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kede Lemmer, der alle er syge og skrantne, skulle have
at kæmpe imod, men de er ogsaa saa at sige husvilde,

[idet]

til Lemmeri Skjul for Regn

faa af de 12 Stuer, Stiftelsen haver

ne, er saaledes, at disse kan ligge der
og i Ly for Vind."

Inventaret var i en elendig forfatning, og der manglede både klæder, sengetøj og medicin. Personalet var

udueligt og utilstrækkeligt: kun tre opsynsfolk.
Forplejningen var dårlig og mangelfuld. "Spisemesteren gØr sit bedste, men for 4 Skilling om Dagen kan

man ikke ernære Folk, der kan spise for 16 Skilling."
Om nogen lægelig behandling var der ikke tale. Der
var ganske vist ansat en medicus, som "for i godt Vejr
at gØre en Spadseretur til Hospitalet, som kunde gerne undværes, oppebærer 300 Rdl., og en Chirurg, som

kop, som af Profession er en Knapmagersvend og nu
en aftakket Soldat, idet han udi Vor Frue og den tydske Kirke har udstrøet adskillige forargelige Sedler
fulde af Gudsbespottelser, som ere saa store, som man
med Føje burde afskrækkes fra at nævne, men som
hans Forseelse bør derefter taxeres, nødes vi

til

aller-

underdanigst at referere, hvorudi det bestaar, nemligen at han forbander dem, som prædike og lære, at
den Kristus, som var uskyldig, har lidt for Verdens
Synde¡ ja forbander saadan Kristum selv derfor, og
Johannem den Døbere, som har givet ham det Vidnesbyrd, forbander Gud, om han har villet ladet

for sin utrolige Møje indkasserer 200 Rdl." De havde
begge anden virksomhed og tog sig så lidt som muligt
af Pesthusets beboere, dcr kun blev behandlet for

uskyldigt BIod udøses for skyldige, saasom det skulde
være imod den usigelige Retfærdighed, som Gud tilkommer, og endeligen forbander Kongen, om han
ikke forsvarer Guds Ære. Hertil bruger han, saasom
han er meget vel belæst udi Bibelen, adskillige Sprog
af Profeterne og Aabenbaringens Bog med videre,

legemlige skader.

som vi baade for sin Forskrækkelighed og Vidtløftighed undse os for at skrive.

Citeret efter H. Helweg: Sindssygevæsenet i Danmark.
Kbh.

I 91 5, s

40 ff.

Denne Person begærede Biskoppen af Politimesteren at maatte paagribes og arresteres og til strengt
Arbejde at forsendes, men da det for Politiretten blev
forebragt og Delinkventen af os meget nøje blev examineret, fandt

vi det ikke aleneste uraadeligt at for-

sende saadan en Person

til

strengt Arbejde iblandt

andre Delinkventer at gaa, saasom de andre snart af
15.

ham kunde forarges og forføres, men vi endogsaa der-

ADOLF DYRKOPS HISTORIE

imod fandt for godt paa nogen Tid at lade ham indslutte inden fire Vægge i Stutteriet og imidlertid ved
Præsterne her udi Staden forsøge, om han ikke ved
bedre Undervisning kunde bringes til bedre Tanker

"17L3 fandt man

i nogle Kirker

en Mængde Sedler,

der indeholdt underlige vrange Lærdomme. Gærningsmanden var Knapmagersvend Adolf Dyrkop,
der 11. Aug. indstevnedes for Politi- og Kommercekollegiet, hvor der blev fremlagt en Pakke af hans Sedler, hvilke han selv tilstod at have besk¡evet, men
paastod, at Indholdet ikke indeholdt noget strafuærdigt. Kollegiet vedtog at sætte ham i et Kammer for sig
selv i det ny Arresthus, hvor ingen uden Præsterne
maatte komme til ham, og for4t hans Underholdning

og omvendes; desligeste ombade vi og

Stadsphysi-

cum, at han vilde tilligemed en anden erfaren Mand

fornemme hos ham, om han var ret forvaret udi
Hovedet, eller og om der ikke kunde være nogen
Legems Svaghed og Tungsindighed, som kunde foraarsage saadanne skrækkelige

Griller hos ham, hvilket

desværre undertiden hændes mange fromme Guds
Børn, som Fristelser ere underkastede, og have vi saa-

ikke skulde være til Byrde for Politikassen, beordredes
Knapmagernes Oldermand til at skaffe ham Arbejde.

ledes villet forsøge, om han ikke saavel paa Sjælens

23. Sept. 1713 indgav Politi- og Kommercekollegiet

som paa Legemets Vegne kunde kureres. Men fra

følgende Indstilling til Kongen: "Her har tildraget sig
næst forleden 8. Søndag efter Trinitatis en sær Hændelse med en Person fra Lybæk ved Navn Adolf Dyr'l

I
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Stadsphysico og en anden Medico have

vi

faaet den

Underretning, at der er ikke ringeste Tegn hos ham til
nogen Legems eller Sindets Svaghed, hvilket vi og selv

,

hos ham have fornummet, thi udi alle Ting taler, svarer og skikker han sig som et fuldkommen frisk, sundt
og fornuftigt Menneske uden at lade se mindste Tegn

af nogen Melankoli eller Sinds Besværing, langt mindre Galenskab i nogen Maade, saa at vi ikke have ringeste Aarsag at kan dømme ham at være afsindig, med
mindre han skal regnes blandt de afsindige, der ere

fornuftige udi alle Ting uden en eneste Ting, som

de

kan begribe, at Gud skulde ville, at den Uskyldiges
BIod skulde udøses for de skyldige, hvilket at sige eller
bekende han holder for en forbandet Ting. Provsten
udi sin Forklaring henfører hans Tanker til den Soci-

nianske Lærdom, men vi skulde tvivle paa, at han
nogen Tid ved, hvad de Socianer lære eller mene".
Efter at Kongen havde afæsket det theologiske
Fakultets Erklæring, befalede han 6. Nov., at Dyrkop

i

Børnehuset

have først engang fattet en gal Grille om, som ingen er

skulde indsættes

kapabel for at prædike dem af Hovedet og Hjærnen,
nen følger dem til deres Dødsdag, hvorpaa man har

selv, hvor han kunde holdes

mangfoldige Exempler.

i

et Kammer for sig

til strengt Arbejde,

"saa at

han kunde vænnes fra sine galne Griller om Dagen og
tilmed forhjælpes til bedre Rolighed om Natten". Han

Fra Præsteskabet her i Staden, som efter Biskoppens Befaling og vores Formanende har besøgt ham
dagligen en efter anden, have vi faaet Underretning, at

maatte ikke faa Papir, men Bibelen maatte ikke nægtes ham til Læsning om Dagen, og han skulde af og til

han er udi disse sine Griller saa opiniatre, at han hverken paa den ene eìler anden Maade er at overtale til at

Vildfarelser.

frafalde eller forandre sine Tanker, og om nogen af
dem har den ene Dag haft ham paa gode Veje, er han
den anden Dag strax igen henfalden til forrige DaarIighed, saa vi snart ikke vide, hvorledes vi skulde anse
ham, enten vi skulde antage ham for et Menneske,

have Besøg af Præste¡ der kunde bringe ham fra hans

Da han havde siddet i Børnehuset i over 2 Aa¡ søgte Direktionen for Fattigvæsenet om hans Løsladelse.

