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De.t . flnnes lroligen ,högst få praktiserancle läkare, som ei haft
en bekyrnrnersrm e'fa.euhet om de stor.a orägcnhetcr.,-.åÀ
af den närva.a'de stockninge' i anstarter.na fir. dem,- .o,' ir.lì..,
riã"-ãi

sinnessjukdorn. Den öfve.fyil'acr, som för'efirnes, ä1. dock
cressv¡i'r,e
icke något tillfälligt och öive'grientre o'crt, .ta' be.o. på
i sietiun
anstaltci'.as or.ganisation befi^iliga p'i'cip_fel, hvilkei bi;"å"å;;;

up^pe'ba'ar
der.i, att uppföiancl'et af ¿irrír¡ nr., fr"rpllìf,'iil"
^sig,.
endast vc.ka'sorn pailiaiivmcrrer o.i, nrítl.res
ln:rt g9 b_cfirtliga,

icke tillfi'erlsställel ber.äil,igarle for.drirrgnr. rner.[ hänsyn tiI
lLosnitai._
vår'dens or.dnanclc så, at ðtör.sra möjlila onrnl .i;;;'.,otù;;;;tùäii"
rrödig skötsel och ìämplig

Om det kuncle

vår.d.

någon tröst i det medvetanclet, ati samma
andra länder och kanháncla i ä"'höEr; ;,:;;
"
gör'a sig
,',r-f,¿i. fiir;
-käuba'a, så k¿rr m¿¿n ega rren i sä,r'dele,
när'varande förh¿illanden ku''a nemrigen tle syenska
''ik; arr.totte'na i
allmänhet väl *thär'd¿ jemför'erse
-.,l",rylikn .torn ranclet, o"t à.i
t,ör ej vara me' ä.n
och billigi om'moi .agrr., att cle befinna
olägenheter äfven

sig

föga^

i

vara_

'eít
efter Dng-lands.an^starter,

i

jemnbredcr

i..á

r.vrr,rnna.,-ã"r,

utan tvifvel ett' godt stycke f'amför'o,r.iolt".nn i rtarien
oàr rtrunt.it".
lVlången tolde finna ilet nästan olimligt'att säga,
det man ej
genorn byg'gandet ¿f fiera nya ¿nstalter sËulle ega- ett
botemedeî

mot det,b'ista'de utrymrnet. Erfarenrroten rär'er' ¿oãk att ¡otr*.¿i.i
)'Jgß¿nrler utolnr¿'tts
brif'vit flitigt användi, men der,{,a.mecrel
'etran
har',visat sig. ej viìja xlå
¿rn¡, och på aïla hfllt àrsakai vetlerbörande
bett'yck. I{ågen och uppoffr'irrgalne i byggnadsvag hafva

::{Í,91
ve'Klrgen:.,:
val'rt utomo'rierLtriga, rnerr
sinncisj-ukvårdñ r.oble_
mets tillfredssiälla'de lösning, har 'csultatt:t"
ännu c;fuiratt,t fatlt ,a"øi,,irig.
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Hvaruti skall man söka förklaring öfver ett clylikt

mär.keìigt

missförhållande? Det to'de ej-k.nna föinekas att rrufruasar,iija-ài.saken hãriil är, att man, tvãksam att gå viila'e, afbr.uiit a"i
nul
sjukvårdsg'enens utveckring i samband ïed ctei'.t"*
-"¿.rlie.r'.i
den aÌlmänna medicinen *, och fortfarancle b.*¿áorl ,ù

-

"il;;:
ã"

i

tvinga sinnessjukvården. en dr.ägt med ett, efter clen
falenhete^ns intyg, alltför snäft oãh opasslig:t snitt.
"ffJ"ärg,i

Professor GnrnsrNeln, hvars höþa veìenskapliga ställnine såsom
.kliniker. och. praktiska blick på if,,åguuur,,nri, ieft lngr" ìerã,
best'rda, har ansett nödigi att offeniligen uttala sin åsigt:om hvad
han anser vara den när'va'anrre psykiai.iens kraf, och tilTr.a"""g.ifrä

på hvilken sida han be_finner sig vid den ounilvikliga kris,î_
förestår inom den administrativa
þsykiair.ien. r denna-Lri"..,' rï"
dock icke någon olycka eiler. farä,"utan uppfattar ¿." .n¿".1 ã_
som ett steg framåt til en iidsenliga'e fäi'm. Att förneka ciess
låt.,. sig knappast.numera -g;"Ola och .n f¿;r.utbest¿imð-*;;
:lk:t".l
atf
I saker.nas nä,rvarande skick se det
end¿ möjliga och rätta, g"öi.
endast, att sanningen framstår' så mycket klarar.e, när den
en Eåns
nunnrt gcnomarbeia hinilr.en för' sitt fi,amtr,ädande.
vetenskapen kan rrppst,älla nya synpunkter, orn tr.änganrìe
,,^r^PT.
Denot lorehnuas, som med den närval,anrlc offentliga sinneJsjuk_

v.ar'{-en_s

ledel ej kunna

tilifi.eclsställas, så böra v?iiunder så"bef'örhåilanden ej bchofvqn remnas å sicro eler te't af ifi'åga-

:llji,t.
satÍas' utan meder ¡nåste urfinn¿s ocli Iärnpas efter.for.dringa'ie.
qå, lö"rfor man ju då våra nu var.ande austaiter gluudades; ïkuìle

ûet ctå nu vaì.a mela omöjligt, att gå framåt, n¡r så behöfs? Redan
år 1862 yttr'.1{e Deuunow,
!n p4 .io tid fárnärnlig uuttoriøt, ìti
¡det är' omöjÌigi,-alt sinnessjukiår.clen
längre kan ieda ,ig
med det nuvarande slaget af offentliga anàialterr.
"oro*i
och bva'före ickep Jo, ders emãclan cren til de offeniliga anstalterna påträngande massan..af-sjuke ständigt ar' i .tigande',
ocl
u11,
1.t, är en uppenbar omöjlighet ati eusaät pa art'nouo.onáã
sättet.

.kunna -sör'ja för alla'hjelpbehöfvancle sinïesrubbnd, meãmenrriskor; dels
ock af de inre- slctil, som gr.uncla *ig i ,.ir".topr*
-närmare

uppkomrnen gerom en
i.tunt.tup'^.åã
:i?:.1,:-^li1.:kling,.
de ftrag¿ùva'ancre- sjukdomstillstånden, och en mera omf'¿rttande
vär_
nl de alitmer sig samlande erfarenheterna, som måste föra
l..,trnC
rrtr nyâ lormeÌ rnom det offeniliga hospitalsväsendet,
. Ðn. -i s¿kens natur g.r,undãd, änïamrilsenlig anordning för
sinnesrubbades behandling'iordr.ar tvenne vesenili"gen
otiko u'no.ãningssätt eller', om man- så vill, två hufvuda'tei
uf äJoftrr.,
)
-ä;
**),
som måste vara skiljda
emedan de äro prinripíeli oitk"
*) Motsvarande
rlc båda tilrstå¡d, som afryskarne betecknas genom uttrvcken:
,{r'r'ewerden' och rtrlesein,,, elter sinncssjukd";";;ï"fi,"lffiäairidtili"i

(gate^nskap); man kan vara sinuessjuk (dtr;l
till förståndet; men den frirsr,åntrsrur.¡bàã. rr k;;t""), *r"-"irîiä."¡¡iã
.ûiltid sin;;;rìïbaä:
") D...y: s. skiljda till rumm.et, enilast der ett ""t*iiui;;.
ãytii.i"ser.Uìj;"ã;'är;;"kti;k;
möjlig^t; vid ett mindre sjukantal tillgodoses pii;;;p;, genom
en institution
på två afdetningar den "ena för t"it ri.t.liå
ilïìü;;
qvarstannaurì
e.

"""u'¿ã;-á"¿."

