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,,Tugthus og Sinrilssygehos¡rital".

Under Õvcnstaaende pikante Titel læses i nDagbladet' for
tì, 16de Olitober d. A. en Notits, optagett eftet tJyllands.postenrs viborgske Brevskriver, tler gaar ud paa, at Viborg
Straffeanstalt skal give Plads- til lìangerne i Horsens Tugt'
hns, og at dette sidste skal være udseI tit Sindssygeanslalt'
Del tilføjes, at Dr. med. Gædeken har foretaget den sagkyndige Uuiìersøgelse al de to Anstalter med dette l'ormaal
,for'Øje.

Der er senere Intet frenkommet offentligt hvelken for
bekræfte
eller benægle denne Meddelelse' som maaske
at
politiske
Røre er gaaet de þ'leste i Glemme. Ikke
uncler det
'mindre
desto
ltolder Rygtet sig og hal vakt en ris Opmærksomhed ikke blot paa de Stedei, som det nætmest angaar,
men ogsaa i videl'e Kredse i rìen Landsdel, hvis Sindssyge
en lìoranstaltning af denne ÄrI især vilde berøre.
Det er her i Jyllantl bekendt nok, at Sintlssygeanstalten
vecl Aarhus allerede i flere Aar langt fra har kunnet tilfredsstille de I(rav paa Plads, som stilles lil den, og baade private F'olks og Kommuners 'l'aalmodighed er ofte bleven stillet haardt paa Prøve, naar de have anmældt Syge til Optagelse, men have maattet henvises til at vænte. Listen over
Expektanterne er Àar for Aar bleven længere, og kun Udskrivniug eller Dødsfald har lidt eftcr lidt aabnet dem Plads,
medens i mange Tilfælde en gunstig Tid l'or llehandlingen
af Sygdommen er gaaet tabt og i andre Besvær og lìekostning ved i Hjemmet at holde en Sindssyg.under Bevogtning
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¡ luldt Maal er tilfaldet

Familiêrne eller Kommuncrne. Det

er derfor naturligt, at man lrar væntet I'egn fia de højere
.Àvtoriteters Side paa, at man var betænkt paa at afhjælpe
disse Ulæmper.

Naar man hertil erfarer, at Straffefangetnes Àntal for
Tiden er saa lavt, at man efter I'ilendebringelsen af de senere Aars betydelige Byggeforetagender i Iìetning afStraffeanstalter mener at have faaet mindst én saadan tilovers,
kan man ikke undre sig over , at et Rygte som det nævnte
har vakt nogen Opmærksomhed. Dets Udspring føres formentlig tilbage til bestemte Ytringer af den efter Omstændighederne bedste [(ilde, og man har trot at fìnde dets Rigtighed
bekræftet baade i en foretagen Lægeundersøgelse og i den
I(endsgerning, at Inspektørpladsen ved Viborg Straffeanstalt
længe hnr staaet ledig , uderi at man endnu n'ar gjort Mine
til at ville besætte den.
Skønt, som sagt, intet Avtcntisk foreligger og det Hele
endnu kun er et Rygte, tør man derfor rnaaskc nok forudsætte , at noget Sandt ligger til Grund, og at den Tanke
virkelig ikke blot er opstaaet, men endog fasthold't og til en
vis Grad undersøgt med Hensyn til sin Udførlighed: om et
af vore Tugthuse kan forandres til et Sindssygehospital.
Som bekentlt softere bægge At'ter af Institutioner under det
samme Ministerium ; det lil altsaa blive de samme Personligheder, der komme til at oyerveje, hvorledes der kan bødes paa Ovcrflødigheden i den ene Betning og Manglen i
den anden, og sûa længe man kun tænker paa TalleL af de
for Haanden værende Bygninger af disse [o Arter, kan, det jo
synes let tiltalende i Steden for 4 Straffeanstalter og 3 Sindssygeanstalter at bytte T'allene om og skaffe Landet. 3 af
første Slags og 4 af sidst,e ; det kunde jo i det Mindste se
ud, som om man derved sparede Penge. Saa Meget er i
ethvert Tilfælde vist, at Rygtet onr en saadan Plan, er [,ommet ud blandt Publikum, har lundet nogen Tiltro og har
vakt en med en vis uhyggelig F'ornemmelse blandet Opmærksomhed.
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rSkal vore Sindssyge .nu sættes i Tugthuset?n hedder
det. Vel har man en uklar Følelse af, at et Tugthus kræve,r nogen iForandring i sin Indretning for at ku,nne bnuges
til Hospltal ; men alene Navnet, som Bygningen har og na-

tu,rligvis genne'm Aarrækker vil beholde, er uhyggeligt.
Det er derfor næppe urigtigt at drage Sagen frem til
nærmere Be tragtning f'or Læger og Læglolk og søge at klare
Anskuelserne 'med ,Hensyn til
er udførligt 'og ønskeligt,

,

hvor vidt et saadant Projekt

Som bekendt begyndte man her til Lands for lidt over
en Snes Aar siden at bygge Hospitaler for Sindssyge, som
svarede tril Tirìens

Krav. I

.18b2 blev den ,nørrejyske Sinds-

sygeanstalt aabuet; derefter blev Østifternes bygget, Kurhuset paa Bistrup Iigesaa, den jydsko Änstalt udvidet, Østifternes ogsaa udvidet og Plejestiftelsen opført paa Bistrup.
I sanrme Tidsrum gennemgik Straffeanstalterne 'en lignende
Beforrn, og særlig hel i Jylland blevTugthuset ved Horsens
opbygget fra nyt, indrettet til at behandle Fangerne i Fællesskab om Dagen, men med lsolation om Natten, medens
Viborg Tugthus med Berryttelsen af de gamle Bygninger og
Opførelsen af nye blev en blandet Ànstalt, i hvilken en Dr,l
Fanger arbejde i Fællesskab, kttn isolerede om Natten, medens en anden Del behandles i fuldstændig lsolation baade
Dag og Nat.
llorseu s Tugthus er kun 20 Àar gammelt; det ligger
lidt udenfor Byen, noget højere end denne, frit og luftigt,
med Marker rundt om, og uden at besværes af Bygninger i
Næ¡'heden.. .Det danner en regelmæssig Firkant, omgiven af
en høj Ringmur, i hvis Forside (mod Syrl) liggèr Boliger for
Embedsmænd, medens Hjørnerne i Nordvest og Nordost optagos af ßygninger for Syge og for Betjæning. Indenfor
ßingmuren metl disse lavere toetages Bygninger ligge de
fireetages Fængselsbygninger, en modS¡d og en modNord,
intìeholdende .A,rbejdssalene, samt tre indby'rdes parallele
Tvær,bygninger, som sætte den sydlige og nordlige Bygning
udei ;Forbindelse med hinanden og fo¡uden Kirken

-

-
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af Soveceller. l\lellem disse Bygninger
at ligge to temmelig smalle, rehtangulære
til
altsaa
der
kommer
af høje , fìreetages Huse, dybe'
omgivne
overalt
Gaarde,
skumle , tidet tilgængelige for Solen, skønt dered' Retning
gaar i Nord og Syd. - Medens Tugthusets frie lleliggenhed
vel kunde lede Tanken hen paa, at det lod sig benytte som
Hospital, vil allerede et Blik paa Bygningernes Ydre og delukkende optages

res indbyrdes lleliggenhed vise det Uheldige i en saadan
Tanke; men i langt højere Grad vil dette dog fremgaa af
en Betragtning af deres indre Indretning. Af samtlige 5
Fængselsbygninger optages som anført de 3 af Soveceller,
der ere tilstede i et Antul af henimod 500, saaledes ü[ hver
tsygning har 4 Etager af disse og hver Etage atter 2 Rækker, som med Ryggen mod hinanden løbe gennem hele Eta'gens Længde, medens de have Udgang til en fortløbende
Korridor, som løber langs med Bygningens Sidemure og adskiller Cellerne fra disse. Bver enkolt Celle er netop saa
stor, at den givor Platls til en smal Sæng med en snæ'ver
Gang ved Siden og et lille Rum mellem Enden af Sængen
og lndgangscløren. Cellen faar kun Lys gennem en lille
Ventilationsaabning 0ver Døren til Korridoren, der jo adskiller Cellerne fra Ydermurens ikke ret store og vel tilstængede Vinduer. Til en Straffefanges Natl,esøvn kan en saadan Celle vel bruges, uden at hans Sundhed tager Sliade,
._ som Sygelokale er den naturligvis ubrugelig, og Cellernes Àntal vilde jo være meningsløs, naar Bygningen tænktes
som Hospital. Skulde lìygningen bruges hertil, maatte hele
dens Indre rives ned og nye Rum bygges, forttden at Ydermuren maûtte forsynes med Vinduer af passende Størrelse.
Der vilde saa kun være at indvende , al 4 Etager foruden
I(ælder er en uheusigtsrnæssig Højde lbr et Sindssygehospital , og at den mellemste Bygningo nedre Etager altid i høj
Grad vilde mangle Luft og Lys. Fornuftigvis kan det vel
altsaa siges, at disse Bygninger ere ubrugelige som tlospitalslokaler. Der staar saatilbage den sydlige,og den nortllige Hovedbygning, i hvilke de i 20 Afdelinger fordelte Fan-
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I den sydlige Bygning vende
og rummelige Værelser imod
Syd, medens der langs Bygningens Gaardside løber en Korridor; i den nordlige derimod vende alle Opholdsværelsernes
Vinduer mod Nord og fàa altsaa aldrig Sol , medens Korridoren, der ogsaa her løber langs Bygningens Gaardside, har
Vinduer nrod S.ytl og kan opfange den Sol , som faar Ad.
gang mellern de høje Tværbygninger,
- om Vinteren ganske
vist kun meget lidt.
Man vil let se, at dctte Bygningskomplex i sin Helhed
er saa slet som muligt til et Hospital for Siu-ilneyge, og at
det vilde vedblive at vær'e det selv efter gennemgribende
Ombygninger. Men nu som Straffeanstalt, * ja som saadan anses Horsens TLrgthus lbr en Mønsteranstalt i sin
Slags. [an man da tænke sig, at Staten skulde ville ødelægge den for at tilvejebringe et slet Sindssygchospiial?
Langt lettere kunde man [ro, at Staten, naar den betragted.e Sagen l'ra Fængselsvæsenets Standpunkt, vilde give
Slip paa Viborg Straffeanstalt, og den førsl.e Efterretn¡ng,
som kom frem i Bladene (i et Brev fra Viborg til nJyllandsposten,), gik da ogsaa ud paa, at det netop skulde være
denne, sorn var udset til Sindssygeanstalt. Her er det endvidere, ut lnspektørpladsen staar ledig, og her synes den
sagkyndige Unrìersøgelse nt have fundet Stedr).
Forholdene ere her meget forskellige fra dem i Horsens; lìygningerne ere dels over l00Aargamle, delsganske
¡¡er have deres erbejdslokaler.