Den sk¡ev; at "han hverken med Hug eller Slag ikke
heller af Sult har været at bringe til Arbejde. Ikke des
mindre har dog dette ham paalagte Fængsel frugtet
saa meget, at

han har ganske godt begivet sig hans for-

hvis Sans og Fornuft er bleven betaget og berøvet udi

rige Griller, fortrudt hans forhen begangne Gudsbe-

en Post alene og som ellers i alt andet er fornuftig,
eller om vi skulde anse ham for et Menneske, som fra
Begyndelsen ikke har været vel funderet udi sin Religion og Kristendom og ved den kontinuerlige Læsen
udi Bibelen, som han ej ret maa forstaa, er bragt udi

spottelser og reverserer sig herefter saaledes at leve, at

denne store Vildfarelse af Djævelen, eller om vi skulle
holde ham for en stor Kætte6 som udi sin Vildfarelse

Ingen sig over ham skal kunde beklage". Direktionen
vedlægger to af ham underskrevne Afbedelser af 12.
Iuni 1715 og 11. Marts 1716. Som en Følge heraf tillod Kongen 20. Juli hans Frigivelse, imod at han skulde have en Advarsel af Biskoppen med Trusel om
Daarekisten, hvis han skulde falde tilbage til sine Vild-

er haardnakket, eller om han skal konsideres som

farelser.

offentlig Gudsbespottere, som efter E. Kgl. M''s Lov
skal straffes, at hans Tunge skal levendes af hans
Mund afskæres, hans Hoved afslaas og det tillige med

Sedler udspredt baade i Kirkerne og Husene, og Poliog Kommercekollegiet indstillede allerede 30.

hans Tunge paa en Stage fæstes, og dersom han er ej

August

vel forvaret udi

Hovedet, saavidt denne Post alene

angaar,eller om han er fristet af Djævelen, saa er denne Straf altfor haard og snart Synd. Er han en Kætter
og han saaledes skal straffes, vil han tilìegne sig Straf-

fen som en Martyrdom, og at vi skulde positive sige'
at han er en frivillig Gudsbespotte¡ understaa vi os
ikke, saasom han lever meget gudfrygtig og skikkelig
og ellers udi alle andre Poster taler baade om Gud og

Kristo med største Respekt og flittigen har søgt Kirken og Guds Hus. Men dette er det eneste, han ikke

Det varede ikke mange Uger, inden man igen fandt

ti-

til

Biskoppen om Tilladelse

til at lade

oplæse

fra alle Prædikestolene en Opfordring til imod en
Belønning af 4 Rdl. at meddele Politimesteren eller
Byfogden, hvor Dyrkop fandtes, for at han kunde blive grebet. Kollegiet stod nemlig

i den Formening,

at

han var brudt ud af Børnehuset. Han blev ogsaa snart
arresteret og Kongen befalede Stadsfysicus Eichel og
Dr. Wagner at undersøge ham.
Disse afgav den Erklæring, at han sandsynligvis led
af arvet Sindssyge efter sin Moder, og selv havde han
et kolerisk-melankolsk Temperament, "som er meget
xrLoen 'l

]

til

adskillige stridige Gemytsaffekter og

dighed, som ingen Kætter nogen Tid har troet tillige,

Bevægelser formedelst Sjælens store Aktivitet i at tæn-

saasom de ere saadanne Extremiteter, der ligesaa
meget stride imod sig selv indbyrdes, som imod den

disponeret

ke og at presse Blodet igennem Legemets

snevrere

Aarer og Gange og ellers til Raseri i paakommende
Sygdomme. I 7 à 8 Aar tillige har han desforuden intet
andet gjort end læst Bibelen og fatigeret Sind og Forstand med Tioens Sage¡ som dog med Fornuften ere
ubegribelige". De skildre ham som meget mager, hans

BIik som meget skarpt og vildt. Han synes "temmelig
fræk og et Ord kunde bevæge ham til lver, i gejstlige
Ting havde han umaadelig hoffærdige og urimelige
Tanker og Indbildninger om sig selv'i Han troede, at
han havde modtaget overordentlige Gaver og særlig
Oplysning og var ved Ordet kaldet til at udføre For-

Guds Sandhed, de paa begge Sider fravige, saa falde

vore uforgribelige allerund. Tanker derhen,

at

bemeldte Dyrkop kunde sættes i Daarekisten saa gan-

finde ringeste Anledning til
forføre eller forarge andre, uden Kniv, uden Pen,
Blæk, Papir, skadelige Bøger, ingen maatte komme til
ham, uden den, der skal give ham Mad, og en Guds
Ords Tjener, ej heller maatte nogen tilstedes ved utidige Gaver og Almisser, som hidtil skal være sket,
ske alene, at han ej maatte

aT

mere at styrke hans Ondskab."
Kongen befalede den 29. Dec., at han skulde sættes

dømmelsens og Forstødelsens Værk. Lægerne mente

i Daarekisten,

ubetinget, at han var afsindig og at han med Tiden
kunde blive helt rasende.
Ikke desto mindre blev han paany kaldet for det

Bespotter kun blev straffet med Fængsel som et andet

theologiske Fakultet og Præsteskabet og disse afgav
følgende Erklæring af 12. Okt.
"Efter E. K. M.'s allern. Befaling af 14. Sept. sidst
afuigte have vi den arresterede Adolf Dyrkop for os
indkaldt og baade med Lemfældighed og Alvorlighed
foreholdt ham hans galne Griller imod vor evangelisk
kristelige Tro, særdeles de saavel imod den højlovede
Gud i Himlen som imod E. K. M.'s høje Person udøste
og ved mange forargelige Sedler overalt udstrøede
græsselige og uforsvarlige Bespottelser, men vi have
dog med alt, hvad vi ham af Guds hellige Ord forelag-

til

saaledes som Fakultetet foreslog, men
forinden skulde han i Børnehuset piskes, da Menigheden vilde forarges, hvis den fornam, at en saadan

afsindigt Menneske.
28. Juni 1717 bestemte i Henhold dertil Politi- og
Kommercekollegiet, at han skulde overgives til Fattig-

direktionen, at han kunde komme i Pesthuset, og hvis
han der bedrede sig, kunde han endnu supplicere til
Kongen. Aaret efter brød han ud af Daarekisten i Pesthuset. Han blev nu efterlyst fra alle Prædikestole og