3

olika uppgift och äudarnåI, s¿mt fo¡dra olika rnedel fijr en fiamgångslik verksamhet, såluncla forth'as olika läge, inrättning, iutag-btott
ningsvilkor, afgift och orgauisation; i den ena afses
ltt
Itortare uistancle, då, cleremot d d,en andra ifrågahomnzer ett lcìngre
q'uar"stantzand¿. De praktiska inrãttningarne för dessa båda ändamål
äi'o fullkomligf olika; och olikheiel är' större än emell¿n de hittills
på åtskilliga ställen uncler benämningen kur'- ocÌr vårdansialter åtskiljda inr'Èittningar'.
är bloti för dei ena slaget af anstalter',
- Detvist,ande
del nemìigen ett l¿ingre
ifrågakomrner, som de instituter
erforclras, som man ¿Ìlmärrt menarr då man talar où moilerna
liospitalsanstalter'. Genorn den här påpekade indelningen af anstalterna afhjelpes ett velkligt och stolt pi.aktiskt behof.
Bland de nervsjuka individer, sorn under officiela benämningen

tillföras hospitalen. Ìcornma ytter.st fä rlit af det enkla
âr'o ,sjuker och fördenskuil söka hjelp, utan det allra
stör'sta antalet inkomma clerför'e, att sjukdornen nått en viss grad
och för'etor ett yttringssätt, som gör' patienternâ mer elier mindre
>omöjligar i herurnet. Sjukdomcn har sålulda redan meclfört olägenr>sinnessjuke,

sk¿il,

att de

het ellel ger anledning frukta, dct den sjuke hängifvel sig åt fOr
honom sjeif ellel omgifningen virdliga excesser och handlingar;

htnilradetals merrniskol', hvilka Ìicla af samma sjukdomar', ehulu ej
i lika glad ellel meil samrnft yttringssätt, komma på vanliga sjnkhus, äro i hemmet under läkarebehandling eller gå och r.ör'a sig
mecl all frihet i samhällslifvet. Dlfarenireten har.uppilagat, att
-hos
d_enna höga. grarl, detta fatala och störande vtiringssätt
ile
allraflest¿r sjuke

ej varal länge, att ilet

högg-i.adiga depressions-

eller exaltationstillstånd, som utgjorde indikationen för dèn sjukes
öfver'flyttning till anstalten, efter någon tid aftager. Ibland är en
kolt tirì af några veckol eller till och mecl dagar tillräckÌig att
återför'sätta ilen s.juke i det tillstånd, hvaruti han sed¿n åratal befunnit sig, intill cless clen, måugen gång tiÌt följd af lttre anleclning påkomna, öfvergåencle stegringen inirädde. Hvalje sinnesläkale vet, att man likafullt ej kan alltför hastigt åter utsläppa
clylika individer, men ett stort antal af dem fordrar endast- èn
tempor'är behandling, och en sådan kräfver ei hela den vidlyftiga

appalat, som man vanligen begär, och som alses höra

till

en

moderrr hospitalsanstalts väsenile.

l.'örst sedan den fill grulcl för intagningen liggande stör'r'e
uppretningen eÌler nedståimrringel hunnit något lägga sig eller någon ticl oför'ändradt foltfalit, kan man igenkänna lidandãts natur;
man kan br:stämma ouì tnan h¿r för sig en rerr, ¿kut mani eller
melankoli (klonisk eller ionisk kramp), eller om clessa former

är'o bloit tillstötal hos en reilan förut sva¡çsint indivicl; om
det ár en enkel ellel dubbelformacl melankoli o. s. v. Afven efter.
sedan de först¿r storm¿n'ne hunlit lägga sig, kau det mången gång
fordras ännu en iakitagelsetid föt' att bestärnma om fallet är-helt
och håÌlet krouiskt, orn clet är ett fall ¿rf allmäu paresis o. q. v.
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Först härefter tir tiden inne för att med någon slags sannolikhet

kunna yttra sig meil hänsyn tiìl prognosen. Efter änuu något
längre tid visar det sig orn för'loppel i ett visst fall blifver såclant,
att slutet kan väntas uliler den form, som tillhör en akut sjukdomsprocess, och slutligen visar det sig orn den ifi'ågavarande individen kan uttläcl¿r såsom tillfrisknad eller s. k. föÌbättl.ad eller
om han, ehuru obotlig, ändock kan åtelgå

till

rrågon form af pl'ivat-

lifvet; eller om han för sin antagligen permanent foltfar¿nile rubbning
ofta dock hufvudsakligen melâ tilìfölje af ogynsamma elìer
- hemförhållancleu
omöìliga
hela sin lifstid ellel en stor del
- försinneslubbad
deraf måste såsom en kroniskt
iillhöra den offentliga
sinnessjukvår'den.

Hos sinnesrubbade
vare sig med konstitutionela former,,
lokala sjukclomar mecl paralytisk
karakter', iillftilliga hjernrubbningar
med öfvervägande psykiska symtomer
förekomma ofta fall, som
- ofta upprepadt, uppehåll
enclast fordla ett öfvelgående, om också
i en anstalt. Många äro äfven cle fall, då den sjuke, ehuru ej
återställd, dock kan återvända till pi'ivatlifvet. Många kroniska
fall flnnas, som folclra en
-- vare sig obotade eller obotliga

-.

permanent vistelse under särskilda förhållanden, som äro afpassade
för att fylla såväl patienternas behof af vård, som samh¿illets behof

att

val'¿t befriade fi'ån dem. I fr'åga om alla dessa förliålìanden
kan man clock ej, såsom reQan är' nämdt, komma på det klara
förr än de akuta tillståtden ha tilländalupii.

De anorclningar, som erforclras för ett emottagande under kortare tid af individer med akuta sjukdomstillståncl') äro hufvudsakligen föìjande: invid hvarje stol st,ad måste finnas ett ställe, hvarest
nyss insjuknade emottagas och behandlas. Upptagandet af sjuke
måste härvidlag genom gratisplatser o. d. i allo underlättas. De
mångfaldiga förlägenheter, som uppkomma vid plötsliga fall af
sinnesrubbning måste kunna ö¡¡onblickligeu afhjelpas, och i månEa
fall af tillfâlliga hjernåkommor k¿n verkligen den sjukes botlighet
ellel obotlighct belo på några dagars tidigare eller senale upptagande till änclamålsenlig behandling. All¿ de vidlyftiga och kostbara mekanismer och inrättningar, som tillhöra den moderna ¡¡fllenanstalt,) äro öfverflödiga i eii hus, som endast ãr afseclt för sjrkes

kortare vistelse. Någon stor areal behöfves ej; något jordbruk
kan ej med. sådana >sjukar menniskor bedrifvas; en liten, vänlig
och skuggrik promenadgår'al för hvarclera könet är' alìt, som behöf-

ves; ett rikligt njutande af luft kan

af verandor. fnga

beredas genom anbringande

verkstäder, inpçen kyrka, inga sällskapslokaler,
lekplatser, gymnastikanstaltel eller dylikt behöfvas,' emedan de sjuke

skola endast erbjudas lämplig

meclilcamentsl¡ehand,lingr.), huita

-) Härmeil afses ej blott lyss insjuknaile, utan äfven svårare
tillfällen hos kroniskt. sjuke.