alle disse

i og for sig gode

nye, Fangr.rrne hehandles dels

i

i

stedsevarende Isolation, dels

Dagen. Af nye Bygninger fìndes der en
paa 5 Etager med 3-400 Soveceller, i Et og Ält indrettet
som de ved Horsens Tugthus omtalte, kun at Korridorerne
have endnu nindle Vinduer; dernæst en anden til omtr.
Fællesskab om

r) .Berlingske Tidende, af

29de Novbr., som i dette Øjeblik kommer
i Hænde, meddelel efter oViborg ¡visr, ât det netop er Strafl'eaustalten i Viborg, som man tænkel'paa at bluge, og at udel i de

mig

siilsto Dage er overdraget en AÌkitekt det llvelv ât affâtte Overslag
til Forandring af Bygnirrgen i nævnte Retning.,

o. s. v.
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50 Cellefanger, 4 Etager høj, delt efter Længden saaledest
at rlen ene Halvdel 'indeholder Celler'ne, den anden derimod
et frit Rum, aabent fra Kælder til Tag, i hvilket kun fìndes
de fritsvævende Jærngallerier, som løbe hen foran hver Dtages Celledøre. Man vil lel se, at ingen af disse Bygninger
er skikket til Hospitalsbrug ttden en Ombygning, som r-ist
vilcle koste mere end en hcnsigtsmæssig Nybygning af den
Størrelse, som behøves. Nogenlunde brugelig uden altfor
stor Forandring bliver saa kun den lille, 130 Aar gamle,
toetages Bygningsfìrkant, som indeholder Kapel, Inspektørbolig, I(ontorer, Sygelokaler, et lille uhensigtsmæssigt l(økken
og et llar Arbejdsstuer, tilligemed en mindre, treetages lìygning, som i Flugt med Kapellet vender ud til Gaden og for
?iden er indrettet til Fællesfangernes Arbejdsstuer; Værelserne ere her taalelige , Korridorerne smalle , med sædvanlige smaa Arrestvinriuer og belemlede med en primitiv [,aS{edens [lol'sens Tugthus ligger frit, er
trinindretning.
Änstalten i Viborg i højeste Grad indkneben ; den strækker
sig fla en Gade ned ad lìahken til Viborg Sø, har mod Syd
Banegaarden, kun adskilt vcd en smal Vej, ¡nod Nord Gasværket, der allerede er Straffeanstalten en slem Nabo, men
for et Hospital vilde være helt utaaleligt. Bygningerne ligge
uregelmæssigt sammenbyggede og indknebne, ethvert Rum
er benyttet for at skaffe dcm Plads , Gaat'detre ere omgivne
af de høje Httse, og af beplantet Land fìndes kun lnspektørens Have; vilde man skaffe Plads, blev det nødvendigt at
fylde op i Søen, saa kunde man til Nød faa Adgang til et
Par Haver paa den anden Side af Gasværket.
Om der vilde være Noget tabt ved at opgive Viborg
Tuglhus som Straffeanstalt, - naar man overhovedet har
jeg ikke indlade mig paa at been saadan tilovers,
- skal
dømme; som Sindssygehospital vilde det, belemret med lufifordær'vende Nabobygninger, forulæmpet af Banegaardens
Støj, og med en Manget paa Plads, der endnu mere, end
Tilfætdet er ved Horsens Tugthus, vilde umuliggøre en virkelig Sondring mellem mandlige og kvindelige Syge r - etr
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Sondríng, sotn et fornuftigt indrettet Sintlssygehospital dog
sikkert ma¿ stille i, Forgrunden,
være slet, om
- utvivlsomt
rnan ogsa,a anvendte. store Summer
paa at ombygge de i
d,ores nuværende Skikkelse ubrug'elige Fængselsbygninger.
Me'n, Sagen har endnu en anden Side, ganske forskellig
fta den tekniske og økonomiske, og det er den: hvorledes
tager det sig ud i Publikums og i selve de Sindssyges Øjne,

at et Tugthus blivel gjoLt til Sindssygehospital?
- Ved den
hele Rælike Nybygninger til de Sindssyges Bedste, som el'

fofetagen i den sidste Snes Aar, er Sindssygeplejen her i
fùanmalk kommen incl i et Spor, som nødig burde folladee.
Mcdens man i en tidligere Periode som bekendt blandede
de Sindssyge rned Fattiglen'lmer og Aff'ældige af forskellig
Art, for saa vidt de vare uskadelige, eller uplankei.le dem
indr, fol saa vidt de ansaas for fallige, viste man ved Opførelsen af særlige tlospitaler, at man var naaet til llrken-

en strækker

af d,isse Ulykkeliges Tilstand som elt Sygdom, cler
krævede ßehandling, og denne Erke¡rdelse har heldigvis vun-

ar

mod Syd

clet mere og mere Udbredelse blandt det store Publikum.

Nortl GasNabo, men

Vilde nu Staten (ti l(øbenhavns Kornmune har ved Opførelsen af den store l)leiestiftelse paa Bistrup ttget Skridtet
fuldt ucl) standse paa Halvvejen og hjælpe sig ud af den
Forlegenhetl rned Ìlensyn til Sindssyges Ânbringelse, som
virkelig er tilstede i Jylland, ved at sende disse Syge til et
gammelt Tugthus , da vilde i samme Nu meget være spiklt
af det, som møjsommeligt og endnu kun ufuldstændigt er
indvundet i Retning af fornuftig Opfattelse. illan kunde
bygge saa meget om paa Tugthuset, som rtan vilde, miìn
kunde anvende endog flere Penge derpaa, cnd et helt nyt
Hospital vilde koste,
Publikurns Øjne vilde det dog al- i de
tid hedde: man sender
Sindssyge til nTugthuset') , og
instinhtmæssig vilde den Grænse svækkes, son man i Folkebevidstheden har begyndt at drage mellem Sindssyge, som
trænge til Lægebehandling, og skadelige Individer, som bø'r
fiærnes fla Samfundet og straffes
Og hvem skulde nu en saadan Anstalt belægges med?
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Slægtninge overføreg tlertil? Jeg tror det ikke'
de'til,- men,
sindssyge
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vitdã vei nok sende d res
uden
ikke
ganrte sikkert i .mange'Lilfælde
."' :t'd:.I:l::'Y-''
urigtigt og
úos rìisses Nærmeste, som det lil være baade
selv'.
Sindssyge
de
uklogt at saarg. Og nu endetig
- i:g:et
ere ikke
saa ilem skylder tnan Eensyn' [Ivor m-ange

og nødvendige Tvang tilsærlvanligt
"til Asyls Indskrænkn-inger man piralægger dem utlen
,t"se en Straf som
bøjeìige

,

vilde det
ãrïoi, eller blot fordi de'"t 'ygt, og hvorledes
værot
før
havde
som
guu, ouu, de anbragtes i en Bygning,
bibeholdt
naturligvis
'iogtt u. r og soûr ¡tandt Befolkningen
fìndes jo et stort
sitïavni selv blandr de uhelbredelige
føìe dette uden
at
til
intat, som have tilstrækkelig l(larhed
sig til
ræsonnere
J"u i have Aandsfrihed nok tjl at kunne

det Rigtige.
Vil man ihke paa engelsk Vis oprette et sær'ligt Asyl
for sindssyge Forbrydere og Straffefanger, der ere blevne
saa lad os haabe'
sincJssyge, ãg benytte el 'lugthus hertil ,
at gila
at Staiãn, *t den hidtil har gjort, maa vedblive
Foranstaltfremad i Retning af gode og hensigtsmæssige
gøre et væninger i Sindssygeplejen og ikke paa engang
,.oîtig, striot iiiuagu. - Mt¿ Hensyn til de cirkulerende
om den
Rygtei' vikìe det i ethvert Tilfælde være ønskeligt'
f,åäe, hvis Navn - med Rette eller Urette - er blevet
sit Forf,nitttt til Tugthusplanen, vilde udtale sig angaaende
troi¿ tit den og fiemsætte sine Anskuelser'
18?3'
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de
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ä"rítrìä *àoïlstrætrkelig
l::Ti:
Rygter ere sande, at nemlrg

ãs a¿"antlen Vej frcmkomne
Straf f effirftt*ïitt.riei'ror¡ereoer en Pläñ til at omdanne
äoiï"itãn i Viborg iit uo ['lejeanstalt for uhelsindssYge.
bredelige
-- Hooiteoes Lektðr"G. personlig er stillet til denne Plan,
*. n¿io.fiãi:is i og for sig'uden lntere.sse for andre, -o-g et
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Reservelæge

i denîe Retñing vilde heller il'-ke lære blevet
var

oveÌalt
ir:.;ä;';i mig, hvis ikke netop hans Navn
Da dette skete'
i.;";;t rttt í irolbindelse med Þlanen'
at rette Spørgsmaalet til ham, og Svaret I'iser
Ëï;i
";; at Forespørgslãn ikke var stilet til urette Sted'
iä onruo.
d9r tter s[t1tl-:
i"r;¡i;;-¿t oìr..ruiãtgì'tig iLt. Personerne;
glæder mig at se nam

diskutäres, men selve Sagen; og- d.et
grun'
udtale, uaí den hele Sag vist nok bør drøftes paa en

a

idet han gør
dis Maadeo, skønt jeg
-detbeklager, at han ikkerrSynspunkter,
de
behandler
samme
med
Bðgynclelsen',
som" sundsvnligvis endnu aldeles ikke ere gjorte gældende,
og som ville have afgørende Betydning for det hele Spørgsmaal.