Tiommen gik i alle Gader, idet der udlovedes en
Belønning af l0 Rdl. for den, der kunde finde ham. To
Politibetjente traf ham derefter i hans forrige Bopæl i
Dybensgade, hvor han arbejdede

i

sin Knapmager-

ringeste Bekendelse, at

profession. Han blev derpaa sat i Arrest og paany ind-

han besynderlig i det, som angaar den treenige Gud
og vor Frelser Jesum selv, havde enten skrevet Uret

August 1718brød han ud derfra, men blev funden igen, og den Mand, der havde
hælet ham, blev tiltalt, ligesom han selv kom i Arresthuset, men da han ikke længe kunde falde det offentlige til Byrde, førtes han tilbage til Daarekisten, hvorfra han skal være undvegen til Tydskland"

de, ej kunnet bevæge ham

eller gjort Uret med at udstrø de af ham skrevne
bespottelige Sedler, saa vi, om denne Dyrkop var ved
sin fulde Fornuft, ikke med en god Samvittighed kunde frikende ham for den haardeste Dødsstraf, som
Guds og E. K. M. retfærdige Love have fældet over den
guddommelige og kgl. Mejestæts Bespottelse. Men,
som de tvende Medici udi deres Memorial formene
sig at have fundet hos ham adskillige Aarsager og
Kendetegn til nogen Forstands Vildelse og Forrykkelse, som vi ogsaa deraf nogenledes kunde slutte, at han

udi en Del af de udstrøede Sedler tilegner sig selv ganske urimelige Titler og i sin forvirrede Hjerne har
samlet de Vildfarelser tilhobe mod den hellige Tiefol'l

{
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sat i Daarekisten, atter i

0. Nielsen: Københavns Historie og Beskrivelse. 8d.6. København 1 892.

Opiniatre; Egensindig, hårdnakket, stivsindet.
Socianerne: Religionssamfund, grundlagt af Fausto Sozzini
(1539-1604). Det Ny Testamente ansås for lærens kilde, mens
Det Gamle Testamente erklæredes for overflødigt for kristne.

menneske,

Styrke er forøgel,vil ogsaa Pinel have iagttaget, hvilket han beskriver i et Kapitel "Den forhøjede fysiske

hvis gerning var at bringe oplysning om Gud. Hans død - hvor-

og moralske Energi hos sindssyge". Ligesaa den gamle

efter han opnåede guddommelig ære - var kun beseglingen af

Fatigeret: Udmattet

Forestilling om, at sindssyge kan udholde det utrolige
i Retning af Sult og Kulde uden skadelige Følger. Ætiologisk har Konstitutionen nogen Betydning, men
først og fremmest lægger Pinel Vægt paa alle mulige

Supplicere: lndsende bønskrift.

psykiske Foreteelser og Rystelser: Religionsskrupler,

Sicinianerne forkastede læren om Treenigheden: Gud er kun
én, Kristus er alene

et - ganske vist

enestående

-

hans gerning. Sakramenterne er alene ceremonier.

Børnehuset: Senere Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset.

Sorg, Skræk, Overanstrengelse o.s.v., endvidere
Udskejelser, Alkoholisme, Hede og mange andre ydre

Fænomener. Prognostisk fremhæver han det relativt
store Antal recidivfri Helbredelser.
16.

PHILIPPE PINEL OM MENTALE SYGDOMME, 1801

"l. Afsnit behandler "de periodiske Sindssygdomme".
Disse opstilles dog ikke som en bestemt nosologisk
Enhed, men beskrives blot som en Ytringsform, under
hvilken de fleste Psykosearter kan optræde; det, der

her skal belyses, er blot Maaden, hvorpaa Sindssygdomme exacerberer og remittere¡ og især hvilke Forhold der bevirker disse Svingninger. AfAarsager her-

til

anser Pinel Aarstiderne, Temperaturen og Solhøj-

2, Afsnit hedder "Den psykiske Behandling af de
sindssyge". Her giver Pinel Udtryk for sine Ideer om
den humane Fremgangsmaade ved Behandlingen af
alle sindssyge, Afskaffelsen af alle Voldsmethoder og
først og fremmest af Jernlænkerne. Behandlingen skal
være individualiserende og rette sig efter den enkeltes

Karakter og Evner. Man skal gaa ind paa de syges
Vrangforestillinger og paa en venlig Maade sØge at
føre disse ad absurdum, man skal give Patienterne

den for særlig vigtig; Foraaret bringer næsten altid et
nyt Anfald hos saadanne Patienter, hvis Sygdom har

god og egnet Lekture, sørge for en passende Beskæfti-

en remitterende Karakter, medens Efteraaret oftest

de mest opstemte

bringer Ro, efter at Anfaldet Sommeren igennem har
holdt sig nogenlunde paa samme Højde. Hos andre
Patienter er det dog omvendt, idet der netop kommer
Exacerbation ved Frostens Indtræden i Brumaire

der bør derfor ikke anvendes anden Vold imod dem,

(November). Ved Siden af denne Gruppe, hvor Anfal-

dene nøje følger Forandringerne i Temperatur og
Aarstid, findes en anden, hvor disse Noxer slet ingen
Rolle spiller, men hvor Forværrelserne kommer i Tilslutning

til

Sindsbevægelser, Ophidselse af Lidenska-

berne, Overanstrengelse, Alkoholmisbrug o.l. Endelig
er der en 3. Gruppe, hvor Perioderne i Sygdommen

kommer ganske spontant og er noget, der ligger i selve Anlæget; de er

i Reglen meget regelmæssige i deres

Faseskiften. Ytringsformen kan være Fòrvirring, Uro,

Opstemthed, Nedtrykthed etc., nogle Patienter er klare og samlede, andre er demente. - Under denne

gelse samt rigelig Legemsbevægelse. Han betoner, at

Manikere ofte er ganske ufarlige, og

end hvad der er absolut nødvendigt for deres egen og

andres Sikkerhed. De syge skal have videst mulig,
omend passende afstemt, Frihed indenfor Anstalten.
... Det kan dog være tilladt at true eller forskrække
visse Kategorier af Patienter, ja endog være gavnligt
for Helbredelsen i nogle Tilfælde at bruge saadanne
"Paavirkninger af Imaginationen med stærke Rystelser"; saaledes beretter Pinel om en Mand med en religiøst farvet Depression, misantropisk Indesluttethed
og Spisevægring; en Aften stillede Fader Pussin
(Inspektøren) i en frygtelig Udrustning, d.v.s. med
Øjne, truende Stemme og ledsaget af en hel
Stab Opsynsmænd, der bar klirrende Lænker, og truede Patienten med disse sidstes Anvendelse, hvis han

þende

Fremstilling beskrives de legemlige Forandringer ved
Sindssygdom, Karakterforandringerne og i det hele
Pinels Iagttagelser af Fænomener hos de sindssyge.

ikke spiste sin Suppe inden næste Morgen. Patienten
overvandt herved sin indre Modstand, og paa lignende Maade vænnedes han til at underkaste sig det øvrige Regimen; efter nogen tid var han rask og kunde

Den gamle Forestilling om, at de sindssyges legemlige

udsk¡ives.
KTLDER 1

5

3.

