;;"i ÞLof'"Sieenberg
'äïi"tliäg-ia.
priiuttittulse' tnen at tlen maa tilvejebringes
Mvnrlighed' uili en brusbar Fttå;";;;;; nv overordnet
de. nøclvenüige Inspekrustet mecì rr*nJtl if ut rotótugehvot sligt er nødvenoì'dnt'
og
tionsrejser, tit at gLi;e intl
Oplysninger' Sindsrto
digt, og tU ut to?fiogt og lãatUt¡Oe

have Omsorgen
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