o

Lektor G. fremsætter ai al Almindelighed, sine Ànskuelser om Sagen, og efter nogle Bemærkninger om, hvorledes
Staiens to Sinãssygeanstalter og St. FIans [lospital have udvidet sig hver for sig paa en noget forskellig Maader gaar

han over til Spørgsmaalet om, hvatl der da nu er at gøre,
da Pladsen fremdeles er utilstrælikelig, i det mindste for
den jyske Anstalts Vedkommende. En yderìigere Udvidelse'
munöí han, er tthensigtsmæssig, og der foreligger da det
Alternativ, enten at bygge et nyt [lospital,- beregnet buade
paa hebrôdelige og uhelbretlelige, eller -at bygge ell.er indiette en *Ple;eétifteise, som kan optage de uhelbredelige-fra
vòre to nuværende Statsanstalter.r Det første synes han
vel at anse for det helcligste; men af økonomiske Grunde
føres man t¡l det sidste, ofordi vort tidligele fulgte System
i Længden'er for kostbart.o fleller ikke mener han,. a[ der
med iiette kan indvendes noget derimod: man kunde rned
lige saa god Ret forlange, at ualle--I(øbenhavns uhelbredeI{røtrlinge burde forplejes paa I(ommuneh-ospitalet eller
lile
"andre
llygìringer, intlrettede efter samme Plan og Ined
i
samme Bekìstningu, som Inan kan forlange tlospitaler by.ggede ossaa for tle-uhelbredelige sindssvage. [lvad særlig
iugthusplanen angaar' fìnder Lektor G. en Diskuss¡on herom
Tiden aldeles ørhesløs, men indser i øvrigt ikke,
"foi
uhvilken Ret man har til i og ' for sig at fraraade en saadan
Plan.

u

tlvor vidt en Diskussion er (ørkes¡øsD skal ieg ikke
det er jo meget vel muligt,' at der i Øjekunne afgøre;
'Avtoriteter,

i hvis ÈIænder Sagen hviler, ikke
blikket af de
vil blive taget noget [lensyn til afvigende ùleninger; .m.en
jeg ser dog ilike rettere, end at Diskussioneu rilde blive
enã merc ørkesløs, naar den opsattes, indtil Plunen var saa
viclt fremmet, at den forelaa lìigsdagen i Form af et Forlangende om- Pengebevilling til at udføre Tugtirusets Omdanielse; ti i saa Tilfælde rilde Læget'nes Udtalelser let
konime þag efter. Det er en Selvfølge, at der i Øj^eblikket
ikke kan dlskuteres om Dnkelthederne i en saadan Omdannelsesplan; men deriniod lian der neget vel diskntet'es om
r¡sse älmlndelige.l.ing: der kan diskuteres om, hvotvitlt. det
at Siaten bygger sær'lige nPlejestif'telserD.' om' hv0r
er rigtigt,'navnlig
i dette Tilfælde er ligtigt at, indret'te en
vidt del

ó

han gør
punkter,
ældendet

Spørgs-

Anskueltvorled

e

s

nave ud-

le,

gaar

at gøret
rdste for
Idvidelse,
lr da det

ret buade
lller indlelige fra
ynes han

e Grunde
e System
tn, at der
rnde rned
helbredelalet. eller

og

rned

aler byg-

ad særlig
on herom

rigt

ikke,

Ðn saadan

I ieg
ier

i

ikke
Øjeikke

iter,
len; men
ilde blive
n !.ar saa
rf et Forsets Om-

lelser

let
Øjeb likket
r Omdan-lteres om

lr vidt det
om, hvor

rdrette es

Plejestiftelse, dernæst om, hvor vidt en saadan bør lægges
inde i en [ìy, og endelig om, hvor vidt det er heldigt at
benytte et omdannet Tugthus til Anbringelse af de sindssyge. Og hvad Retten angaar til at fraraade en lllan som
den, der for Tiden er Tale om, en Ret, som Lektor G. ikke
synes at kunne forstaa, at nogen Læge kan have, da lìnder
jeg den naturligvis ikke i Mangler ved Enkelthederne af en
Ombygningsplan, som endnu ikke foreligger, rnen ganske
vist deri, at der i al Almindelighed ved Indretningen af en
Pleje stiftelse i Vitrorg Tugthus formentlig vilde gør'es et meget uheldigt Skridt i Statens Foranstaltninger for Landets
sindssyge og tillige virkes til Skade med ÉIensyn til den almindelige Opfattelse af Sindssygdomrnenes Væsen og de
sindssyges Stilling i Samft¡ndet.
Lektor G. fremhæver fortrinsvis de økonomiske Grunde,
der kunne føre til Indretningen af en Plejestiftelse, han taler om den rrigelige og behostelige Forplejningo, den nomhyggelige AdministrationD og meget andet, sorn et Hospital
kræver, naar det tillige er beregnet paa helbredelige sindssyger og mener, at Regeringen maaske lrar ubesluttet sig
til af økonomiske Grunde at gtinnemføre eller prøveo den
omtalte Plan. Lektor G. er imidlertid omhyggelig for kun
at udtale sine egne private Meninger eller i det højeste sine
Gætninger angaaende Regeringens Tanker og Hensigter.
Det er derfor vel rigtigst at undersøge, om der ikke er
andre Hensyn, som kunne have været medbestemmende for
Nlinisteriet; ti naar Staten har taget €n saa vigtig Sag i sin
Haand som Omsorgen for de sindssyge, tøt maû ikke uden
videre antage, at den alene spørger Økonomien til Raads.
Ilensynet til selve de syges Tarv maa naturligvis være det
første, det økonomiske kan kun komme i anden Række.
Det ligger da nær at spørge, om maaske det hitltil
fulgte System har vist sig uheldigt eller dog mindre
godt.
- Som bekendt var Omsorgen for de sindssyge tidligere væsentlig Staten uvedkornmende. Opførelsen af det
jyske Asyl var den første Foranstilltnirìg, sorn viste, at Staten havde taget Sagen i sin Haand for Provinsernes Vedkommende, medens Københavns Kornmune selv ordnede'l'ingen for sine egoe sindssyse. Det jyske Sindssygeasyl indrettedes fra først af alene til en r HelbredelsesanstaltD ; men
det varede ikke længe, inden den havde Helbredelsesanstalternes sædvanlige Skæbno, ikke at kunne skaffo Platls til nye
Patienter, fordi den ikke kunde blive af med de s.yge, som
efter den givne, forholdsvis liorte T'idsfrists Forløb ikke vare
helbredede eller kunde anses for absolut uhelbredelige, og
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saa bley den udvidet til ogsaa at beholde og optage uhelbredelige. I)a dette var sket, opìøste man de tidligele bestanende "Plejeanstalter', som fandtes i Aalborg, lìanders og
Ribe, idet disses Patienter overførtes til det udvidede Äsyl
vetl Aarhus. I dette har man senere behandlet helbredelige
og uhelbredelige sindssyge blandede rnellem hinanden, og
man har her ligesom andre Steder gjort den Erfaling, at
det ingenlunde er til Skade for de helbredelige at vær'e sammen med uhelbredelige, idet der netop blandú disse hyppigt
lìndes Patienter, som ligefrem kunne siges at være til Støtte
for den Àfdeling, paa hvilkeu de fìndes, Patienter, som trotls
en vis Grad af Svækkelse af Aandsævnerne, trods Folvirling
eller folskellige faststaaende Vrangforestillinger ere rolige
og arbejdende, tilfredse i deres Stilling eller dog disciplinerede, og som ved deres Exempel indvirke gavnligt paa
nykomr:e syge.
Paa samme Maade, som det gik i Jylland, er det senere
gaaet for Østifternes Vedkommende. Ogsaa her byggede
Staten først en rflelbredelsesanstaltr, og derefter foretoges
en Udvidelse. En Aarrække hengik mellem Udvidelsen af
Asylet ved åarhus og Asylet paa Oringe; man havde altsaa
Erfaringel fra det første Sted at holde sig til, da mau udkaslede Planerne for det sidste. I Plincippet ere imidlertid
disse to Asyler udvidede paa ganske samrÌre Maade, og man
tør vel altsaa slutte, at Staten endnu for et Pal Aal siden
ansaa dette Princip for rigtigt, det vil sige paa en Gang svarende til de sindssyges Tarv og ikke økonomisk folkasteligt.
Nlen maaske der dog senere er frenrkomule[ n o g e t

nyt, som taler til Gunst for Plejestiftelser?

Som tidligere nævnt, har det forud l'or Statsanstalternes
Oprettelse været adskillige oPlejestiftelsero spredte over Landet. For Jyllands Vedkommende forsvandt de, dit Äsylet
ved Aarhus blev udvidet, og man vides ikke at have beklaget deres Forsvinden. I Østifte¡rne derimod fulgte man en
anden Fremgangsmaade og lod efter Oringeasylets Uclvidelse
de tilsvarende Indretninger paa Øerne vedblive at bestaa,
dog væsentlig kun af flensyn til det nye Asyl; nogen For-

svarer

for

disse Plejeindre tningers særlige [¡oltrælïelighed

synes ikke a[ være optraadt, I de sidste Aal el der endelig igen apvoxet cn Slags Plejestiltelse i Jy lland, nemlig
lìande¡'s Ämts 'lvangsalbcjds- og Ple,leanstalt ved Maliager.
Under I'r'ytrliet af Pladsmanglen ved det nørlejyslie Asyl har
denne optaget ililie saa I'aa sirìdssyge, og Asylet hal ikke
sjældent staaet i Forbindelse med den og i det rnindste i
uogle Tilf'ælde haft Lejlighed til at erfale, lrvor'ìedes det let
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vil gaa sindssyge, som man kun betragter som Genstande
Adskillige Patienter ere af Pladshensyn
overførte fra Sindssygeasylet til Plejeanstalten, og man har

ìe uhel-

fol Forplejning.

Tere be-

rders og

:de Asyl
rredelige
len, og
ring, at

rfe

SAm-

hyppigt

til Støtte
rm trods
orvirring

'e rolige
discipli-

¡ligt

paa

t

senere
byggede
loretoges

lelsen af
de altsaa
man udmidlertid

o8 man
,ar siden
ang svakasteligt.

I noget
'?