") lIär
ett

i

exacerbations-

närnnes .ej något om sinnesbehanilling, enär ilen ej p3 sjukhuseü utgör
Îr¿urståenale momeut. Den plaktiska läkarens sinnes-iuflytande på ãeu
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fullastc metring, - samt ett efter ileras behof afpassacl I godt bord'
'den koi"ia' konvalescent-tiden är ju intet hinder för' att de
Uncler
sjuka promenela utanför sjukhuset, ilall de 'skulle vala-hågacle för
*tr tetrgt" och mela omvexlantle promenad' Man bör afse ettìugnt
lÈige i"frecl för stadens buller och br'åk, samt unclvikande af allt,

.J- kutt förefalla hemligheisfullt och ovanligt' Skulle det vara
nlt inom eller i slr'lfva omkt'etsen af en stad finnt en flemöiliEi
"och

Àå ansel Gliesingel detta vala bättle för
atl bygga en half timmas väg utanför
än
¿nãamåi,
sjukhusets
siailsporten. Häri instärnmer i'ef'., som för tre år sedan i ett

daä

lämplig plats,

embeisutlåtancle rör'ande ifrågasatt för'flyttning af Malmö hospital
framhållit, att en beìägenhet i stacl äfven eger sina förtlelar'
Läkarepelsonalen måste i en sådan anstaìf vara jemförelsevis
tjensten är vid så många
talrik och f8úr'ogen mccl vetenskapen,.ty
-dirigerande
läkaren bor på stället
Ä,tt
den
akut¿r fall ansträìrgancle.
är allileles öfver'flãctigt, ty skulle det möjligen ega någla fördelar,
så blir dock deligenom- alordningalne sìraxt mel'a komplicerade
oeh vidlyftiga, ty åt en sådan läkale måstc qppl-åtas.9.g9t-boningshus merì tiúbehOL och dvlikt. Det är' dock alldelcs tillrâckligt, om
tlen inspekterande läkalen är skyldig att dagligen. besöka-anstalten
och derl uppehåÌla sig elforilelligt lange; han tQr ega hela led'ningen på .iti'an.uat' oõh fot ett ãntaì af 100 sjuke är'nog om2-B
]ng." latot" samt amanuensel jemte en lämplig och hutnan förvaltare bo pir stället.
Då någon anmâles till intagning bör en anstaltens biträdande

läkare med görligaste första besöka den sjuke i dess hem, för att
undelrätta .ig o- f'örhåliandet och fallets lämplighet. . Härigenom
vinnes cìen s=tora fördelen att lâkaren sjelf får se in i clen sjukes
förra förhållanden, samt blir i tillfälle att mecÌ anhöriga konferera
om an¿mnesen, samt medclela råd och anvisning om bästa sättet
för den sjukes öfverflyttantle.
Dessa anstalter kunna och bör¿ vara små; 60-_80-100-150
platser äro fullt tillräckìiga "). Omsättningen af patienter -ät.j.t*:
iörelsevis hasúig, ingen behöfver stanna öfver en bestämd tid af
ett år och i något en-staka fall möjìigen nånågra månacler,-högst
'De
ãkuta tillstånden vara sällan länge (ho.s-qvinnor
goÏ der'öfver.
ir¿ir,,l.t iblancl at't en enkel mani dragel något ut på tiden); ile
öfvergå antingen till helsa eller i ett tiltstånd af mera lugl, eller'eller ãck i ett kloniserande stilla tillstånd; exemplen af
dOdeã
återgång till verklig och fullsfändig helsa för'ekomma i de allra
nestã fàU uncler cle första 6-9 månaderna; äfvensom de väsent-

iill tlet
gämatiska eger en bestämã verkan med hänsyn till medikamenternas'förmåga att ,irlã' orr" I alla arter ,af sjukdom är sínnesbphandling alltiil
ett-ailjuvaus till meilikanrentsbehandlingen.
Efter våra svenska förhå,llanden anser ref. att för Stockholm en anstalt
rrr*a fOO-f20, för Göteborgs ilietrikt merl 80,. för Malmö tlistrikt med
60 platser vore fuìlkomligi tiìlräckligt'
sjuke är alliid af stol vigt, enär det psykiska lifv-ets förh&llande

')'
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Iiga'e. förbätt.i'garue och tillst¿îrrle' ¿f mera

l':g',

som mä¡iliggör,a

obotliga sjuklingars åte'vänilande tili privatlifvets förhåliañãeu,
förekomm¿r uniler samm' tidery*rcr. Eri hufi'dpr:incip för' att ei
ans.talt, som il^en ifi'rig.varanile,'skall þunna verkä enrigt sitt ändal"å1, âr' att familjeÌna cller mfilsmännen ej utan auslaltens sam-

_kunna fiteltag.a de sjuke, s¿rnt att def firrnes fritt utlopp fôr
alla fall,
*som ej längr.e ega förilel af ett vidare vistarrde 1i,i nnstalten. Det
är sålunda absolut nöclväncligt att ifr.ågavaran,l" nnstalt står i en nàra och lätt förbinrlelse-mecl anrha ¿rnstalter af
olika art, så att vid påfordran de olärnpliga fallen kunna cìit öfvcrsärrrlas. Orn ej detta ar.angcme't vidinges, så inträffar s'art i
t_vcke

austalterna för' akut¿ sjukdon siillstfind en stockning, hvarigcnom
de ej vidale kunna nppf.ylla det rneil dern .afseclcla ¿îdam¿iÌ."
skaìl ensamt
_ Den inle iru.iittningen af ett hus för. sinnessjuke
lämpas efter ändamirlet, som är sjukbeha'clling i "e'righet meil de'
inre^_medici'ens g'u'dsatser'; oc[ skiljer deri sig allisir föga fiirn
för'håll¿nclena på varrliga sjukhus. Den"lyx i byggnatlsväg ãch ut_
redning, sor* ibland förckommit, rnå föi' framiiiãu alcre-ies bannlysas; enkelhet och behaglighet böra ersamt efte'sträfvas. Till clet
yttre kan a.stalt,e' bestå af ett eller flci.a hus, som ej behöfva
skilja sig fi'ål vanliga
.boningshus. tsetr.äffancle áen på ått ayfti
sjukhus pa.ssande in'ed'ing, så bör beha'c[ingsänaametet utgor.a
e'da rättesnöret ocli vägledningen. Hiir förekoinmer nemligei att
-nerv-symtomer.,kr.oppsiigt
behandl¿ med. svtira hjern- och
insjiknade
pelsoxer., med ¿llmänna. nutr.itions_sjirkdomar, roù- b.Tydlig.n .uug_
hetstilìsiå'd behäft¿de sjuke, ocrr dõrjemte fláre fari, só," riottogis

i ett tillstånd af utomorilentrig

exciiation eller ilei'ession. rlrr-

följe hâi'af m¿iste man ber'äkna att arh'aminst 25 af anstali."*
tienter behöfva
i likhei med häftigi deli'e'¿nde febersjuke
skötas
lopp,

och öfvervakas

pn-

l-

oafbrutet såväf natteticl som uncl,;rl clagens
att
det, således erfordr.¿s särskilcl¿ rum för outtlig .;"k-och
skötsel (,à su'veillance
-conti'uc>). rnrigt .eger böi' huor;r' ,ivin-

kommer sjuk vistas, på dessa r.um el
ä.r" clagar.,. iill i..*
man hrrn'it studer'¿ lrono_m-när'rnar;c. Å "'Ít*
hvarjc köns;rfielirirrg afscr
man sål*nda 2 eller 3 gtada och beqvämligt" inreckÌa rum till vakafclelning för den nattliga sj*kvårrìen- (rnfir:me'i och division ¿ì surveillance continue i förening'), hvartill höra några enskilila sofi.um
ftir sådane särigliggande sjuke, som berröfv¿ .i rottt ostörcl hvila,
eller sådana.sj'ke som på-g'runcl af stör're, tilifällig excitation ali
ä.fven.nattetid tag-a i- aniplak enskikl tiilsyn och ufrpn.rniog. Oàn
till sjukhuset anläncle pãtienten skall ej ïö,Ìgn. g.elomtågî Ìånga
för'stugo' och ko'i'idore¡. Ifi'fin mottag,,ing.t.i*mãt, bö. hîo o-".delbalt komma in i observationsafcìciningin, sorn måste ega sär.
skild baclrumsÌokal, ett par isolerings'um"samt en merì *ùrnr*r,
klädd karnrnare; och utgör
-en utiii.¡a och särskildt orgnni..rn,l
afd^elning, hvilken p-e
sjukhus med större climensioneii (100_
-r1-i
150 sjuke) väl kunde bikla en
pavillon. _ Gliesing.el ut_
-sär.skild
dömmer i bestämdt for.muleradt
uttrycË de iills clato i afa uho_
spital¡¡ beûntliga cellafdelningarne o'.d d"n specitka
lukten och de
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ofta med dubbla korridorer försedda, dystra, ödsliga och hopplösa
för'varingsrummen ').