Afsnit omhandler Pinels Undersøgelser af Kraniet

for de andre Arter. En særlig Form heraf er Kretinis-

og dets Indhold. Pinel finder, at der ingen Relation er

men. - Forskellen paa Mani og Démence ligger navn-

imellem Sindssygdom og Kranieform, naar man ser
bort fra Fejl ved Kraniets Udvikting hos Individer

lig i Manglen paa Dømmekraft og Associationsvirksomhed ved den sidste; Manikerens Domme kan være
forkerte, idet der sluttes udfra en gal Idé, men SIut-

med medfødte aandelige Defekter. .,.

ningerne er logiske.

I

Afsnit fremsætter Pinel sin inddeling af Sindssygdommene, som er klar og enkel. ... Man bemærke¡ at
Benævnelsen Idioti ikke som nuomdage forbeholdes
de medfødte Defekter. Endvidere bemærker man, at
det - som hos næsten alle Forfattere dengang og langt
4.

senere

- er Forandringerne i

Plejepersonalet o.s.v, Særlig fremhæves den methodiske Inddeling og Adskillelse af de forskellige Arrer af

Forestillingsevnen, der

tages som Hovedkriterium, mens Forandringerne

Stemnings-

5. Afsnit giver er Fremstilling af, hvordan pinel ønsker
Sindssygeanstalten indrettet med fuldstændig Besk¡ivelse af den indre Organisation, Instruktionerne for

i

i sin Afdeling, saa man kan tage Hensyn til,
om Patienterne er rolige, urolige, renlige, urenlige
syge, hver

og Viljeslivet betragtes som

noget
sekundært og mindre betydningsfuldt. pinel opstiller
5 Arter af Sindssygdom: 1) "Melankoli eller udelukkende paa én Genstand rettet Delirium"; Stemningen
er ofte ophidset, undertíden er der habituel Titfredshedsstemning, i andre Tilfælde er der Nedtrykthed,
eventuelt forbundet med Selvmordstilbøjelighed, i

Slags sindssyge tidligere havde
maattet opholde sig sammen, Mænd og Kvinder ofte
i eet Rum. En særlig Omtale skænkes patienternes

atter andre Tilfælde stærk Uligevægtighed og svin-

Samkvem med Omverdenen udenfor Anstalten samt

gende Stemning; der er

fri

o.s.v., og derved individualisere Behandlingen, med
mer eller mindre Frihed, større eller mindre Overvaagen, Beskæftigelse o.s.v. Dette var

Udøvelse af Forstandsev-

nerne, men Sygdommen kan efter Aars Forløb gaa
over i Mani eller Demens.2) "Mani uden Delirium";
den er karakteriseret ved blind Tilsþ'ndelse til voldsomme Handlinger uden Fremhersken af nogen
enkelt bestemt Idé og uden Alteration af de øvrige
sjælelige Funktioner. 3) "Mani med Delirium'l d.v.s.
Begrebsforvirring paa næsten alle Omraader forbundet med stærk Ophidselse af hele Nervesystemet og

jo et fuldstændigt

nyt Princip, idet alle

Omsorgen under Rekonvalescencen.

I 6. Afsnit angives Principperne for den medikamentelle Behandling; Melankolien behandles med Opium
og Kinin, Manien med Opium og Kamfer. pinel
anvender ikke noget stort Antal Midler, men han
anbefaler dog f.Ex. Blæreplastre. Ogsaa Aareladninger
anvender han. Til Slut gives en Anvisning paa Erkendelse af Simulation."

afuekslende Stemninger, Munterhed, Sørgmodighed,
Vrede og Raseri; denne er meget ofte periodisk, men
ogsaa de 2 førstnævnte

Former udgør et stort Antal af
de periodiske Sindssygdomme. Man skal ved disse 3
Former ikke - som saa ofte gjort - altid forudsætte en
organisk Beskadigelse af Hjærnen, da det viser sig, at
en retmæssig psykisk og ô.sisk Behandling i et stort

Otto Beyerholm: Psykiatriens Historie. Kbh. (Levin & Munksgaard) 1937, s. 166-169.
Forfatteren refererer fra M. Wagner's tyske oversættelse, Wien
1

801.

Antal Tilfælde kan hidføre fuld Helbredelse. 4)
"Démence eller Svækkelse af Tænkeevnen" i Form af

Exacerbation:Akut forværring af en sygdom eller et

lnkohærens, Glemsomhed, fejlagtig Opfattelse eller

symptom.

Nosologi: Klinisk sygdomslære.

Bedømmelse. 5) Idiotismus, d.v.s. fuldstændig Under-

Remission: Delvis forsvinden eller bedring af en sygdom eller

trykkelse af Forstands- og Viljeslivet, ofte med mang-

et sygeligt symptom.

lende Lidenskaber og undertiden med manglende

Nox: Skadelig faktor.

Taleevne, der kan være medfødt (og isaafald er der

Ætiologi: Læren om sygdomsårsag.

ofte Deformitet af K¡aniet) eller danne Slutformen

Prognostik: Læren om sygdommenes forløb.

'l
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Recidiv: Nyt anfald af samme sygdom, som patienten tidligere har haft, men som mentes overstået.

lmagination: lndbildningskraft.
Misantropia: Skyhed eller fjendtlighed overfor mennesker

i

ved en Straale af Sol og Dagslys. AI lægelig Undersøgelse og Behandling sker gennem et lille med Gitter
forsynet Hul i Jærndøren, gennem hvilket disse mishandlede syge ligesom Ulve og Hyæner faar skubbet

almindelighed.

deres Æde og

Habituel: Opstået gennem tilvænning, ofte tilbagevendende'

(2)

Drikke ind af deres følelsesløse Vogtere."

Alteration: Forandring, forstynelse.
lnkohærens: Usammenhængende tankegang hos skizofrene.
Simulation: Bevidst imitation af sygdom, ofte for at opnå ube-

Citeret efter Otto Beyerholm: Psykiatriens Historie. Kbh. (Levin

rettiget fordel.

& Munksgaard) 1 937.
1.

s.172

2. s.172-173

Perpetuelle vesikatorier: Vedvarende/sammenhængende
blærer.

Pustelsalve: Blæretrækkende middel.