¡talternes

lver Lan-

la

Asylet

ve beklar tlltlfl 0ll
Udvidelse

rt

bestaa,

gen For-

elïelighed
ler onde, . nemlig
Maliager.
Asyl har
har ikke

mindste i
rs det let

I

dertil udvalgt saadanne ældre Tilfælde, som en Tid lang have
holdt sig i en rolig og forholdsvis god Skikkelse, Patienter,
som, skønt i mental Henseende forvirrede eller sløvede, dog
havde bibeholdt en ofte betydelig Arbejdsdygtighed. Oftere
har det imidlertid vist sig, at Flytningen var uheldig: Patienter, der havde været disciplinerede, rolige og altid beskæftigede med nyttigt Àrbejde, karakteriseredes efter kort
Tids Forløb som umedgørtige Individer, som man saa sig
nødsaget til at anbringe i Celleisolation, og her overlodes
de saa til Lediggang eller nægtede selv at tage fat paa Arbejde. I et Par Tilfælde, hvor dette var særlig fremtrædende,
søgtes Patienterne genindlagte i Sindssygeasylet; de modtoges, og efter et Par Dages Forløb kunde de paa ny anbringes .i Asylets bedste Äfdelinger, hvor de viste sig ganske
i deres gamle Skikkelse. Tingen er let at forklare: i Mariageranstalten søger man kun at lpleje, dem, det vil sige
give dem Nlad og Drikke, Klæder og Husly, saa vidt muligt
ogsaa noget i\rbejrie; som blotte uuhelbredelige sindssvageu,
nKrøblingerr med en vis Mangel i Hjærnen, maa de jo fôrmentlig kunne faa sørget godt nok fon dette ved en øko'
nomisk Inspektør; sagkyndig Lægebehandling er der ikke
sørget for, Distriktslægen har vel Tilsyn og kan tilkaldes,
men Inspektøren er den styrende og ledende. I'et Sinds=
sygeasyl derimod behandles saadanne Individer fortsat som
syge; de ere stadig Genstand for sagkyndig lagltagelse; et
pirreligt Øjeblik eller en forbigaaende Uro eller Opbrusen
er of'te kun en sygelig Ytring, der opfattes og behandles
som saadan, medeirs den af den ikke sagkyndige let bliver
vist 'tilbage med Haardhed og Re vselse, som paa ny hos
den syge kan avle Vrede og lrods; hvis Følger ol'te ere
uberegnelige
P-lejesiifrelsen i Mariager er en uheldig Tilbagevenrlen
til cle gamle Forhold, som man engang lykkeligt var kommet

bort fra. Foreløbig har man vel maattet finde sig i den og
til en vis Grad endog være glad ved den, da den kunde

hiælpe til at skaffe Plads for andre syge, hvis Optagelse i
et Asyl rar mere paatrængende end de forældede Tilfældes'
som oversendtes dertil. Men man har dog alttd haabetr at
den Tid skulde komme, da den atter var overflødig; at det
skulde være ønskeligt at beholde en Plejestiftelse som denne
eller faa oprettet flere af lignende Art, har næppe kunnet
falde nogen ind, der havde praktisk Kendskab til den,

6

Iìn Plejestiftelse af meget forskellig Art, meu som Lektor G., idef tlan behandler Spør'gsmaalet om den paatænkte
Stiftelée, særlig synes at have i Tankerne, er den paa- St.
Hans llospital byggede. I)en kan imidlertid i ingen Henseende sammenlignes med den, som mulig skal indrettes i
Viborg. Jeg tvivler ingenluude paa, at' den i Folhold til

Patientantallet har været betydelig billigere, etld en Udvidelse
af Kurhuset i samme Stil som dette vilde lrave r'æt'et; men
det er med Hensyn til det foreliggende Spørgsmaal ganske
uden Intet'esse, al man her har g$orlidorsystemetr og derved sparet Penge; ti der kan natìrrligvis godt bygges.ufor-

uden I(orridoler som I(urhusets; deI er
kastelige Asylel
-ganske

uden Interesse at dokumentere? at For'overboiedet
holdene paa St. Hans Ilospital ele gode og tilfrerìsstille Læ-

L

gerne; tj den væsentlige Folshel , som er lnellem St. [Ians
Hospiial og Regeringens Projekt med Indretningen af en
Plejèstiftelse i Viborg, er den, at del hist tndes under
samme Overlæge og satnme ßestyrelse og liggende paa
sarnmc Glund og tæt op ad hinander¡ en lille l(uranstalt og
-et stor'I ttospital for uhelbredelige, altsaa i Virkelighed
ét lìospital opfør't i flere uPavillorì€l',lr- - medens man hcr
projekterer eu isoleret liggende Plejestiflelse som Supplement
til to fjæLntliggende større .{syler. Disse Forhold ere saa
forskellige, at det ikke er tilladelig[ at anføre gunstige Erfalingel fra den første til Støtte lbr deu uuder Arbejde værende Plun.
,df praktiske Erfalinger synes iler overhovedet ikke her
i Landel at være noget, som taler til Gunst for Oprettelsen
af særskilte Plejestiftelser. &len muligvis er der ad teoretisk Vej ft'etnkomnet Ting, som ere saa betydningsf'ulde, .at
de beréttige Regelingen til at bryde med det paabegyndte
og antage et nyt' mere økonomisk.
System
- Jegi Sindssygeplejen
vit ikke paastaa, at dette er Tilfældet; men dog er
der i Lektol G.s Udtalelsel en enkelt Ting , som tyder paa
et teoretisk Grundlag , som maaske for Universitetslæreren
er det bestemmende, og som ogsaa kan have haft lndflydelse
paa lìegeringens Tankegang' Der drages af Lektor G. en
iemmelig bestemt Grænselinie mellem uhelbredelige sindssygeD og nuhelbredeligc sindssvage,r ; med Hensyn til de føtste
kan Lægen efter hans Nlening ikke let stille for store Fordringer: der skal gøres alt for at faa dem gengivel deres
Helbred ; rned He nsyn lil de sidste de¡'imod u kunne F'ordringerne I'educeres betydeìigtr. Ganske vist er der en Forskel-mellem de nogenlunde akut forløbende friske Tilfælde
af Hjærnesygdomme, der fremtræde med psykiske Sympto-
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de megot kroniske Tilstantle, undcr hvilke Indivimer. os
ã.rll äu¿ en "i det mindste tilsyneladende god [Ielbred
forbinde mere eller mindre urlprægede Vrangforestillinger'
àn større eller mindre Forvirrin¡¡ i Tankegangen eller en
t á1..* eller lavere Grad af Svækkelse af de psykiske -Funktioäer; men vil man stt'ængt holde sig-tii Yirkeligheden og
i Steden for teoretiserende Opstillen af Systemer følge, hvad
Iagttagelsen giver, viset dei sig d-og, at-denne Àdskillelse
if[. õt holdbãr, líge saa lir]t som den i Henseende til Betronìfinsão ellel Fo"rtlelingen af- de syge paa -{orsk-elligartede
ÀtnLt ir den rette basä at bygge paa' Med lìensyn til
Behandlingen har det mindre at Àige, at der ikke fìndes nogo; Gt*nã. mellem disse to Grupper, men en ganske jævn
öu.tgaog og en Masse Mellemtilstande,^som med lige saa
god äet" ktìine henføres til den ene Gruppe som til den
ãnden ; dcrimod har det en væsentligere lletydning, at .T1n
selv hos de mest utvivlsomme Medlemmer af den sidste
ó.uppu i mange Tilfælde ingenlunde fìnder en Afslutning af
Sveàòmsforløbét, som beretiiger til en Sammenlìgning med
.äidunn. tegemlige t(røblingel der have mist'et et eller anã.i yO.* f,tñl. den fortsatte iagttagelse vis.er ikke blot ofte
Exacirbationer og Remissioner, der bære Vidnesbyrd om,-at
ãe patologiske Fõrandringer ikke ere konlne til noget endeüÀt'Uuur," hvorved de blive staaende;. men i mange and-re
iÏlr"t¿r iagttages langsomme Svingninger, som der ofte
fordres Aatrækker til at blive opmærksom paa, og Sennem

hvilke tndivider, som have frembudt Fatnitetens værste Mærmaaske for længst have været opgivne, lidt efter lidt
lut oS
"sig,
vel ikke til Helbredelser, Ten -til et mentalt Standhæve
punkt, äer sætter dem i Stand til baade selv at føle lnterãsse fbr Tilværelsen og udfylde en Plads, orn ikke i-det
Àtárre Samtund, saa aog i famitien, santt til at gøre Fyldest
i visse lettere Beskæftigelser.
Er der Tale om tJehandling af en sindssyg, bør delte
aklrig tabes af Sigte r og en Læge bør oler for el saada-n
ãiOri! fotte paa-dei Stanrìpunkt, 'at -der kun kan blive Tale
nm ãt .oleieo Ïami han maa altid have Opmærksomheden
trenuendû päa de Symptomer, som kunde tyde paa çtt -Io.'andring tif det bedie õg i dct rigtige Øjeblik rette sin Virksõmneä paa at træde ñjælpende til. E¡ Behandling , - der
kun gaar:ud paa at ,pleje" ham, det vil sige: bevare ham
oaa dit Standpunkt. hair er sunken ned paa, vil for rlen syge
iæie ¿tn sikie TiÍbagegang; derimod vil der i et vist Åntal
Tilfælde kunne opnaas ittie lidet, naar Behandlingen er rettet paa qtte.r at hæve den syge, paa saa at sige atter at op-
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drage hanr med Benyttelse af de Rester af siæleliet Liv
som ere blevne tilbage efter Sygcìommens førs"te oã *ìri

stormfulde Periode.
ldet Lektor G. drager Græusen mellem de (helbredelige
sindssyger og ouhelbredelige sindssvageo og under Sarä_
menligning med rl(røblingerD, det vil sige, aléne betonende
den formodede legemlige- illangel i Hjæ"rrien henviser de
,
sidste til en. Forplejningsmaade-, i hviiken dét
økonorniske
fpiltcr üoved.rolìen, kornmer man ne[op ind paa Oettc fò;l_

agtige Spor i Sindssygebehandlingen.
. .Ilos os, i vort eget Fædrelañd, kan jeg altsaa ikke er_
kende, af der er frenrkommet nye'Erfûriigãr eller holdbare
teoretiske Anskuelser, som kunne støtte hegeringen, nãar
den nu ril sk.ide til at ind.ette en særskilt n"te;esiirieise ior
sindssyge. i\{en maaske man da i Udlandet er komm en

ri
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til Erkendelse af Plejestiftelsers Fortræffelighed?
Jeg skal ikke indlade mig paa vitìtløftige
i d.enne -tlenseende, men inãs[rænke mig tilUndersãgelsã,
at frenihæve
enkelLe [Ioved{.ræk al Sindss"v-geplejens Utlrikting eller anløre
Utltalelser af fremragenrìe,sindsiy[elæger fra ã, tuoü;-;i
pleje,at have -ror Opmærksomhed- heivcntlt paa, i i!rr_
land har saaledes to Retninger gjort sig gælde'nde, pua "drn
ene side have vi set den ganrre strid-añgaaende Färhordet
mellem rene flelbredelsesanstalrer og ple¡õstiftcfr.,
en rabsolttl Adskillelse, og en urelativ Foibindelse, Á*iom
ãf disse
to Slags Ho.qpitaler naa tìlbage til de obl¡rndede Helbredelses' og. Plejeanstalter,, det vil sige, nel.op saadanne, som
vi her hos os have i rtsyterne ,,ed Áarhuj og Vor¡indb;;g;
paa den anden Side er for faa Aar siden Griesingär o[J
traadt som ivrig Ordfører for. €n forancJret UOviTting - if
Sindssygeplejen og har, itìet hun begyndte mecl at betine,
at rlìsg¡s¡rt llelbredelighed og Uhetbiedelighed over for Erj
faringen ikke har det Værd,. ãt,det tør iælges ril princip
for Anstalternes Folskellighetìu, for de ælclre "og løSel iioi
niske