Denna i kort antydan omnämcla, vigtigaste aftielningen i huset
måste ega clen bästa ocÌi tillförlitligaste sjukvtildspersonal och kan
ej nog ofta af läkarne tiìlses. Iall kunrra föt'ekomma, då en läkare þersonligen mir,ste vaka uniler nntten vid. clen .sþkes bäcld,
såsom- när ett tillståld af öfvervakenhet hos den sjuke, gör att
han måste söfvas gonom unclel längle tid upplepade klorofbrminanclningar, eller vid de fall, då en sjuk eridast i läkarens personliga närvalo kan finna det för hans tillfrisknancle ouudgängliga
lugnet.

-

Sjukhusets öfliga afdelrringar äro enklale att organisera. De
äro bestämda för' de icke sängliggancle, icke uppletacle, Iugnare,
och med husets förhållanden redan mera införlifvacle. De kunna

utgöras af några stör're rum förseilda med till hvarje sär'skildt höranile utredning och vet'anda, men icke någon sär'skilcl trädgård,
eller ock kan man för tlefnadens skull bygga sär'skilda paviljonger'
belägna i en gemensam trårlgåril. En skillnad fiån vanliga sjgkhus består i behofvet af flera mecl inbjudancle tleflig smak plydda
dagrum samt rnatsalar, samt i ett stör're antal enskiiila soli'um,
som för mera bildacle ocir ömiålige sjuke är'en inycket vigtig sak.
Iìymìiga, ti'efliga, för alla brukliga motlifikationer af vattenanväridning inrättacle barìt'um, utgöra en ytterligare nämnvârd och vigtig
bestlndsclel af 'sjukhuset. Man inser lätt, att icke det ringaste
hiniler förefinnes att ju icke eit dylikt sjukhus skulle kunna ställas
i närmaste för'bindelse rned ett redan befrntligt alhnüut sjukhus och
utgöra ett supplement till. afdelningen för nervsjukdomar', samt för
titiîelet emotiiga häftiga feberilelilier och besvãr'liga patientgr med
alkoholsclelilium.

Om clet nu är visadt, att sjukhus för sinnessjuke ganska väl
kunna utgöra afdelningar af stör're alhnd,nna sjukhus, så är också
gifïen af det priståendet, att sinnessjuke alltid tehöfva
en belysning
-eg:na
och egendornÌiga anstalter' Denna sats berotlde
fullkomligi
hufvudsakligen på psykiatriens hittillsvalande skråmessiga isoleling
och en oriÈtig g'enelalisering af förhållanden, som endast gälla för
en clel af de sjuke.
Har man blott en gång lefvantle uppfätiat de s. k. sinnessjukdomalnes enhet och öfverensstämmelse med öfriga hjeln- och
nerv-sjukdornar, ser man alla dagaq hulusom det i frtiga om- en
sjuke ?ir fullkomligen godtyckligt, om man benämner dem
rnängd
'rsinñessjuke,
ellepnervsjuker>, och om man placelar dem på
för
en anstalt för sinnessjuke eller afdelning för nervsiuke, så vet man
lätt, huru man bör betlakta hela clenna fråga. Annu eit i praktiskt sammanhang stående spörjsmål ä,r', huruvida ej sinnessjuke
ár,fven för lcingre tícl shulle lrutzna uårilas å' uanliga ofentliga inrti,ttningør,

*) Die Psychiatrie iler >Tobabtheilungenr ist so wenig die meinige vie tlie
Griesinger..
iler Zwongsjacken.

-

I
Denrra I'r.ågn kar¡ med häns.yu till en viss klass af vnusinrrige
och en viss klass af inrättningarl best¿irndt med j¿ besvai.as. ÅÀgarnla fall mecl slocknad känsla och slutad uppiattning, rìer sjukdornen genomhärjat hela omr.ådei för' det psyi<iska lifv-óts tillvãro,

enkia- sinnesinvalider, lidande

af

af förlamningar, alkleles

oför.mögna

någon reclig uppfattning eller nËrgon tillstvmmeìse till sysselsättning, den stora massan af slôa epileptici, kunna natuiligen
ganska väl i stola försörjningshus her.be¡ger'ãs jemte andla kLoppsÌiga ålderbrutne och s.jukdomsinvaiider'. Om dessa sinnesriö-cle
personer, hvilka är'o fullkornÌiga noÌlor i sedligt, intellektueit och
socialt hänseende, skola i ,vttle af'seende förenas med öfriga för.sörjningsljon eller om det behöfs en sâr'skild piats beror hãlt och
liåltei- på lokala för'hällantlen, antaÌet o. s. v.; ty nirgot iure, huf-

ej häremoi. Segge klasser.nas behof äro
likadana. Men till ofv¿ur ¿rnför'da kategor.i ¿rf individer bör.också emottagandef af sinnesrubbacle på allmärrrra för.sörjningslrus inskränkas.
vudsakligt skäì finnes

På sådanc ställen skulle sådane sinncsrubbade .o.l,nno äro i fysiskt
a.fseenrle ganska laska och star.ka, men för'ryckta eìler l¡ehäftade med
lindrigare glad af svagsinthet, och dressyrbara iclioter, var.a fulikomligt olyckliga. Dessa behöfva i flämstá rummet albete och ett
arbete i fria luften. Sådane beklagansvärr.l¿r ûnnas dock ännu i
våi tid, som sitta i irratal overksamir¿ i galierförsedila celler och

as onyttjade kloppskraft irtgirr till s[rik och skarÌagör'ancle.
Sjellva a_nse_ ile sig vara i helvetet och sprida upprol och oorclrring runilt ikriug sie.
En ej linga del af cle s. k. sinnessjuke, såväl akuta som
der

många kroniska, för.åldr¿de fall, kunrra och böra lämpligast vår:ilas
på vanliga allmänna inrrittningar eìler' å¿trninstone på ârrsialter', som
icke behöfva de moderna rsinnessjukanstalternasi (hospitalelnas)
.karaktel och inráttning. Komma då ile modern¿i rfrrerianstaltenr
att _bìi öfver'flödiga?
N.j, iåugt derifr'ån. Det finnes rremligeu
- lid¿ af vansinne eller. vanvett
ett betydligi antrrl, som
s. k. kronisÈt.)

sjuke, elìer fì'ån paiologisk-anatomisk synpunkt sedt, incìivicler mecl

spår' af den öfvet'st¿irrdr{a. sjukdomous fi.aurfart, s¿î att de fortfa¡'¿rnde
r'öna mehn af en redan ölvelstånden sjukdomlprocess, (hvatlan de
ej_ äro. i egentlig rnening sjuke, ulan silnes-skadade), äro förrvckta
eiler i mindle grad svagsinta, samtr iida af periodiska eiler' ànclra
rubbningar', patologisk vanar.t och blistande sjelfbelierlskning (rrnoral.
insanityr) o. s. v.; alia dessa kunna rned liánsyn tilt rör.lighet och
kloppstlatTer'. vaïa mer ellel minclre i'aska pelsdner., för. hviika egna
efter dei'as sinnestillstånd sär'skilcìt afpassacle a.rangernentc.,rå.te
vicltag'as, föl ¿rtf de skol¿ kunna elhåll¿ uödig skétseÌ och hjelp,
och dessa kurativa förhållauden för.elìnnas gernenligen i de nïvärande- sinnessjukanstalterna, hvarest lifvet görcs lãtt och enkelt,
och del ile med tilihjetp af anst¿ltens stöd kinna gå liksom baruet

')

,.!(rcnisk, _är .icke nödvåinilig^t detsamma sorn fullkomligt obol,lig. Ei¿
tillfrisknande (sanalio) kan mången gånq tiJlskyndas dessa"inilivider" uniler
årens lo¡rp. l¡'lera kunna el.far¿ eit jtterst ïälgörande inflylande af en
längre tiils vistelse i fullkornligt landtliga förhållaiden.