"t7.
ESQUTRoL

0M

DE SINDSSYGES FORHOLD 1818

"Jeg saa de syge nøgne eller dækket med Pjalter, uden

andet end Straa

til at værne

sig mod Kulden og Fug-

tigheden; jeg saa hvorledes de blev elendigt ernæret,
manglede Luft til at aande i, Vand til at stille deres
Tørst med og alle Livets nødvendige Ting. IeB saa dem
overladt til Fængselsbetjentes brutale Behandling. )eg
saa dem fastlænkede

i

snævre, fugtige, smudsige

Humre, der var uden Lys og Luft, hvor man vilde
skamme sig ved at indespærre de vilde Dyt som
Regeringerne underholder med stor Bekostning. SaaIedes saa jeg det næsten overalt i Frankrig, og saaledes

bliver de sindssyge behandlet næsten overalt

i Euro-

pal'(1)

19.

OM EN PSYKISK KUR, 1803
"Man hejser den syge op i en talje under en hvælving,
så han som Absalom fri svæver mellem himmel og
jord. Man afskyder kanoner under ham og nærmer
sig ham under skrækindjagende anstalter med
J. CHR. REIL

glødende jern. Man styrter ham i hvirvlende strømme, giver ham tilsyneladende i vilde dyrs vold eller
lader ham flyve gennem luften på ildspydende drager.
Snart kan en underjordisk grotte, der indeholder alt
det afskrækkende, som findes i helvedes-gudens rige,
snart kan et magisk tempel, hvor en æggende Hulda

stiger op under højtidelig musik, fremtrylle det ene
ophidsende skue efter det andet."
18.
FORHOLDENE I WIENS NARRENTURM, 1843

"Det sletteste Menageri frembyder et langt venligere
og menneskeligere Udseende...Paa alle Ansigter er
den stærkeste Smerte og Fortvivlelse malet' Med
mager Kost og under uophørlige Stnerter

J. Chr: Reil: Rapsodien über die Anwendung der psychischen
Curmethode auf Geisteszerütterungen. Halle

1

803, s'209f,236

i Legemet,

fremkaldt ved voldsomme Helbredelsesforsøg med
perpetuelle \/esikatorier og Pustelsalver, bliver disse
begrædelsesværdige syge behandlet værre end Forbrydere og Mordere, der dog af og til kan glæde sig
rrLoen 'l

/

20.
TIMEPLAN FRA CHARITÉ-ANSTALTEN I BERTIN
offentliggjort i Danmark af lægen I. C. W. Wendr, lB27
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J.c.w wendt: Meddelelser om Anstalter for Afsindige i Tyskland
og Danmark. Kbh. 1g27.
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til

21.

svarer ret fornuftigt paa de

OM FLYTNING AF AFSINDIGE FRA BY TIL LAND

maal. Hun har ret god Appetit, ingen Tørst, Tungen er

'Afsindige og

Fare,

lidt hvidlig belagt. Patienten naturlig. Ingen Äabning

i Borgersam-

her i Hospitalet. Hun erklærer ikke at kunne erindre
om Menstruationen er i Orden.

den

Tossede, som, formedelst

Skræk og Ulejlighed de kunde forvolde

fundet, bør afsondres fra samme og være under hensigtsvarende Bevogtning, til Cuur forsaavidt det er
muligt at bringe dem tilbage til Forstandens Brug, og

til

hende rettede Spørgs-

27.J:uJi. Udsendes

til

St. Hans

Hospital paa Bistrup.

Forsørgelse, naar Cuur ikke kan hjelpe. ,..de Afsin-

dige kunde bedre være udenfor Staden paa et afsondret Sted ... end i Staden, hvor de foruroliger og for-

Patientjournal, Almindelig Hospital

uroliges."

Historisk Museums arkiv.

i København. Medicinsk-

Tremor: Rysten, skælven.
0. Malling, C. Pontoppidan & H. Jessen: Beretning om 5t. Hans
Hospitals og Claudi Rossets Stiftelses Forfl¡ning

Agitatio: 0phidselse, uro.

til Bidstrup-

gaard. Kbh.1808.

22.
FRA ALMINDELIG HOSPITAL TIL SCT. HANS
HOSP|TAL, 1855

55-årig mandlig patient.
"

1

l. ]uni. Patienten har

siden Nytaar

lidt

af Tungsind,

23.
OM ST. HANS HOSPITAL, 1821
"...rnaatte alle Danmarks Sindssyge enten bringes hid
eller maaske rettere et andet lignende Sygehuus
opføres i Jydland, saa skulde Danmark rose sig af at
besidde inden dets Grændser, af de fortrinsligste
Sygehuuse for Sindssvage"

i

den sidste Tid er betydelig tiltaget. Han har
bestandig den Tro, at han har gjort en hel Del Forbrysom

delser, navnlig Tyverier, hvorfor han fortjener de aller

0.J. Rawert: Er Danmark tilstrækkeligen forsynet med Sygehu-

stØrste Straffe. Ellers ligger han aldeles rolig, og svarer

se, og ere disse saaledes, som de bør være?,

fornuftigt paa Spørgsmaalene; han veed godt, hvor
han befinder sig, og kan godt erindre alle Ting. Han
har god Appetit, ingen Tørst, nogen Hovedpine og

31-47.

I Penia, 1 821, s.

Tunghed i Hovedet med Svimmel. Patienten er naturlig, ingen Tremor eller Agitatio er tilstede.
6. Juli. Frabragt

til

St. Hans

Hospital."

24.
WILHELM FRYDENDAHLS KLAGE, 1829

40-årig kvindelig patient.
"20. Juli. Hvorlænge Patienten har været syg vides
ikke bestemt, hun angives, at hun i de sidste Dage har
været meget indesluttet og stille, medens hun i øvrigt
har befundet sig vel. Religionssager angives som
Grund til hendes Sindsforvirring. Hun holder sig nu
rolig, hendes Ansigtsudtryk er noget vildt, men hun

"Efter langt og nøie Overlæg med mig selv og efter
Raadførsel med videnskabelige og anseete Mænd, kan
jeg, Anmelderen heraf ei indsee rigtigere, end at jeg
saavel

tet

i juridisk, som i moralsk henseende er forplig-

til at oplyse det høie Collegium om

den Behand-

ling og de Forhold Patienterne paa Bidstrup-Gaard
ere underkastede. For

imidlertid at udslette den sandrrLorn

'l

$

synlige Præsumtion for, at jeg, som selv har været
Patient paa dette Hospital, og som saadan har samlet
mine Kundskaber desangaaende, men have været i en
Sindsforfatning, der forbød mig at dømme rigtigt om
de Handlinger og Forhold jeg der har erfaret, tillader
jeg mig at vedlægge Gjenparter af tvende
Attester, hvis
Originaler ere i mit eje, og som aldeles maa overbevi_
se det høie Collegium om, at jeg i l12 Aar har
opholdt

mig paa Bidstrup-Gaard under en fuldkommen
Bevidsthed. Endvidere vilde det være mig meget
let,
hvis jeg ei fandt det overflødigt, at erhverve

min Famj_
lies, og alt mit Omgivendes Vidnesbyrd førend jeg
kom paa Bidstrup-Gaard, samt de øvrige Lægers,
Præstens, Fuldmægtigens og Fleres om at der ei
fand_
mindste Spor til Forstandsfeil hos mig; men da det

tes

ei videre kan interessere det høie Collegium at høre
min besynderlige Sygdom udviklet, skrider jeg til efter
bedste Evne og Villie en Fremstilling af den Behand_
ling i saakaldt psychologisk Henseende, Bidstrup_
Gaards Patienter ere underkastede.