*Sindssygdomrnes Vedkommende fordret" LuñAãryLur,
samt,Benyflelsen af de saakaldte friere Folple¡ningsformir i
s31 v1d Utìstnnkning som mulig,- For.plejningstoimer] som erc
vidt -forskellige fra oe sygeJbpbeiaring"i e' prejestifterse.
I [Jolland, hvor Sinrìssygèforholäene i sin .fi¿ oraiuããr-pau

en efter__Omstændighederne fortrinlig Maacle af Schröder

v..

der I(olh, har man overalt en Forening af tlel¡rerte-

ubelbredclige; men det erkendtes som en uheldig
li8e
.oS
Ornstændighed,
at Sindssyge anstalterne havde udviklet si[
inde-i tsycrne, og hvor Njbygning fandt Sted, skete dennã
paa Landet, men atter mó¿- f'oreñ¡ng af bægge. Arter syge.
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i England er det samme Princip fulgt næsten over- Ogsaa
kun for Londons Vedkommende har man opført nogle
alt;
uhyre l{aserner for uhelbredelige alene ,
men man har
- Asylerne
dog lagt dem udc paa Landet. Hvor i øvrigt
have
haft Mangel paa Plads, har mau søgt denne afhjulpen ved
{yblgninger af forskellig Ârt, som ofte have optaget visse
Klasser afdylets Beboere, f. Ex. Haandværkerne, Arbejderne
i Farmen, de i Vaskeriet eller Køkkenet beskæftigede eller

lignende; men man harikke udsondret de ühelbredelige og
henvist dem til isolerede Plejestiftelser. Undtagelsesvis hai
man forsøgt Anbringelsen af rolige og ordentlige kroniske
sindssyge i Ärbejdsanstalterne ¡
€tr Metode, som ogsaa
anbefales af denr, som kun have- det økouomiske.for Øje,
men der foreligger allerede flere Erfaringer om det utreldige

; Patienterne forværres hastigt baade legemligt og mentalt. I de foreliggende Ä,arsberetninger fra de engelske Asyì^er (ref. i Journ, of ment. science, udg. af Maudsley og
heri

Clouston, Okt. 1873) udtaler en Asyllæge, at uaf al Økonomi er Økonomi i Diæten den allerværsteo for de sindssyge, en Udtalelse, som fuldkommen billiges af den refere-

rende Journals ansete Udgivere, medens err anden Asyllæge,
som atter har modtaget en l)el af de syge, hvis Ä,nbringelse
i en ,{rbejdsanstalt var forsøgt, ved tljælp af Vejning paaviser disses betydelig forringede legemlige liorfatning, medens han tillige udtaler, at de vare snnkne i mental Hen-

Frankerig, i hvis Omsorg for de sindssyge
- Fra
heller ikke
Plejestiftclserne spille nogen Rolle, skal jeg kùn
til Slutning anføre e¡r enkelt Udtalelse af den bekendte
seende.

Sindssygelæge ßrierre de Iloismont; idet han (i .{nn.
mdcl.-psych., Sept. 1873) refererer en Del amerikansk Literatur og Beretninger fra amerikanske Asyler, siger han : r Dr.
Grays Rapport udtaler sig med Styrke imod en Flan til at
udskille de uhelbredelige sindssyge, som saa skulde anbringes i særskilte Asyler, en Forholdsregel, som han med fuld

Ret betegner som inhuman,.
Naar der nu alligevel er 'fale om, at vor Regering

i

sin Omsorg for de sindssyge vil vende tilbage til en Fõrplejningsform, som tilhører en forbigangen 'Iid og nu af
det langt overvejende Antal Sindssygelæger anses for uheldig, maa der vel altsaa foruden det økonomiske Hensyn findes Grunde, hentede fra de specielle Forhold her
I Landet eller fra de lokale F'orhold paa det Stecl , hvor
Plejestiftelsen skal indlcttes, som tale til Gunst for planen,
saa at man kan forudsætte, at de sindssyge, trods Økono-

r0

mien, dog ikke ville blive brøstholdne? .- Lad os undersøge
det nærmere.
Hvorledes vil for det første Belægningen blive i
saadan en Plejestiftelse, hvad Slags syge vil den hovedsagelig komme til at bestaa af? Det tør vel anses for
givet, at den nu, da Asylerne ved Aarhus og Vordingborg.
allelede have virket i en Række af Aar, væsentlig vil komme
til at modtage sine syge ved Evakuation fra disse. [!len

disse to Asyler have tilsammen omtr.85'0 Plirdser, eller, hvis
man holdet' sig til Jylland og forudsætter Plejestiftelsen gældende for dette alene, saa har Asylet ved Aarhus 400 Pladser; det er altsaa en Selvfølge, a[ disse to Asyler ere for
store som [Ielbredelsesanstaltel alene, baade Oringeasylet
for' Østifternes 'Ialv og Asylet ved Aarhus for Jyllands. De
ville derfor ved Siden af de helbredelige vedblive at beholde
et meget betydeligt Antal uhelbledelige sindssyge , og naar
Overflytning til Plejestiftelsen shal foregaa, er det ilike vanskeligt a[ forudsige, hvilken Art syge nlan førsI vil give Slip

paa, Det er i
sine Patienter

l
l

I
L

ethvert Asyls vel forstaaede Interesse

s¿ìa

at

lìave

rolige, arbejdende, tilf'redse eller dog di-

sciplinerede som muligt, og af saadanne fìndes der natttrligvis ikke saa faa blandt de uhelbredelige i et større Asyl;
men disse overgiver man nødigt til Plejestif telsen, dels fordi
de paa det Sted , hvor de ere, gøt'e Gavn baade ved del'es
Arbejde i Asylets Intelesse og ved deres gode lìxempel
over for andre Patienter, dels ogsaa fordi Asylet i mange
Tilfælde over fol saadanne syge maa føle det som en alvorlig Pligt at bringe dem endnu videre, saa at det kan overgive dem til Friheden eller til Familiens Varetægt. Derimod
fìndes der selvfølgelig ogsaa Patienter, som Àsylet gærne ser
sig befriet for, naar Plejestiftelsen søger [ìefolkning, og det
e[ de elendige Skabninger, som, naar I(ravet paa ßvakuation
foreligger, befìnde sig i den usle , tilsynelatìende dyriske
Tilstand, som Sindssygdommen kan fremavle, i hvilken de,
uden Sans for sig selv eller deres e6¡ne Forholrl eller Omgivelser, ere hjælpeløse, ofte ogsaa spolerende og ulenlige,
kun deres Vogtere til llesvær, medens man i øvrigt næsten
har o¡rgivet flaabet om nogensinde at faa dem at se i mere
hnmaniseret Skikkelse. Disse vil man snarest evakuere, og
af dem vil Plejestiftelsens Befolkning for største Delen komme
til at begtaa. Man vil saaledes uden Vanskelighed faa en
Belægning, som den Lektor G. anbefaler som passende for
Plejestiftelsens første Aar, i hvilke Publikum skal søges befriet for sin oFordomu imod Tugthusets Benyttelse til Opbevaring af sindssyge. lllen i øvligt forekommer det mig
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mere end tvivlsomt, om dette vil opnaas herved; jeg synes
langt snarere, at det modsatte maatte blive Tilfældet.
Men hvad vilde der være at udrette med en saadan
Samling af sindssyge? Ja, Spørgsmaalet synes vel ørkesløst

for den, som i en

ouhelbredelig sindssvago kun ser en
som
fìnder
hele Forskellen rnellem disse to
og
"[røblingo,
deri, at den sidste f. Ex. mangler en Àrm, medens den andens Mangel ligger i de funktionsdygtige Hjærnecellers Antal, og som lrenerr at en l-orandring til det bedre hos denne
er lige saa uantagelig sorn en ny Arms Fremvæxt hos hin.
Som i det foregaaende berørt, er det dog ikke ganske saaledes; men unægtelig fordres tler et kyndigt Øje lil at opdage de vaagnende Glimt af Liv hos en dybt sunken sindssyg og en omhyggelig llehandling, for at de ikke atterskulle
slukkes. I en Plejestifteise, navnlig med en Befolkningr sofn
den paatænkte efter al Sandsynlighed vilde faa, ikke blot som
en Overgang, men til Stadighed, ere Udsigterne for en saadan paa ny vaagnende sindssyg saa slette som muligt. Selv
om man vil antage, at Regeringen vil sørge for at sætte en
sagkyndig Læge i Spidsen for en saadan Stiftelse og knytte
ham til den, saaledes at det er hans væsentligste Hverv at
øvrigt i det hele taget temsørge lbr dens syge r
- otr i Stilling
og
for en Læge ,
melig trøstesløs og sløvende
man altsaa sikrer sig en omhyggelig lagttagelse af de-syge,
vil en hensigtsmæssig Behandling af en saadan syg næsten
være umulig; ti den første [ìetingelse derfor: Flytning til
bedre Omgivelser, vil efter Forholdenes ßeskaffenhed være
unrulig. I et Asyl som vore to nuværende Statsanstalter
lader dette sig let udføre, idet Asylets forskellige Afdelinger
indebolde tilstrækkelig Afvexling og' flere Gradationer efter
de syges forskellige Tilstand; i et Asyl som St. Hans Hospital, hvol Plejestiftelsen er stor i Forhold til den lille l(urãnstalt, som oven i l(øbet ligger lige ved Siden af hin' vil
Forholdet omtl'ent være det samme; men i den isolerede
Plejestiftelse, der som paavist vil have en i mental Henseende
meget lavt staaende og forholdsvis ensartet Befolkningr vil
en Flytning fra en Afdeling til en anden være betydningsløs
og kan aldrig faa den utvivlsomt vækkende lndflydelse, som
Opflytningen paa en Afdeling med bedre Patienter har i de
omtalte Tilfælde. I mangt et Tilfælde vil derfor et begyndende Glimt af aandeligt Liv atter slukkes, den syge vil paa
ny synke tilbage til sin forrige Tilstand, og et Øjeblik, somt
heldigt benyttet, maaske vilde have reddet et Menneske for
Samfundet, om end i svækket lilstand, er tabt for aldrig
mere at vende tilbage. Tager mau dette i Betragtningr er
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Det andet Hensyn, jeg skal fremhæve, er Steilets Beliggenhed umiddelbart ved Søen. Jeg antager ikke, at de
ubehagelige Bade, som en Ferskvandssø byder om Sommeren, dobbelt ubehagelige i et Land, hvor det er saa let at
finde en Plads med Adgang til de for baade syge og sunde
saa gavnlige Saltvandsbade, vil kunne opveje den Fare, som
.Søens Naboskab frembyder med Hensyn til de Patienter,
som pønso paa SelVmord. å,t de syge, der her vil blive
Tale om, udelukkende høre til l(lassen af ældro, kroniske
Tilfæltle, formindsker maaske Faren, men opbæver den'in-