I
me¿ armstöd. Bland de lämda slageri ¿f förstånilsrubbade eller genom
sjukdom sinnesskaclaile personer flnnas rnånga, som äfven om ile

hade egna fhmiljer, ickc skuile kunna lefva hetnma, emedan de
tillfölje af sina borttagra eller styurpacle för'ståldsförmögenhetcl ej
tnerr¿ kunn¿ recìa sig ens i det varrÌiga lifvets enklaste f'ör'hfillanden
och emedan de i sin hernnralçr'ets oft¿ bli uppr'ör'da och oroliga,
då de olärnpligt behandlas af persorer', som ej likiigt förstå sig
på dern, och ofta kunua tillfölje af sinâ sjukdomsyttringar bli utsatta lör' rnisshandlingar, då de äfven för sirr omgifning kunna bli
mer eller mindre stör'aútìe och farrliga. Många af clessa indivicler
äro dock skickliga att på eti institut föi'förstånclslubbaile och sinnesskadade (ortofreniskt, institut) tillblinga ett för sig sjelfva och audra delvis nyitigt lif, använda sina kropps- och återst¿ìenrìe sinneskrtrftei' til Ìämpligt produktivt arbete och lefva för'nöjsamt, men

detta blott vilkorligt il. v. s. undel förutsättning, att de lefva i
egììa, enkla, efter delas sinnestillstånd sär'skildt afpassade förhållanilen. Undel sådale kunna de delernot, eliulu eljest till livarjr:
sysseisättning ej blott fullkomligt oskicklige, utan äfven outhär'dlige,
ìefva ganska dr'ägligt; deras emellanirt för'ekommande olika grarì af
uppbrusning lägger sig snart eÌler öf\'el'vinnes lätt genom cn lbglig
oclì afpassa(l behandling, delas kroppshelsa vidmakthirlles, deras
andliga behof kunna vederbörligen tillfi'edsställas, i sina åtbör'der',
tal, känslo- och hanillingssätt, hålla de sig temligen inom gr¿inslinien för' en sruÌd och nolmal tillvaro, med ett olil det är för
dern i detta skick ännu möjligt att-för'a ett mer eller mirclre hurnant lif. Medgifver m¿n att dessa personel bör'a vala för'emål för
ett liumant intlesse, så måste de äfven tillförsäkras den glad af
humant lif, sorir hos dem kan uppehållas, eljest blir hurnaniteten
i detta fall endasi ett på tungan fördt tomt old.
Den sinneslubbacle är' i liklieú med andra menniskol icke blott
en lefvande machin, hvals funktion ensamt består' i åita och dricka
samt rent mekaniskt albete; menniskan eger andligt sinne, iutressen,
hon har ett hjerta; den menskliga mâchinen skötes af en machinist
menniskoanden. Hos miìnga psykiskt rubbadc är r'ä1 iltelligenseu
för'mör'kad, känslan (gemytet) slockrrad, viljan bruten, men hos
andla åter är'o dessa vãckelser ännu tillfrnnandes, fastän cle likna
en blott under askan glimmande eld. I sanning dyrbara gnistor!
Menniskonaturens själsklafter', cle sunda känslor'örelserna måste lros
dylika sjuke omhuldas och skötas, så att de kunna gör'a sig gäìlanile och åter komma i verksamhet. Ju mela dessa fortlringar
tiìlflcdsstälias af eit gifvet vtirdsätt, desto bättre är' det; ju mindre
cletta är' fallet, desto sámle är det. Elfarenheten har visat att
detta ilock icke blott belor pii den art ¿f vårdsätf, som användes,
utan lik¿ rnycket ¿rf vår'deus hanilhafvande och utölïande i det
enskilda f'allet,; ctt i sig sjelfi mindle lämpligt, yttte an'ângement
kan skäligen väl fylla sin bestärnmelse genom den anda och menniskokärlek, fömuft och mildhet, som mecldelas af deu leilande
perscnligheten, isynnerhet om clessa grundlä,ggandc egenskapcl förefinnas jernte ett vctr:nskaplígt sinne och en rätt håg 1ör sanningens
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utrönande; uliler tlet att nurìcr gocla yttre arLangemetiter ganska
ofullkomlig.a resultatel, mecl en motsatt ledning vinnas. Men denna
kolrigeririi af clåliga för'hir,llanrien genom gotla perso'ligheter har
sin g:rä.sj ty persoñerna vexla, och-man måste vid alia bestå'da'de
inlät'tning:¡¡"söia ¿tt åstadkomma clet bästa möjliga så virlt möjligt
oberoenrlã af enskilda pelsoners vexlancle egenskaper'

Föi de nu ifr'ågavarancle sinuesruìrbade måste man f98a lntlult
för ett längre visiarirìe, en föÌjd af årr, ja olTa en half lifsti¿. Tör

hela denna'ticl skalt man gifva tlem det, som ofv¿n nämdes' nem-

ligen stöLsia möjliga nytia. af ^ rlcr.as tiilva'o för' ¿*clra och f'ör

bãrgerliga sa.mhäiieil som sörje. för' dem, bevarande af. de.as kroppsfit"'frai", uppehåÌlande af hvarje god lifsyth:ing hos sinne och ande,
.i onrpråL.itX ,j*tning af liivet, och uuile' alla omständigheter
hvarje ['olligt skyàd mot ett djupale förfalì'

Denna stora uppgift har dcn nyare psykiatrien sökt att lösa
IcË rletta olil *å her tagas utan lågon missellel klosterlika ìyggnader,
I stola ,palats-

genom kaserneting,
ñrmhg bctyrlelse."

-.oro äf ailmänheten vanligen särclcles beunih'as (uncler det âtt ììuej efter ledan l¡efintliga mö-n.orrrhnnr,,
mela ingen byggrnästare
ster kan'oppfäií clylika bygg'ader) Iet'va ett- elle' annat hund'aile,
I Onglancl'i.rs"n,l.ial, .;"È. titt.n*marrs'- Med stöt'sta, välberäk,rn,le'omsorg, må,gen g*ing rned öfvertl_rifven_ktyfiighet är allting
nå dessa ¿instalter" i,trÀ'ttaàt, beträffanile nödig lufttillgång, ljus,

i,ård, sysselsaitÌing och för'ströclse för' de sjuke; tjensten är' i ailrnanir.t' nogo r.giä*rnterail, och ÌäkarnB-ådagaiägga en syune,rlig
sträfva' ¿rtt- än.ii¿are för.fullhomn¿ anoldningat'ues olika detaljer.
Narr.akliga, anspi.åksfulla tillstallningar P^1 n¡igla anstalter, liksom
,1.n totgiig'n kontlasten, som nÍigon gång förekommer, mellan prakt-

futìa poi.tiker och usl¿r ha¡nsäckãr till säng't'eclning, dy'ba.a lustparkeÏ och torftig föda m. m. I'aila ingalunila systemet till last;
ì".J i.att*atlg siolt¡et kan man alltid hänvisa. på_ dessa dårhusslott, såsom vîrancl" herrliga bevis på vårt århurdr¿des humanitetssträfi¿n.

Trån ekonomisk synpu[kt tager för.hållanrlet sig anuorlunda ut.