Det forekom mig nemlig klart, at alle de patienter,
der kom paa Bidstrup-Gaard blev modtagne med
den
forudfattede Mening, at de være et Slags strafskyldige
Personer; denne Mening staaer i Forbindelse med
de
af Underbetjentene saa ofte
Udtryk: ,.Vi vide

¡rede

nok at de (Patienterne) ikke ere komne her for Guds
Skyld" eller "saadanne Fugle kjende vi nok, men her
have vi Midler

til

at stække Vingerne paa dem', endvi_
dere "de er ikke saa gale som de ere ondskabsfulde
og

lumske", "de kunde have det saa godt her som
de vil_
de ønske det, naar de ei være saadant lumpent pak,
man ei kan holde Styr paa andet Steds etc etc,l Denne
af Underbetjentene yttrede Formening om Aarsager_

ne til Patientemes Ophold i Hospitalet bemærkede
jeg strax udsprang af Overlægens principper,

hvilke
han altid nedlod sig til at betro Gangkoner og Karle,
der bestandig blev benyttede af ham til Spioner paa
Patienterne, og efter hvis Rapporter, til hvilke han
havde en mig ubegrib-elig Tillid, han gav Ordre til
Maaden, paa hvilken Þàtienterne skulde behandles.
Overlægen som jeg Sandheden tro maae tilstaae viste

mig en særdeles Interesse, og fattede en saa besynder_
lig Tillid til mig, at han ei alene forklarede mig'Grun_
den for enhver af hans Behandlingsmaader, naar vi
gik sammen omkring paa Stuerne, men indviede mig
fQ
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endog i Aarsagerne til de Forfølgelser, han leed
af
Directionen, Folks Bagtalelser om at han var
en Bød_

del - den Begunstigelse han nød af Cancelliet
og hvor_
med han troede at kunde trodse Alles Snak, _ yttrede
altid for mig, at det var ond Villie, ondskabsfuld
og
ond Tænkemaade, feilagtig Opdragelse, dum Arro_
gance, drikfældighed og hemmelige Synder
Sædelig_
heden betræffende, som være næsten de eneste
Aarsa_
ger til Afsindighed, og som Følge af dette
Raisonne_

ment betragtede han alle sine patienter som i deres
Ulykke selvskyldige, og derfor strafværdige. Over_
lægens psychiske Cuur ere derfor de samme
næsten
for Alle, nemlig Spændetrøje, Grovheder, Styrtebad,
Prygl, med et Ord, alle Arter af Voldsomheder,
der til_

tage i samme Forhold, som han tror i Menneskets
Fortvivlelse og Afsindighed, at se den præsumerede
onde Villie yttre sig. Han antager saaledes
som aldeles
afgort, at enhver patient bør i øIleryderste

Grað, føle,
at han paa dette Sted ei besidder den ringeste
Evne til
Handlefrihed; - dette princip, som indeholder noget
sandt i sig, skjøndt kun tildels med hensyn
til Aarsa_

gerne

til

Afsindighed, er vist aldeles feilagtigt hvad
Begrebet om Patienternes Strafskyldighed angaaer,
og

de der af følgende Voldsomheder, som undskyldes
med deres Nødvendighed, og endelig med Hensyn
til
dets Anvendelse under. Overlæge Seidelin gjør
d,et
Bidstrup-Gaard liig en grum Straffeanstalt og

et Hospital, hvis

ik4re

til

skadelige Virkninger paa mange
Arter af Afsindighed ligger udenfor enhver Tvivl.
Saa_
ledes troer enhver af Oppasserne sig berettigede
til, at
udskjælde Patienterne, tiltale dem paa en saarende
og

foragtelig Maade, stedse nemlig betragtende dem
som
et Slags Forbrydere, Skjældsord som disse ,,Saa
l)yret,
saa Øget, Fæet, Billedet, Gud hvor skulde
han have

Prygl det Bæst etc etc. hørte til Dagens Orden,
her kan

jeg ikke undlade, at udmærke Gangkonen
/uliane

Rabe, der virkelig besad en næsten mageløs
Færdig_
hed i at udskjælde og bande de ulykkelige Galne.
Men
ved Skjældsord blive det imidlertid ikke; thi
naar en af
disse Ulykkelige varierede den Ensformighed
der her_
skede i alt paa Bidstrup, blot enten ved Sang
før Tale,

ja endog kun ved en hurtig Gang op
og ned af Gulvet,
foer ofte Gangkonen i denne, greb ham i Brystet,
spændte ham op imod Væggen, i Bænkene,
fug ham

tilsidst

i

Gulvet med megen Voldsomhed, dunkede

'j'*iE;:EL-TFff'
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ham i Nakken og smed ham derpaa ud af Døren. Saaledes har jeg ofte med Indignation seet Grev Knudt

blive behandlet, ligeledes Procurator Kofoed, meer
eller mindre en gammel Student Ursin, Captain Jons,
Lieutnant Stybe, Kruse, Cancellisecretair Thorarensen, o.fl. Selv har jeghørt Gangkarlen prale af at han
har taget Oberst Claefon (egentlig født en Baron
Cederstrøm) Adjudant hos Hs Majestæt Kongen af
Sverrig, Rd, Af S. i Bingen, hugget ham i Bænken med
de Ord "|eg skal flaae dem i Dækket saa Snavset skal
ryge af dem". Jeg overlader herved til det kongelige
Cancellie at betænke hvilken uværdig Behandling der

finder Sted paa en Indretning der just fordrer
højeste Grad af humanitet.
at bemeldte Oberst