genlunde ; det er ikke alene de friske Melankolier, som
bringe Folk til at tage sig selv af Dage; adskillige Selvmord
fuldføres og endnu flere forsøges ogsaa af lndivider,, som
for længst ere gaaede over i [(lassen uhelbredelige; forbigaaende Exacerbationer i melankolsk Retning kunne hastigt
bringe Tanken frem, og fra l'anke til tlandling er kun et
kort Skridt, navnlig blandt en Befolkning, som har saa stor
Tilbøjelighed til Selvmord som vor danske. Selv hos Individer, som skønnes at være i ikke ringe Grad sløvede i
mental Henseende, kan ma¡ overraskes ved Selvmordsforsøg;
ofte er det kun en forbigaaende l.'ølelse af Livslede, en uklar
Fornemmelse af en tilsyneladende unyttig Existens, sont fører til F'orsøget, navnlig naar Lejligheden frombyder sig af
sig selv, saa at der ingen ilnstrængelse behøves. Ganske
vist kan matr sikre sig imod dette ved Mure eller Gitterværk; men det fængselsagtige bør dog saa mege[ som muligt undgaas, navnlig paa et Sted som det paatænkte, hvor
der i Forvejen vil være nok af Fængselsminder. Desuden
vil ved saadanne Foranstaltninger det saa at sige eneste
Fortrin forringes, som 'l'ugthuspladsen har, den ret smukke
og frie Udsigt ud over Viborg Sø og til det lige overfbr

liggende Landskab.
Med Hensyn til den paatænkte

Plejestiftelses Ind-

retning i et forhenværende Tugthus hnr ìeg allerede i min forrige Artikel udralt nline Anskuelser, og dem
tør jeg ingenlunde frafalde. Det er utreldigt og for en sund
Følelse i høj Grad stødende at anbringe sinlssyge i de saa-

kaldte aTvangsarbejds- og Plejeanstalter'¡ saaledes som den
ved l\{ariager indrettede, fordi man derved tildels praktisk
padselve Stedet, men endnu mere i den stoÌe, Iidet-oplyste
Almenheds ßegreber sammenblander saa forskellige Tilstande

som dem, der lìndes hos lndivider, kvalifìcerede til Tvangsarbejde, og hos andre, der ved Sygelom ere bragte i en
hjælpetøs'l'ilstand, der berettiger dem til Nled¡nenneskers
Omsorg og Pleje. Det er endnu værre, naar man ligetiem
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kalder saadanne lndretninger: rTvangsarbejds- og DaareanStalterr saaledtrs som den for Maribo Amts Vedkommende
ved Saxkøbing for faa Aar siden opbyggede Anstaltr), fordi
man derved udtr¡kkelig blander sindssyge sammen med de
Tvangsarbejde underkastede lndivider. Men værst er det
dog, naar.endog Staten vil gaa i Spidsen og indrette et
gammelt Tugthus til Ophold for sindssyge; ti derved trækkes disse i Folkebevidstheden uvilkaarligt etSkridt nærmere
henimod StrafI'efangerne. f,ektor G, kalder det en rFordomr,
en ntaubelig Fordomr, at føle sig ubehagelig berørt ved at se
sindssyge anbragte i et omdannet Tugthus. Ja, man kan naturligvis kalde det saa; og jeg skal gærne indrømme, at der ad
Ræsonnementets Vej intet lader sig indvende imod, at en Bygning en Dag anvendes til Straffefanger, en anden Dag,. efter
at en Forandring er foretagen , til sindssyge; men jeg skal
dog bemærke, at den store Masse af Befolkningen ikke vil

foretage et saadanI Ræsonnement, og at den overhovedet,
selv om den sel det omtale i Bladene, ikke vil faa noget
egentligt Indtryk af, at en Ombygni¡g fìnder Sted: Viborg
Tugthus bliver dog uViborg Tugthuso, om det end helt forandres og faar en ny Befolkning, og jeg gad i Grunden
vidst, paa hvad Maade og i hvilken Retning rnan skulde arbejde, naal' man skulde rmodarbejde taabelige Fordomme
hos Publikum, netoÞ med Hensyn til dette specielle faotum, at Viborg 'l'ugttrus omdannes til et Sindssygehospital.
Saa meget vilde dog staa f'ast, at, i Hovedsagen skulde de
sindssyge lade sig nøje med de samme Lokaliteter, som
hidtil vare brugte til at huse lndivider, som afsonede deres
Skyld og Forgribelser mod Samf'undet. Og lad os holde det
fast, at, naar Staten tager en Sag i sin Haand, har den ltligter ud over det rent materielle; i dette særlige Forhold har
den at varctage Interesser for de ulykkeligo lndivider, som
paa Grund af Sygdorn ikke selv formaa at varetage dem, og
som oven i l(øbet i en ikke synderlig fiærnt liggende Periode
vare udsatte l'or al lrakendes deres Menneskeværd og skubbes til Side som en unyttig og besværlig ß.yrde for Samfundet. Staten har engang taget Sagen i sin Haand, og megat er vundet i de sidste Der:cnnier baade merl llensyn til
fornuftig og hensynsfuld tlehandling og med Hensyn til rigtig Oplattelse af Sindssygdonlmenes Væsen og de sindssyges
1)

I

denne har man endog,
s. Trap, Stat.:topogr.ßeskriv. afDan2den Udg , Hefte -lÍi, ti persirnlig kenrJer jeg den ikke,
adopteret Oellelængslernes Stjerne[ornr og hal aubragt de sindssyge
i nogle af Straalerrre, Lemmerne i andre.

mark,
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Natur; meu et Tilbageskridt som det nævnte, hvorved en
vis l(lasse sindssyge udsondres og gøres til Genstand for
en Forplejning, i hvilken de oreducerede FordringerD spille
en Eovedrolle, vil dog altid gøre Skade og formentlig i høj
Grad opfordre l(omnlunerne

i

til at

forsøge endnu billigere

Tvangsarbejdsanstalter og Fattiggaarde.
Det fr¡rekommer mig, at Staten i denne Sag maa være

Forplejningsmaader

i høj Grad forsigtig med at lade sig lede af det økonomiske
og, efter hvad jeg har udviklet i det fore'
Hensyn alene,
gaaende, synes- det virkelig, at Lektor G. har Ret i at for'
mode dette som fìegeringens Hovedbevæggrund; ti hverken
nye Erfaringer om Plejestiftelsers Fortrinlighed eller nye,
holdbare, teoretiske Anskuelser eller særlig gunstige Betingelser for en Plbjestiltelses Indretning her hos os synes at
være tilsteder -- oB man maa derfor haabe, at Regeringen
enten maa forandre sine Anskttelser om det økonomiske

Hensyns Nødvendighed, eller ogsaa, at, den paatænkte Forandring af Tugthusets Bygninger maa vise sig saa kostbar,
at det vilde være urinteligt at holde paa denne fremfor at

give noget mere til og følge Lektor G.s andet og bedste
Alternativ: at bygge en ny Anstalt for baade helbredelige
og uhelbredelige.
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(Attryk af Ugästrift L Læger, 3 R,, XVII. t8?4,
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Regeringen
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tænkte Forsaa kostbar,

l fremfor at
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Snilnu et Par Ord om Foranilringerr af Viborg Tugthus
til en Plejestiftelsc for- sinilssyge.
Af

Reservelæge

R. A. Holm.

Siden min sidste Udtalelse angaaende dette Spørgsmaal er
|ugu¡ kommet ind i .er nyt --Stadium. Fra t{yeiurneJ og
Avisberetningernes Verden ei den
kommen frem:iorOffentl
ligheden, idet Justitsministeriet til Bdje Behandling af
Finanslovforslaget for 18?4-75 stillede et "Ændrincsfors"las.
qor_^gjl^ud pl? at bevitge en Surn af 80000 Rd.,"af hvilkl
ile 12000 skulde benyttes tit Indretning af en Cdlleafrleling
i Stlaffeanstalten ved [iorsens,. me¿enJ i'e i-SOoo ,totde bru]
ges rtil Drhvervelse af de fornødne Jordarealer til et eventuelt Asy-l for uhelbredelige sindssyge i Viborgr r).

lllotiverng,
,
..som ledsagede Ænìringsforsiaget, oplyste,
at. dette
cventuelle Asyl paatænktes indr.õttet i d'e tiveniñserl
som nu-benyttes til Straffeanstalt, idet disse vilde"Ëtive"lej
dige ved en-Overfl.vtning af Fang'erne til de andre Straffe_
anstalter. Med lllotiverne- fulgte-tillige en Erklæring af det
kongelige Sundhedskoll-egiqm, i "hvilken Aet uOtafer s[
angaaende Planen, men dog forbeholde r sig Ret til eftei
r) Se l-olketingstidenden, Tillæg t3. S. 590-603.