UoÞEiften äL att våLdi sfi må,rtgcr, sotn möjligt, så, ucil ocl¿ bilLigt som'
,nà¡tiat ar. Àtt clessa forrlringar un¿er-'u r'åd¿nde system behûr'igen
kan med fog ifi'ågasáttas. f frriga om nylyggnadt: if^l*ti
"ppfyUo,
Jåis'p.ykiutriska ehbìisseilenter beräknai' man mcllan 2 och 3,000 rdr
för hiarje sjukplats. En ny tysk arr,stalt {ör' 400 sjuke hal kostat
600,000 thaÌe; De tre nya för' ?ai'is af'edil¿ anstalte'na, S:t A'ne'
Villá-9vraLtl och Vauclusã för' 1,800 sjuke kosta tillsamma's 22
milÌioner f'r'ancs; och clessa âr'o ej enstaka exempel, utan många
clylika kunde anför'as. N¿ir man besinnar, att bloit i Europa finnäs 800,û00 på anstalter virr:daile sinnessjuke, och att oaflåtli,o;t
arbetas pe nti clessa anstaìtel skola för'bättlas, att tilì byggnads,o**ornä kommer unclerhållskosluaclen för firttige sj*ke, så finner
man att desstr utgifter öfvergå clet som ofti'as på d-cn offentliga
vá]görenhetens öfrig'a oEl'åden. Kunile man ¿nse clessa enolm¿I

1t

sunmol

att
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hufvudsaklig urim ânclamÍìlsclligt använde, så r'ore intet

anmd,rka, mcn för'hfillnndct är., att n'tftrzga af de menniskot, som
äro untlerkast¿de clett¿i vÍu'dsått, ej belúfuu, det, och för andra äLer
ci,r det n(Ìstctll outhcirdligt.). Ingen för.nekar, att cle mân, som

stifiat

dessa ini'ättningar och hittills hyllai delmed sammanhängancle
åsigter, ickc clelvid iedts af de mest gocla afsigtei.!
Iör få år
- eller nåtillbaka kände Gliesinger sjelf icke neigla ¿ndla anstaltêr'
got bäitle vårdsätt, och han anser., att utfö¡ândct af den tanke,
som legrìt tilì glund för. kaselnanstaltern¿ valit ett nödvändigt

till för'bere<iarrcle af sinnessjukvrit'clens ordnande
på ett rätt praktiskt ocli titlfredssiällande sätt, Men han hyser
derjerrte den åsigt, ait tanken pti en uteslutaude kasetnaltacl behandling i massa af kroniska sjuke, som till en viss grail äro
m¿iktiga af en human tillvaro, nu har lefv¿t ut sin tid; och att
genomgångsstailium

man nlr för en stor clel sjuke kan under en lämpligare form orclna
sjukvårlden.

I hospiialsvirlden h¿ hiiiills dc i prognosfiskl hänseenile bättre
ffrtt licla mecl de sämle. Emedan ett visst antaÌ kroniskt sjuke,
hvaron nu rir: fi'åga, icke kunna för'a ett lif, som liknar ellei anslutel sig till frisk¿ menniskors, så afsöndrar rnan fi'ån ett dyliki

.lif en mängcl af dem, för' hvilka sådant ännu vole ganska möjtigt
och tanken, ¿tt man bör' för' hvarje katcgor.i ordna efter. dess alt,
påaktas tyvåin' på de flcsta ställen alltf'ör litei. Med blicken på

sjuke mecì vissa syintomel uppställer man satser, som skola gälla
för och tillärnpas på s. k. ¡sinnessjuker (rdie h.r'eur) i allnâänliet
och träffar för'anstaltningal', som svara nrot dessa satser'. Emeclalr
ett visst antal sinnessjuke kunna bÌi farliga för' sin omgifning, beh¿ndlar mar en stor mängd af desamrna liksom om ile velkligen
vore f'ariiga; emcclan ett visst antal icke kunr¿r tillirtas ntigon fì'ihet, så gör' rnan flihetens förtust iill alÌrnän legel. Ingen med

sinnessjukvåi'il för'tlogcn pelson påstiu' väì, att sinnesr.ubbade per.soner skola ega sun¿ma /rihet som friska. Men de böra ega och
njuta den fi'ihet, som är för.eniig med det borgerliga samhällets
säkerhet och väI, samt öfverensstämrnaude med de sjukes särskilda
tilÌstånrl, och säkelt är' att det kan och s¿ilecles äfïen I'or gifvas
åt miurga bÌand clern ett siörle mått af en lämpligt regleltril frihet.
-Denna fordlan på en vicìgad frihet här'rör ej blott deraf, att clet
.alliicl är obilligi och orätt att inskränka en sjuk menniskas fi'iheì
utöfvel det nödväucliga, utan lika rnycket af det facturn, att det
vid behandlingen af kloriiska sjuka är err hufvuduppgift, att kunna

vidmakthirlla cle ännu sunda kånslo1önnögenheteina (rGemüthskräfier), som undel invcrkan af en långvar.ig kaselndisciptin och
ett stelt, mekaniskt lefhaclssätt, derernot småningom förtvina. Irån
många håll har I'edan yttlats, att en del sinneslubbade kunna bära
stöue friiret ärr man vanligen antager. Dga de l'ör'mirgan af större
frihet, så ega de äfveu rättighet dertill.
.)

1'ö-r dem, som ej behöfva den stängda anetalten, är ilen endast en stor
tvångslröja af sten.
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Del nu anförda gäller dock icke på lårrgi när för' ¿lla. On
klass af de ifrågavarande medmenniskolna kan man ej beflia från
en inskränkning till ett bestämdt rum, ett oafbrutet lif bland på
samma sätt vanlottade likar; och det måste erkännas, att för dessa
personer en stä.ndig uppsigt, ett stlängl, mekaniskt lefnailssätt utgör en velklig välgerning. Hit höra alla farliga, mvcket stör'ande,
kloniskt tulbulenta, och öfverhufvucl i socialt hänseende obrukbara
rnenniskor, hvilka aìla, såframt de ej tillhör'a försörjningshjonens
kategori, utan undantag behöfva instängas på egentliga sinnessjukanstalter. Det har mycket ordats om hvilka sinneslubbade bör¿
såsom farliga och samhä,llsvådliga anses. Den alldagliga erfarenheten ådagaltigger', att allt härvidlag beror på derr orngifiriug, hvaribland den sjuke befinner sig, Om denna är såclan, att den Iäm.par sig för den sjukes tilÌstånd; om behandlingen är rikiig och
god, så är det ojemförligt största antalet sjuke fullkomligi oskadliga; då delemot vid oändamålsenliga yttle förhållanden, yttre uppretning och dålig behaudÌing hv¿r och er någon gång kan bli
farlig. S¿i mycket är fullt säkert, att man för' tjugo år sedan höll
för' högst far'ìigt att ge cle sjuke rlen frihet, som nu ett antal af
dem med största fördel åtnjuter på den s. k. öppna hospitalsaftlelningen Xitz-James vid Clerrnont i Ïrankrike; samt att i Gheel
bland 100C) sjuke, som lefva bland befolkrringen, år' kunna för'gå,
utan att några farliga hancllingar föröfvas, åtminstone ej i märkbalt stön'e grad än hos ett lika antal friska och fullmyndiga.
Enskilda, farliga handlingar, liksom öfverhufvud enstaka olycksfaìl
i allmänn¿ lifvet, kunna aidrig absolut förebyggas, äfven orn man
företoge sig att.inspärra och fastbinda hvarje sinnessjuk. A andra
sidar kan man ej bolttesonnera rìet föilrållanilet, att ett få,tal sjuke
finnes, hvilka und,er huarje behanòIlíngssritt, och í haíllcen sorn helst
orngifninþ äro farliga.); och att då symtomerna t¿la för d.ylik
farlighetsegenskaps antagancle hos en individ, försigtigheten bjuder
att vicliaga sådana mått och steg, hvarigenom ¿len sjuke sÈittes ur
stånd att åstadkomma farlig skada.

Till de menniskor, som af dessa allmänna skäl belÌöfva förvar
en >stängd¡ anstalt, r¿iknas särskildt de, som I'edan begått falliga
hanclliugar.), eller genom hotelsei' ellet' våldför'sök inger berättigad
förmodan om clylika handlingar', menniskor med ofta påkommande
sjelfinordsdrifü, med sjuklig böjelse föl elotiska utsväfningar och
tjufnaclsbrott; de som tillfölje af sinnesvillol helt och hållet misskänna de re¿la förhållandena i den omgifvande vellden, som begagna hvarje frihet för att företaga eit flyktförsök, öfverallt göra

i

-) Sårlane påträffas
oftast blanil vissa epileptiska hallucinanter, och paìienter
meil vissa. mera sälluynta former af egentlig föruuftsrubbning, patologisk
vana¡t (,mo¡¿l insanityr).