I øvrigt

den

maa jeg bemærke

i al den Tid jeg opholdt mig der,

.:
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eller saaledes, at Patienten bliver udspændt med Legemet i en Spændeseng og der pidsket paa det blottede
Legeme, jeg har selv hørt Gangkarlen lørgen yttre til

mig at han havde ærgret sig over at han ei efter en saadan Execution kunde faae Blodet til at løbe, skjøndt
han slog omtrent nogle og tyve Slag af alle Kræfter
(ved en undersøgelse skal jeg udpege den formeente
delinquent, samt nøiere forklare Aarsagen til denne
Execution). Imidlertid nægter jeg dog ingenlunde at
Patienterne dog ofte undgik ovenmeldte Voldsomhede¡ men visseligen opholder der sig ingen Patient paa
Bidstrup-Gaard, som jo ei har gennemgaaet ovenmeldte psychiske Cuur i mere eller mindre Grad. Ved
alt dette viser Overlæge Seidelin sig altid ved Ord og
Adfærd uværdig opbragt der saa gandske ligger for

til

forklarede sig med megen Aandsdannelse og blev

Dagen at Aarsagen

endog af Seidelin erklæret for at være

gandske com-

enterne egentlig udspringer af hans naturlige Charac-

pos mentis; af hvad for politiske Aarsager han der er
indespærret veed jeg ei, men han blev altid udskjældt

teer der er temmelig raae og udannet, meget tilbøielig
til Voldsomhed og Grumhed og at han kun med hin

for en fransk Skurk, en gammel Buk som skulde have
sin Ryg kløet, kom han sig ei og sligt.
Overlægens egen fremfærd

ovenomtalte Princip, vil undskylde for andre, ja vel
endog sig selv hin Fremgangsmaade, et Princip, der
under alle Omstændigheder er vrangt opfattet og for-

paa Hospitalet. Han kommer altid om Formiddagen

staaet af ham, og langt være anvendt. Endvidere er

Dog vil jeg nu skride

til

hans Behandlingsmaade af Pati-

til

der (om Eftermiddagen besørger han sin private

Overlæge Seidelin næsten

Praxis) med en streng inqvisatorisk Mine og Adfærd
de¡ bortskræmmer alle Patienternes maaskee tilbageblevne Følelse af Tillid, men som han sagde mig var

lig, formodende ondt om alle, heraf det upassende
Spion-System han følger paa Bidstrup-Gaard; han

nødvendig for

at imponere dem, omendskjøndt jeg

Latterlighed mistænke-

bruger saaledes ikke alene sine Underbetjente, men
endog Patienterne til at udspionere hinanden indbyrnemlig om hvad der siges og gjøres paa Hospita-

bemærkede øt just mildhed og Sindighed virkede gøun-

des,

ligt paa de Sindsvage, spørger Gangkarlen om hvorle-

let i hans Fraværelse, og efter disse forvirrede Rappor-

til

ter handler han. Min Rolle var at skaffe ham Underretning om hvad de andre Læger sagde og foretog

des den eller den har opført sig faaer han da ofte

svar, at han har været ligesaa urolig og fæl maliciøst

som Dagen iforveien, eller noget lignende, i saa Fald
føIger da i Almindelighed, efter en Række uværdige

i

Haaret, Slag under Ørel af Hr.
Overlægen selv, Spændetrøie med Springere, Styrtebade som for det meste anvendes der som Straf og
Skjældsord Riven

ikke som nogen medicinsk Cuur, Sult, Tvangsstaaen,
Spændetrøie eller Lussing, alt efter Omstændighederne, denne sidste bestaaer

i Slag af et langt tyndt riis

hvilket enhver Oppasser skal besidde et af. Dette tugteriis bruges paa tvende Maader, nemlig ved at en af
Karlene, eller hvis denne ikke slaaer tilpas Hr. Overlægen selv griber i de tynde Qviste og slaaer med den
tykke sammenbundne deel, hvilket kaldes en Lussing,

dem. Hvad jeg her siger er i ingen Henseende sagt for
at ville kaste en nedværdigende Skygge paa Overlæge
Seidelins personlige Characteer, men fordi jeg anser
det aldeles nødvendigt

i denne vigtige

Sag aabenhjer-

tig og frimodigen at tale fuldkommen Sandhedens
Sprog til det høie Collegium, og da Seidelins Adfærd
paa Hospitalet er himmelvid forskjellig fra hans
beskedne, blide og godmodige Væsen uden for samme.

Imidlertid vil jeg ikke længere trætte det høie ColIegium med en vidtløftig og detailleret Fremstilling af
Scener jeg saa og hørte hver Dag, men

blot fortælle et Optrin af en
er,

til

Slutningen

saa oprørende Characte-

at jeg ikke kan udslette det af min Erindring.
xrLorn
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Proprietair Kofoed fra Byrumgaard i jylland, Søn af
Stiftsphysicus Etatsraad Kofoed sammesteds, gift med
en Jomfru Gleerup opholdt sig som patient paa Bid_
strupgaard og var kommet omtrent I Aar førend jeg i
en saa temmelig bevidstfuld Tilstand saaledes at han

alt efter ll2 Aars Forløb fik Tilladelse til at besøge en
Slægtning flere Mile borre, og med Løfte om at blive

udskrevet en Maaned efter sin Tilbagekomst til
Hospitalet; i Haabet herom vender han ogsaa tilbage,
men da Maaneden var forløben bliver Udskrivningen

ham nægtet formedelst Aarstiden, han oppebier

at beholde mange Patienter efter Regler og Aarsager
jeg ikke kjender. Mennesket bÌiver da sorgfuld

og da
det trækker hen ad Sommeren falder han tilbage i sin
Sygdom, men kommer sig dog igjen henimod Efteraa_
ret. (Dette ved jeg af Overlæge Seidelins egen
Forkìa_

ring, men med Paaskud om nogle Usædeligheder han
troede at have sporet hos ham). Da jeg lærte harn at
kjende bemærkede jeg intet andet galt med ham, end
at han stammede meget stærkt og syntes af Naturen
at

være et temmeligt eenfoldigt Menneske forbunden
med Selvklogskab og Eensidighed, men dette var da
ikke Grunde hvorfor han skulde opholde sig paa Bid_
strup; han bad derfor og tænkte ei paa andet end at
komme hjem til sin Kone, Børn og Eiendom, men
dette blev ham engang aldeles nægtet af Seidelin i
mit
Paahør, paa Grund af, at han muligen kunne blive
syg
igjen til Sommeren; fra den Dag sporede jeg hos ham
en af Sorg fuldkommen Sammenfalden i sig selv, han

begyndte da at yttre sig som en Fortvivlet og noget
Tiodsigt til sin egen Fordærv, besluttede tilsidst at
løbe bort, men blev greben om Natten ved Heedehu_
af