5)

anøieÍe Overvejelse og gentagen Granskning, at afgive en
senere n bestemt Erklæring om , hvor vidt de bestaaende
llygninger kunne omdannes til en hensigtsmæssig rlnstalt,r
Finansudvalget foreslog dernæst,
Hensyn
- maaske af kun
til, at Erklæringen fra den højeste Medicinalavtoritet
var
forelnbig, -- at lllinisteriels Forslag skulde ændres dertil,
at der kun gaves de 12000 Rd. til Forandringerne i Horsens 'Iugthus, m€dens de 18000 Rd. til lndkøb af Jordarealer i Yiborg udelodes, og i denne Form vedtoges endelig Forslaget i lìigsdagen, uden at den af l\,Iinisteriet paatænkte Foranstaltning i lìetning af Sindssygeplejen kom til
nogen Forhundling.

n, der, som det fremgaar
Ministeriets særlige Konsulent i
denne Sag, paa ny udtalt sig om den i rUgeskr. for Lægerr
Endelig har Lektor

Gæ dek e

af Forslagets llf otiver, er

af zrde April.
Det glæder mig at kunne slaa fast, at der i én Henseende er en væsentlig Enighed tilstede, den nemlig, at det
vilde være bedst at bygge en ny ¿lnstalt for sindssyge af lignende Àrt som de tre allerede bestaaende. frlinisteriel udtaler, rat, Opførelsen af en Sdje
Helbredelses- og Forplejningsanstalt fra et lægevidenskabãligt Synspunkt har rnest for sigr; Sundhedskollegiet siger:
lheldigst for del, hele Anliggendes Ordning vilde det være,
om man byggede en 4de ¡\nstalt omtrent af samme lleskaffenhed som de 3 bestaaende Anstalter,r; og Lektor Gædek e n ,' maa fastholde min [sin] tidligere Udtalelse: det nuværende Systenr, de udvidede, tilandede Helbredelsesanstalter, er meget godt,, ligesom har¡ i Slutningen af sin Ârtikel
erklærer: rVillìegeringen vedblive ¡ned at bygge nyeAsyler
for Landets samtlige sindssyge, saa maa dette baade fra P¿tienternes og Lægernes Standpunkt anses for det bedste.u
Sundhedskollegiet og Lektor Gædeken €re
-aìleMinisteriet,
enige i dette Punkt, og, som det frerngaar af Ministeriets Motivering af sit Forslag , har endvidere Direktionen
for den nørrejyske Änstalt allerede tidligere udtalt sig for
uNødvendigheden af, at der snarest muligt tilvejebringes
eltlnu en Sindssygeanstalt foruden den nørrejyske og ØstiË
ternes¡. Der synes ikke ret vel at kunne være større IJnighed mellern Åvtoriteterne og de saghynrJige end der er. i
meD saa kornme Indvendingelne.
dette Punkt,
foreslaar en anden Ordning. Det gaar
Ministeriet
ikke ud fra, hvad det' ofra et lægevidenskabeligt Synspunht
har mes[ for sig,, eller, rettere sagt, dei tager ikke sit Udgangspunkt i Spør'gsmaalet om, hvad der er bedst for de
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Lektor Gæde,lelse: det nu-

eindssyge. Tværtimod kommer det til Sindssygeplejen fra
et meget uvedkommende Punkt. Den ny Straffelov har bevirket en Formindskelse i Straffefangernes Antal, og dervetl
er etTugthus blevet tilovers; man skal af med Bygningerne,
og rimeligris er Fabrikvir[somheden i Viborg lkke saa stor,
at man kan sælge dem til Fabrikbrug, eller Handelen saa
betydeligi at man kan faa dem anvendt til Pakhuse, eller
Garnisonen saa talrig, at de kunne tages til Kaserner, -og saa kommer man i Tanker om de uhelbredelige sintlssyge. Evad om man indrettede en Piejestiftelse eller, som
tlet hedder i Motiverne, !'en Depotanstalt for saadanne

til Sdje Forplejningsklasse henhørende Patien;
ter, hvis Opholtl paa de bestaaende Sindssygeanstalter ikke

uhelbredelige,

kan anses fornøden for deres Tilstand.'¡
Dette er Ministeriets første Grund: at Tugthuset bliver
letligt. Àf den fremgaa de to antlre Grunile: ãt en saadan
Plan er økonomisk, og at den giver Udsigt til hurtig Ejælp
for tle sindssyge., tI ren økonomisk Henseendeo, sigerMinisteriet, nfrembyder Planen meget væsentlige Fordeler,
hvilket ikke skal nægtes, idet man mener for 100000Ril. -at
kunne erholde et Asyl for 450 sindssyge,
skaffes
- og dêr
hurtig Hjælp, medens i modsat Fald Spørgsmaalet
skydes ud
i en ubestemmelig Fremtid og vil rmedføre Nødvendigheden
af midlertidige Foranstaltninger, der frembyde væsontlige
Ministeriet forlanger alligevel en lægekyndig
Ulæmpero.
Udtalelse og- henvender sig til det kongelige Sundhedskolle.

gium med Anmodning om at erklære sig over, hvorvidt Pla-

rr

nen kan anbefales ogsaa fra et lægevidenskabeligt Synspunkt
eller dog i alt Fald ikke giver Rum for saa væsentlige Indsigelser, at de efter Ministeriets Mening meget væsehtl¡ge
Fordele maa vige. Denne Fremgangsmaade maa jo billiges;
skønt man ikke kan lade være at undre sig over, at Mini-

lre

dets Øjne frembyde væsentligo Ulæmper, men ikke er
bange for at slaa endeligo Indretninger fast, selv om de

rredelsesanstal-

n af sin Àrtikel
fgge nye Asyler
r baade fra Pu-

det bedste.e
Gædeken ere
aar af Ministe-

r

;

Direktionen

udtalt sig for
tilvejebringes

rjyske og Østifere større Enig-

end der er i

rrne.

ing.

Det gaar
oligt Syuspunkt
ler ikke sit Udr bedst for de

steriet viger tilbage
der

i

for midlertidige

Foranstaltninger,

ikke ere fuldt anbefalelsesværdige fra det Synspunkt, som
det dog egentlig kommer an paa.
Medens Ministeriet søger en Ànvendelse for sine ledigo
Bygninger og navnlig har Øje for det økouomiske i Sagen,
tør man vel vænte, at det kbngelige Sundhedskollegium, til hvilket Ministeriet henvender sig som Landets
øverste sagkyndige Avtoritet, maa õe Sagen fra et andet
Synspunkt. Her maa de sindssyges Vel være det første,
den lægevidenskabelige Vurdering af Spørgsmaalet være det
afgørende. Man bliver imidlertid skuffet, hvis man læser

/l

Kollegiets 0rklæring med dennc Tanke. Rigtig nok stiller
Kollegi't en senere, bestemt Erklæring i Ud"si$t, iãr; ã;;
foreliggende Plan kun i saa kort t¡¿r¡ "har staaei tit I(olre-

i

gjets llaadighed; men det hedder, at det kun er enkelte
Punkter i Planen, som have forekommet t(ollegiet temmelig
svage, og det maa altsaa antages, at planen i îin nelne¿ ei
akceptcret-af det, medens k*n Enkeltheder skulle g;;;; ;il
Genst.and f9r
"¡øj9re- Overvejelse og gentagen Granõkning".
Iiollegiets Erklæring begynder med at ionstatere. at ãer
er en .bestemt paaviselig Trang tilstede til Forøgelre âf
f'orplejningsanstalter for sindssyge, og udtaler derpaa, at"ãre
det
vilde være
om man bygþeOe en ny Anstàlt 'omtrent
-heldigst,
at' samme Beskaffenhed
som de bestaaende. Men denne
Tanke svæver kun flygtigr forbi l{ollegiets Øje, ¿uo ¡il*,
aldeles ikke fastholdr og.-betragtet_næimere rnuá Uuoryl iif
sin mulige Udførlighed ãller lfie-Udførlighed; Koileeiei eriber strax Minisreriets forelagte plan og -rofOj,Uu siä I Jrn.
Man mærker overhovedet ikk_e, at det" hqr er et Þrincifspørgsmaal, _som er forelagt I{ollegiet, ,indeholdt i planen iil
Tugthusets Omdannelse til en pie;eétiftelse, man mærker
ikke, at det er er Forstag om en AfvigelJe fra ¿et hiãúi
brugte..System i Sindssygeptejen her i Laîdet os en ó;ãrl
ellg t¡l et grundforskelligt. Det synes, som oñr I(ollegiet
øjeblikkelig har bøjet sig for Ministerietá (vægtíge Grunäeo
og ikke engang har taget Hensyn til, at der d*ogi i selve ùli_
nisteriets Maade- at spørge ; (om, hvorvirjt en órdning ,orn
den paatænkter kan anbefales, Ìigger en ,Antydning af, ät Aet
n{r,. nogef
vôä riotigere "afvigãndä, .o*
l-:1,."
"nogerog bringes i _fra
træde_r Ilem
l.'olslag.
I{ollegiet distrfuterer jkke eller udtalel nosen lllenins
9p, -hv9r ridt det er rigtigt_ar vige bort fra Beñandlingen "i
blandede Helbredelses- og [tte;eanstalter, som vore nuvæ_
rend-e. to provinsielle os erìe kommunale, og gaa over til at
udvikle særlíge Plejeanstalter; det beg.yider strax at under_
søge, til hvilket Brng den ledige Stralfðanstalt maatte kunne
tages for rie sindssygc. Det slaar for dct første fast, at den
ikke paa nogen illnade kan omdannes til en tjænlig H e l_
r) Da dcl saa ofte er blevet ÌLìgct ovel.Sundhedshollcgiets
langsontme
Folretningsgang, er det ikkc urlen Intetcsse at se, at dcnne Sas.
som rJog tníìâ regr¡cs lil dc vigf,igel,c, der folelæggc. ,lct, [u,, i*i
u.dkrævet-6
.Dage til at cilkulire ntcllern I(olleg"iäts tO iægcviden_
skalelige lìfedlenner. r disse hal' r¡au over.r,eiet"og granslre"t pranen
lÌr.hlæring nngaaerrdc ßcsutrarer af óin G"rãnskning
î.I llrC]I9i
lMini_
stet
iets Skrivelsc rrr ûl' Srlje.lllaIts, liollegief s llt.klæriug af gde"s¿ìnlme

lllaa
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gransket Planen
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af 9de samme

maa vel være enig med Kolbre'delsesanstalt;
- erman
c fuldkommen sikkero. Dernæst
legiet i, at tlen Ting
gaar det ovel til at se, om den da maaske kan bruges til
en Forplejningsanstalt; men ikke heller dette mener
I(ollegiet kan gaa an, naar Forplejningsanstalten simpelthen

til Helbredelsesanstalten : der
saakaldte uhelbredelige, som rn¿n ikke

opfattes som en Modsætning

vilde være mange

uden væsentlig Skade vilde kunne overflytte til on saadan
Anstalt, idet man dels vilde udsætte sig for [.'ejltagelser med