'*) Afven härvid bör nôdig urskiljning iaktiagas. Det är ej praktiskt nödvändigt, rtt t. ex. en person, som i sitt 20:de lefnadsår untler eti epileptiskt dröm-anfall råkat bringa en annan om lifvet,

behöfver under hela sin
återstående lifstiil håilas ¡å dårhus. DeL bolserliEa samhäilet komme att
be(ola en såtlan öfve¡'drifviu försigtighot rätt ãyrt."

t:ì
orsaka
sig onyttiga,
'ochgenom tpptiädandc inför offerttlig rnyncligltet
trassel, som ofla råka i ångesianfall, i up.pletadt
iilsiãnct och vredesutbrott, och synnerligast ett stort antal epileptici,
som ofta vistr nyssrrämtla tillstånil, och som, om tie dcrjemte ha
psykiska anomaliel i mindle gr¿-d, ¿ir_9-omöjliga i.ilen borgerliga
iainmaulefnaclen. Sålunila felas det alkleles icke sjuke, för hviìka
e)tt vistande i en >stängdr anstalt måste erkännas v¿tra ej blott
välgör'ande, ut¿n rcntaf nödväncligt. lìos pr:aktiska och med ämnet
förtirogna personel k¿u ilet ¿lldeles ej bli tal om ett rà bas les
co.etr'tìs, quancl rnêrne, eller ett rförstörandu (sic!) af de nuva-

för'argeise

rande sinnessjukanstaltelna, utâtt måste fastrnel stângcla anstalter,
clel de saknas, tiltfötje af tr'ängande behof uppr'ättas.

Men clet gifvcs en annan tleì af kroniska sinnessjuke, hvilka
är'o skickliga att erhålla ilet ofvan nämda större mirtt frilret, och
delför'e äfvãn böra ha det; det är clessa bättle, hvilka icke skola

lida bland de sämsta. I hvarje sinness.iukanstalt ûnner ruan, clå
m¿ùn genomgår ilen mecl förclomsfi'ia blickar, ett antal individer,
hvilka alih'ig' kunna återvänd¿r till cle gamÌa förhållanilena i hem-

met, hvarest ofta âfven sjukdomen hal rubbat de vär'defullaste lefnadsintlessen, hvilka öfvelhufvud e.i kunna genomföra ocÌr bd.ta
lifvet i den stola verlrlen bland friska, men lihväl eì clelföre ega
beirof af instängniug på lifstid. De âro dock clval på austalten,

emeilan man icke hai någon amran utväg. Iör denn¿ klass af
sjuke hal den offentiiga välgörenheten mycket att gör'a. f)en inåste
beretla åt dessa sjuke rnera fi'ihet, hvaligenom ej bloit olyckarr och
obehagiigheten af för stor frihetsför'lust hos dessa menniskor häfves,
utan ìe ståingda anstalterna afbör'ilas från sin stora öfverfyllnad
-),
(af menniskor, hvilka till en del ej behöfva vara på anstalten)
hvarigeurrm äfven vigtiga ekonorniska foldringar uppfyllas. För att
skomakarc-enkan N. N. blil svagsint, hou förtaga ett exempel:
klárar sig för prinsessa, springer till slotiet, skrifver vanvettiga
blef, gatpojkarne skrjka och springa efter henne -_ kolleligen hon
âr alldeles otnöjlig i allmänna sammanlefnaden. I¡ör' en kostnad
¿f 3000 rilr har man skaffat henne plats i ett palats med höga,
väl ventiìeracle salar, hvarcst hon bekommer kött alla dagar, allt
går eftel klocka, och hvalest hon finner sig' djupt olycklig'. Om
hon fått lefva mcr enligt sina v¿rtor hos något hyggligt folk, så
hacle hon kunnat lefv¿ ett behagligi lif i frihet och funnii arbete,
som gladt henne.

Efter Gi'iesingers fr.sigt måste cle mera fria virrclformer Q'freiere
Verpflegungsfolmerl¡¡), som cless¿ slags inclivider behöfva, vara förenade mecl en stängil anstalt.
Tör de kroniska sinnesrubbade är arbete af stor vigt, men
clerför skall anstalten för' kroniska sjtke ej förv¿ndlas till ett arbetshus, lika litet som den >stäugdar anstalten fiir urarta till ett
.) U*"U"" U" ej äro totalt galne, utnn
förståntl skarlttìt.

enclast

ha eti eller anuat parti

i

sitt
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fängelse. Anstalten måste innehålla tleú, som kan elsätta en del
af lifvet för dem, som ej längr.e äro mäktiga att njuta lifvet i sin
helhet, och för' hvilka hospitalet, blifvit det andra hernmet. Derför'e
måste man i detta fall ¿fse belägeirhet på ett landtÌigt ställe mcd
iiìlgång på skuggiga palker, elbjutlancie af icke alltför koslbar¿r

til

förstr'öelse och uppmnntlan. S,ynnerligast är det af vigt,
clen rstá.ngda, anstalten alla inrättring¿r ega k¿r.ahtercn af
en glacl, behaglig och gocl smirk, men utan någon opirkallacl lyx.
De sjuke höjas till ett, bättre tillstirnd i sina estetiska och moi.aliska känslor, om det omgifvande lifvet ej fi'arnståillel sig för. clem
alltför n¿ket och sorgligt, reducelaclt blott tiil det stt'ängt, nöclv¿indiga, eller endast erbjurlande ett gläcljelösi allvar.; utan i iless

medel

att i

ställe kommer dem till mötes i vänìig, enkel pr.ycllighet; mecl
'gar'ä
ganska små utgiftel kan man i detta häqseentle
oänclligt
de
sjukes
mycket för
välbeûnuancle och trefnad. f dc engelska
anstaìtelna är' denna gt'unclsats recìan länge officielt antâgen -).
Derstädes äro alla långa radel af s. k. celler bolttagna, hva.remor
mr:cl stor förclel en dei af huset pir nedra botten liesiår' af blott

för öfrigi är en stor mángd enskilcla
ett stolt behof. A{ven för sjelfva den stängda anstaltens
hufvuclbyggnacl bör kasernstilen i möjligaste mfitto inskränkas; å
en passanile terräng är en oregrimessig stâllning af villa-altade
byggnader vida mer ati tilhåcla.
srnå ensÌ<ilcla boningslum, .och

sofi'urn

Inträclet å anstalt.erira för kt'oniska sjnke bör, huru besynnerligt
detta än ltiter, genorn föresklifna folmer göras ornstándligt. Alla
fall, som ej passa r'ätt i stycke, böi'a efter nörìig pröfuing till
ancll'a ställen hânvisas, synrrelligast böi'a de uteslutas, som,ej tarfva
annat än försör'jningsvård, ellel sorn lika väl kunla vistas hemma.-).
Utan sådan strringhet blir, genom clet tiilopp till dessa anstalter,
som ligger i sakens natut', en pelmanent öfvelfylìnad srrart följden;
anstaìten fördelfvas och eü stol del af dem, sorn verkligen ega

behof af densamma, kunna ej vin¡ra intt'âde.
r\llan kan på flera vägar, som a,lÌcleles ej behöfva kor.sa hvaraudra, komma tili målet, att fi'rin de.n nuvarande samnanhopningen

af de

sjuke

sig clerför

i

massa, kornma

lill

en deientr.alisalion, hvarigenom

sjuke kunna elbjudas en friare röreÌse, eit bättre
uppehållancle af deras individrialitet, samt erhålla i möjligasle utstr'äckning det välgörande inflytanciet af ett lif blancl frisl<a menniskor. Det är lätt ati inse det en jorclbrukskoloni
ifhll rnan
skulle vilja nämna den frä.mst
bÌott passal för' -ett bestärndt,
egnanr.le

- passar för andra, hviìka ilock
slag¡ af individer. Om del nu icke
behöfva mera frihet, skola de clerföre e.j erhålla den, Man skaÌl
hvarken up¡ställa cÌen sats att friheten i en koloni skall vala regel
för sinnesrubbade, samt att den slängda anstalten skall vara un') Comrnis: in lunacy repolt. XVIL för 1862. p. 41.
'-) Intelmittent¿ manier eller obetyrlÌigt svagsinta, hvilka 11 månacler

äro

full-

Itomligt lugna och_-umgängessamma, och 1 månad uppretade, höra uniler
rlen senare ticìen

till

anstalien

för ¿kut¿ tillfällen, föi'öfrigi till

hemrnet.
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tlantag; ej heìler skall man forch'a raka motsatsen härutaf; man
bör' ðéremot åt hv¿r' och en berecla clen frihet, hvaraf han är

mäkiig att gör.a ett förnuftigt bruk. De viclare elf¿renheterna öfver
beska*enhetãn af ilerta, mått stå änuu att göra. Liksom CoNor'r'rs
stora leform i den praktiska psykiatrierr redan gjolt att-den forclna
exaltatioiren och s] k. ¡Tobsuchtr nästan försvunuit från de enìärt oss undet
på andrn itåll,
gelska anstalterna och aftagit
-bib;håìlande af -sarnt
lernrnarnes fria bruk

ãn fullkomligt milcl,

med

förenacl, behanclling, kän1la clen siilnesrubbacle såsom en helt annan
varelse än clen, io* trrntt förl kunde se i 'Tob-cells¡r, tvångsjackor eller fastketìjarie i lång¿r railer v.id vd.ggon, som ref' ännu
?or ett par år' sedãn sett i X'ìolenz; likaså kan man hoppas^ att
,den galn-e, försatt uniler en äunu friale viu'clform skall träda fram
såsom ¿inriu en annan och bättre varelse, ân innevånarne på tle nârvaraüde stä,ngda ¿rnstalter.na för sinnesr.ubbade; är' detta förliållancìet,

att tilltaga, samt frihetsförhållanclena
att .tveckla sig. Men ìésninge' ¿f clcnna fråga titlhör fi'arntiilen,
sfi, kornmer frilietsförmågan

hvar'åt vi mecl förtr'östan ¿ifven böra öfvellernna något att göt'a, om
vi sjelfvtr nzt göra, clet sot¡t' kan göras.

Mången tolde ej var¿ så obenägen för' en reform i anstaltsblott man ôj" ledal hade b.yggt så stor¿r och kostsamma
anstalterl mén clessa kunna vid förefallancle behof af utvidgning
förses med fria afCelniilgar; om den stängrla anstalten ej till det
vtt|e kari föränclras, så kan den dock vara jemfõrelsevis gocì blott
äet fi'iaÏe vårcisättets a[de lefver derinom, så att clespotismens
ornråde inskränkes titl rtet minsta möjliga, samt clen ìeclande
grundsatseu de l'st¿idcs blil ilensammâ som för hvarje -goclt -ocb
tögre lif' nemligen verksamhetens ulgående inifrå'n och med så
mycken /rd uilia som möjligt.
Nutiilens uppgift består ej i ett mångfaldigancìe af anstaltet'na
efter reclân benntliga mönsteï. Ett sirdani, förfaringssãtt g'ör att
man kommer att ai'beta rned Danaidelnas sirll. Att i siället för
nybyggcla, snart öfverfyllcla (d' -v. s. sin bestâmmelse . ej längre
motsiiLancle) anstnitel stäncligt bygga nya måste tillfölje af ekonomiska, tei'apeutiska och socìal¿ skiil snart finna en 'gräns' . De,
som tviia på'att någon moclifikation af de rrärva'a'de anstalte'na
må begifva sig till Clermont,- tiÌl Gheel, för att tlcr se
ár rnöjlig,
-för'håll¿uclcn
i en lefvande verklighet.
anclra

vâsenclet,

lln sluttig och lidsenlig lösning af hospitalsfrågan- synes oss
i allra närñaste sum*anhnng med en riktig fattigvårclsot'ganisation, hvar.jemie clet forclras ett plaktisht psykiatriskt intresse och
utbiidning'hos ìäk¿ure i allrrrärrhet, för att full nytta skall genom
stå

en refolm kunna uppnås.

Icke i ett elLer ¿nn¿t af ofvan anförcla mått och steg, utan i
en systematisk, likiidigt flere olika aÌoldningal ornfattande i'eform,
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se vi eild¿ì mcdlet för' åstadkomrnancle af ett sinnessjukvår'dssvstem,
son skäligt och i göriig mirtto tillfi'edsställel humaniteteñs fbr_

dlingar', utan att öfvelstiga landets penningeklafter.
1) Sinnessjukvår'clens första aloldning utgöres af ett sjukhus,
_
hvarest i närmaste meningç ¡sinnessjuke> -d. v. s. de, som -lida ai
e-n sjuklig (galen, förvänd, iubillad) känsla, eiler sjuksinte (s. k.
rbesynuerlige>) emottagas. Detta är sjukhuset för sjuksinte eller
sjukstämde.

2) Stälgd anstalt, hvalest

emottagas sinnesrubl¡ade

i alltlaglig

lnenilS (vansinnige och v-anvettige). Dessa undergå här' en grund:
lig itrkttagelse af läkare, hvarefter ett afgör'ande or¡döme fä,ÌlJs med

hänsyn

till

deras samhällsvzidliga beskafi'enhet eller albetsiluglighet.

3) Invid eller på den stä.ngda anstaltens egen glund bör man
ega en farrnafdelning, hvarest de bÌand de sinneslubbade, som
lämpa- sig för' sysselsättning rned mindre landtbruk eiler tr.ädg.årdsskötsel kunna vistas.

4), FLån den stängila anstalten anför'tros lugne och oskadlige
vanvettige. personer mot f¿stställd afgift till vård åt i glannskapôt

boende sjukvaktare eller. andra familjer', dock enilasirinder rien
förutsättning ati familjen är god ocìi clen till familjevård utlemnacle sjuke befinner sig unrler ãnstaltens inspektion.

5) En del lugne sinnesrubbade kunna, i

fall med tillsina egna famiìjer, dock alltid under f'örutsättning af medicinsk och cìvil inspektion. Innan upptagande i den stängda ¿nstaltcn bör allticl
noga öfvervägasJ om rnöjlighet finnes att kunna vår'da den sjuke i
hans familj, hvilket i vissa fall är ai,i för.ech'aga.
cle.lande

vissa

3f $gg! .pennineetnderstöd, vistas hemma

6) Då fattig- och föi'sörjningshusen

i

är'o vâl inr.ättade kunna

slöa och ailcleles för'faìlne sinnesrubbade (fånar) ganska vâl derstädes emottagas och herber.geras på ett plisbiiligaì'e sätt. De böra
dock alliid rernitteras från st,ängd anstalt till lierberget.
personer mecl ofullgånget eller missformadt hjelnsystem
. ,7)..X'ör
(s.
k. idioler) bör anorclnas en öfnings- och uppfostringsskola.
8) En efterbiÌdning af för'hållandena i den belgiska staclen
Gheel tro vi vala oläuiplig och outförbar här i Sveiige. I sitt
ursprungliga skick har'
49n * k. Gheetfi'ågan af alla i õinnessjukvården erfarne läkare biifvit på nekande i¿itt besvalaal.
G"heel
har yalit och är dock ¿lnnu eit lär'olil<t exempel på hvad- som kan
åstadkommas med hânsyn till de sinnesrubbaries fì.ihet.
9) Tör' dessa anoldningars genomförande är nöcligt att inrätta
en si''essjukvår'dsinspcktion, som har att utesr*tandã syssersätta
sig med sinnessjukvår'dsangelägenheten.