Ilensyn til Helbredelighedsspørgsmaalet, dels vilde handle
grusonìt overfor saadanne syge, der selv have en F'ølelse af
deres 'filstand. Evad skal man da gøre? 'l'i en Anstalt for
uhelbredelige har Ministeriet jo ønsket, og 'l'ugthusbygningerne har man. Kollegiet foreslaar saa en Sigtning uf de
uhelbredelige: de fìnere, som gaa igennem Sigten, som endnu
lade sig paavirke og have en Fornenimelse af dores egen
Tilstaud , dern lader man blive i de bestaaende Anstalter;
men de grovere, som blive liggende paa Sigten og-altsaa
formentlig ikke kunne paavirties og ikke have nogen frølelse,
dem foreslaar man henvist til en saadan (særegen Forplejningsanstalt", en oEv akuations a.n staltD, et, lìegreb som
formcntlig falder samnlen med Ministeriets aDepotanstaltn.
Anbefaler da Kollegiet en saadan oÐvakuationsanstaltr
fra det. lægevidenskabeiige Standpunkt, hvilket jo Ministeriet
ønsker atvide? Nej, det skal just ikke siges. Men, ligesom
Kollegiet rikke tør bestrideo, at der skulde fìndes sindssyge
af den angivne Slags i tilstrækkeligt Antal til at fylde Tugthuset, saaledes kan det rikke bestemt erklære sig imodr, at
den forhaanden værende Pladsmangel affiælpes ved en saa'
dan *Evakuations-, eller rDepot,r-Anstalt; men'det maa ogsaa .(kunD blive en Evakuationsanslalt, og den maa okunn
belægges med syge af den nævnte Beskafl'enheil.
ßollegiet lesumerer sine Udtalelser i Slutningen af sin
Erklæring, og det hedder da, at Spørgsmaalet om, hvorvidt
Fængselsbygningen i Viborg kan omdannes til en hensigts-

mæssig Evakuationsanstalt for Holbredelsesanstalterner tkan
[ollegiet ikke besvarebenægtende,. Beliggenheden, hedder
det' fremdeles, rhar vel sine Manglerr, men er dog i det
hele rretr god, ni enkelte Eenseender endog meget gotln.
Oven paa de mange lndskrænkninger og Negationer, man
har.bevæget sig imellem, har denne sidste rent positive og
rosende Udtalels'e noget særdeles forfriskende, og det er kun
Skade, at man ikke faar at vide, i hvilke Henseender Beliggenheden er meget god, om det er Beliggenheden i en Byt
umiddelbart op ad en Sø, ved Foden ¿f en Bakke, ved Siden
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af et Gasværk eller i en ,A,fstand af saa og saa mange Mile
fra Aarhus og Vordingborg, fra hvilke Anstalter jo Evakua-

tionen skal ske, der begrunder denne Ros.
Skønt l{ollegiet indskrænker sig til ikke at benægte, at
Ministeriets Forslag om [ndretningen af en Depotanstalt kan
bruges, fremgaar det dog af Erklæringens. sidste Sætninger,
atl(ollegiet i Vitkeligherlen gaar ind paa det; ti det hedder,
at den rforeliggende Plan til Bygningernes Omdannelseo har
staaet til Iiollegiets Iìaadighed i for kort Tid til at det kan
erklære sig over, hvor vidt den kan lægges til Grund. Prin-

cipet er altsaa antaget af t(ollegiet, det er kun Enkeltheder

ved denne specielle "Anvendelse af det nye Princip, som Kollegiet endnu overvejer.

Det gør et forunderligt og ikke synderlig velgørende
Indtryk at se 0n Sag som de offentlige Foranstaltninger for
de sindssyge betragtet paa denne Maade af en Ávtoritet som
det kongelige Sundhedskollegium. Man el saa vant til i det
daglige Liv at høre Tale om , hvorledes sindssyge, der betragtes som uhelbredelige, tinges i Kost til den lavest mulige Betaling, og man harmes over den Smaalighedsaand,
som gør sig gældende baade hos mangen Enkeltmantl og
mangen l{ommunes Styrelse; men man pleier fra oven af at
se de store Principer fastholdt, ikke blot de humane, men
ogsaa i Sager som denne, de videnskabelige. Al. Ministeriet
særlig har det økonomiske for Øje, kan man maaske ikke
undre sig over, det henvender sig dog, inden det slaar Sagen fast, til den sagkyndige Avtoritet; men at denne, idet
den faar Sagen til Drklæring, i Virkeligheden betragter den
som afgjort, og kun undersøger, hvorledes den paa dette
Grundlag lettest lader sig ordne, det er det vel tilladt at
undre sig over.
Nled llensyn tit Lektor Gædekens sidste Udtalelser
skal jeg indskrænke nrig til nogle faa Bemærkninger. Som
jeg allerede engang har anført, er Lektor G, enig med mig
i, at det for Øjeblikket her i Landet brugte System el' meget godt, og at det vilde være bedst, om Regeringen vilde
bygge et nyt Asyl af lignende Ärt som de tidligere. Hvad
angaar Spørgsmaalet om særlige Plejestiftelscr, synes han
ikke ret at ville indrømme, at St. llans Hospital ikke med
fuld Føje skulde kunne anføres som Exempel paa en saadan. Min Opfattelse er dog her sikkert den almindelige;
den deles aabenbart af Sundhedskollegiet, som udtaler, at
ndet vilde være heldigst, om man byggede en 4de Ànstalt
omtrent af samme lìeskaffenhed som de 3 bestaaender,
(- hvilke altsaa opfattes som væsentlig ensartede ; og
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det-viìde i Sandhed ogsaa være mærkværdigl, om man vilde
hvor én l'ygningt. ûer
naralellisere Forholtlet paa llistrup,
'Bvgninger,

dul jldghgl-t'
äiäiãäüt r'istì ritr*toä, os 2
hinande.n,
ældre ." saakaldte uhelbredelige, ligge tæt -op ad og.!if:
Bestyrelse
samnle
af
ledede
Hegn,
inO.nfot sflmme
t,*gõt,' med et Forhold som-det,. der vilde
;;;;i'tt*tu
beliggende ,ved
i*tt ottu, naar lo "'Helbredelsesanstalteru,
rPlcjestiftelsen
en
til.
knytt-edes
Vordingborg,
;;;h;; õ ieã
-iiborg,
efter Ministedenne,sidste
särtis.'naai.
ii.ùãäã"ãã i
kun blev
r¡ãiiïãrslas og sîîoheoàÎollegiets hdrømmelseman
kuntle
hvad
for,
nEvakuationsolAnstalt
ãn

"lenotr-"ellãr
k;d;."'d;"uhãibredeligste af de ulrelbredelige' Jeg skal ikke
;;;ï!r". h;;t dtt ðr at sigc om det rrrigtige i.en saadan
Ïlrl¡nã.' Jeg skal blot gøre en -enkelt Bemærkning om 0e
praktiike Fõrhol.d ved saadanne Àsyl9r'' Lektor G. mener, at hvis en Patie¡t mod al Forventjo
n¡nq-";kul¿e bedres i en væsentlig Gradr saa kan. man
st'ore Asyl,
ilit;;à;It-sende ham tilbage t¡l det nærmeste
Samkvêmu' Jg'
;*d"i*tlk;t man sellfølgelig,siaar i stadigt
ganske vist overmaade
saaõan-Flytning
en
er
naa Paniret
-;ã;ìee
skulde mene' ai detr i Praxis vilde støde paa
i;i.
náar Asylerne i Viborg, Aarltus og
Vä""rkeligheder,
iäu
iLilä
îöt¿¡oe¡o.g'havo"e hvei sin Styrelse, hvad de dogr-el maatte
¡"ou.-"iLf,e" at tale om Afstanäen fia det i Forhold til hele
iä"äät'iãrntul¡g perifert belisgende Viborg os r det
.n1'.{9rI ØJedinebors: ti. saã iænge Anstalterne, saaledes som
det.ikks
vilde
Anstalter,
biiük; ii iirr"lãri, eie provinsielló(nærmesteD Asyl' loe-t
lll-altitl gaa an at sende dem til det
ì;àlii.,î." for Asylet verl Aarhus næppe vilde modtage Østifternes
-- - sYge.
ÑuuïLektor G. ikke vil fastholde St' Hans flospital .:om
S^lutet Stbå, fra hvilket vi her hjtmme skulde kunne drage
Plejestiftelninsãt',n.d H*nryo til Bru{barheden af. særligegamle
Amts*Ãrl stal iee med Glæde uñdlade at omtale de
og hvad dertil kan henfø;;i"iüËt: ivãngsarbe;dsanstalterpaa,
at Regeringen-vil stille
ikËe tvivler
r.înãiili*-¿a-ies
-Spidsen
for det paatænkte aDepot'r; . ttk!9t"9:
en Læsd i
iremstitter jo en saadan Lægeplads som et lysendt,!]iil l9l
de nuværeride Asylers Reservelæger: (en overgangspost tra
t
ñu*.tõr**u- tit bverlægepladseñ paa vore store Asylerr
han derqaa
äl-iåi laT i saa Tilfælãe'give hañ Ret' naûr
i'i!u"i".tuu ¡.oãetti jeg, a"t r'-i-her. hjgm.me have nogen,Ernviir,eîor¿itõ'elter llangleilnbringelsen af *helüiüd .r,'sintlssvage
i en hensiglsmæssigt indrettet Plejeirïãõfi'u
riifirf.ämedfører,.- Jeg skal ogsaã give hamRet, nâar han
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Ønsker Lektor

G. endelíg et Bevis paa, hvor farlig Belig-

genheden tæt ved en Sø kan være, skal jeg blot heuvise til
ríen ham sikkert ikke ubekendte Selvmordsstatistik fra Sach-

riiinberg i Schwerin, hvis Have gaar umiddelbart ned til
Søen; her fandt i .Aarrækken fra 1842-66 et Àntal af I
Patienter deres Død ved Drukning.

li
il
ii

I

I

rjl

I
lr

Foreløbig hviler Projektet om Tugthusets Omdannelse,
idet Rigsdagen ikke har bevilliget de forlangte Penge til
lndkøb af Jord. Men i næste Rigsdagssamling vil Ministeriet sandsynligvis atter bringe Sagen frem, og i saa Fald
ikke i Form af et Forlangende om en Pengebevilling til at
gøre foreløbige Skridt, men som et særligt Lovforslag om
en Sindssygeanstalts Indretning i Tugthusets Bygninger.
Maatte man da i god Overensstemmeìse med selve Ministeriels, mecl Sundhõdskollegiets og med Universitetsdocentens
Anikuelser om, hvad der er det betlste for de sindssyge¡ i Rigsdágen vide at fìnde Midler til at bygge et nyt
Asyl af lignende Art som de tre allerede bestaaende !