Overlægen under Øret, samt Spændetrøje ogSpringe_
re, herefter tiltog hans Fortvivlelse og den dermed
føl_

gende Sindsvaghed. Imidlertid søgte Overlæge Seide_
stedse Leilighed til at straffe denne indbildske

lin

Knægt, som han kaldie' ham; en Dag befalede han
ham at spille Schak, og da den Sindsvage trak urigtig,

tog han ham

i Tindinge-Haarene

og gav ham nogle
smaae Slag med Haanden paa Siden af Hovedet
med
Saadanne Ord: "Saae han nu at han trak som et dumt
Fæ'l og da han tabte Spillet udraabte han .,begriber
l]

psyxrsr sycoo¡l oG psyKrAlRr
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ge havde sagt ham imod, og lovet at han
nok skulde
vinde Spillet, men da Kofoed ikke ville tage Lallerne
væk fra Ørene som Seidelin stedse raabte paa,
befale_
de han Gangkarlen at hente Riiset, hvilket
ogsaa skee_
te, denne slog ham derpaa nogle Slag over Ryggen,

men ikke tilfreds dermed greb Overlægen selv i

da

Foraaret, men denne nægtes ham atter. Her maa jeg
bemærke, at Seidelin vist handler meget uforsvarligt i

sene, slap dog næste Dag med nogle faa dygtige
Slag

han nu at han er ret et indbildsk
evæg', i det at han
stærkt slog ham under Ørcne,da nemlig den
Sindsva_

eller bevæge en Mine, gik derpaa et Skridt tilbage
for
at se om han stod som han ville have det,
men da han
bevægede sig i en krampagtig Tilstand, foer

han ind

paa ham og slog ham paa ny; imidlertid
slap han dog

for

videre Execution formedelst Oberst Claefons
Indtrædelse, for hvem Seidelin dengang generede
sig
noget; dog blev Kofoed endeligen jaget ud mellem
de
værste Galne, ogfra den Tid for evigt tabt for
Menne_

skeheden; sidenefter lod han ham rage i Hovedet
og
Art giftig Salve, hvis Navn jeg ikke kjende¡
og hvis smertelige Virkninger vedvarede et par
Maa_
neder, men til ingen N¡te. paa denne Scene
kræver
smØre en

jeg Herr Cand.Med. Gjellerup til Vidne
samt Herr v.
Haven boende paa Regentsen, som
ske compos mentis, og som desud
kan bevidne en stor Deel afhvad je
ville være mig let endvide¡e at tale om oprørende pryg_

letimer, ligeledes blandt Fruentimmerne;

t. Ex.

en

Jomfru Thortsen, og andre hvis Navne jeg ikke erin_
dreS Brutalitet mod Frøken Urne, Comtesse

Friis,
Iigeledes om Frøken Holms vedvarende Ophold
der,
en Datter af Provst Holm her i Byen, der eensterimi_
gen af Alle som omgaaes hende, erklæres at
være fuld_

kommen ved sin Forstand, hvilket ogsaa stemmer
med min Erfaring, men blot beskyldes for at være
af
et trættekjær Sindelag, samt om mange andre
Vold_
somheder, men da jeg som sagt frygter for
allerede
længe at have trættet det høie Collegium
med mine
Beskr-ivelser, slutter jeg med endvidere at ville
baade
mundtlig og skriftlig forklare mig, naar det forlanges.
Efter nøie og daglig Kjendskab ril Dr. Seidelin
er jeg

fuldkommen overbeviist om, hvilket jeg endnu
engang maa gjentage, at hans voldsomme
og yderst

mistænkelige Characteer ene og alene er Hovedaarsagen til hans Behandlingsmaade, i det jeg navnlig ved

erfaringsfulde Ophold i blandt de Sindsvage,
tydeligen indsaae, at til Overlæge ved et Hospital for

mit

maaette forsvare mig imod de under Sagens Behandling muligen for mig opstaaede ugunstige Præsumtionert'.

Sindsvage nødvendig udkræves en Mand af en sindig

i Forbindelse med Videnskabelighed, hvilket sidste Overlæge Seidelin, vist
ingenlunde kan rose sig af at besidde.
og veltænkende Characteer

Citeret efter Bjørn Hamre: Ondskab og Videnskab. Specialeopgave i historie, Roskilde Universitetscenter 1995, s.10-15

Dog tror jeg endnu at burde tilføie: at da Patienterne aldrig faaer Tilladelse

til

at skrive noget Brev

til sin

Slægt uden at det først Gjennemlæses af Overlægen,
det bliver umuligt for dem at underrette denne om sin
sande Stilling; Familiens breve blive ligeledes aabnede, endvidere kan Familien ikke komme til at tale med

dem

i

den dertil indrettede Talestue, uden

i

Over-

lægens eller Qvartermesterens Nærværelse, eller det
bliver endog aldeles nægtet, under Paaskud af den
Syges Sindsforfatning.

Det staaer saaledes

i

Over-

25.
PROVST BIRCH OM DE SINDSLIDENDES FORHOLD
"Fattigkommissionerne stædes altid i den største Forlegenhed, naar saadanne Ulykkelige overgives til

Communernes Varetægt. Ingen tager imod dem, uden

just for Fordeìens Skyld, og ikke, uden

aT røres af

lægens Magt at beholde Patienter der hele deres Livs-

Medlidenhed, kan man da see disse ynkværdige Men-

tid; Familien uvidende om

i et saakaldet Bur, eller i Tvangstrøjer og Lænker, ligesom smedede til en ussel Seng,

deres virkelige Skjæbne,

i

nesker, enten hensatte

det disse Ulykkelige ere under den mest Vilkaarlige
Behandling, da de ere berøvede en Totalitet af alle
menneskelige Rettigheder, alt under Paaskud af, at
Nødvendigeheden af deres psychiske Forbedring
udkr'æver det, og denne frygtelige Magt besidder
Overlæge Seidelin - uden alt Ansvar og Control - hvilket sidste jeg i særdeleshed troer at burde gøre det

Citeret efter

høie Collegium opmærksom paa; og endelig, paa det-

mark. Kbh. 1843, s. 9ff.

te vistnok gyselige Opholdssted, kan Personer komme, som feile lidet, eller aldeles intet paa Forstanden,
da upaatvivlelig ingen bør indlægges paa BidstrupGaard under den nuværende Organisation uden en
nøiagtig Control om hvad Aarsager, samt af hvad Betræffenhed deres egentlige Sygdom er.
Jeg overlevereî hermed denne min underdanige
Forestilling om Bidstrup-Gaard til det høie Collegi-

um, i Tillid til den retfærdige Sag, som min Pligt og
Samvittighedsfølelse har drevet mig til at paatage mig,
skjønt jeg tilstaaer den Ængstelse, for Udfaldet af dette vigtige Skridt, idet jeg tilfulde indseer Farligheden

af at klage over en saa betydningsfuld Embedsmand
som Overlæge Seidelin, samt de sandsynlige Formodninger om at min Forklaring er overdreven eller fortalt mig ifølge en alt for melankolsk Anskuelse, dog
udbeder jeg mig min Ret forbeholden til skriftlig at

tildeels berøvede Pleie og Renlighed og alt hvad ellers
den Syge trænger til i sin Elendighed og lammer, uden
at man formaaer at formilde deres haarde Skjebne'l

J. R.

Hübertz: 0m Daarevæsenets lndretning i Dan-
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DAAREVÆSENET I DANMARK

"Bidstrupgaard, Sygehospitalet. Det fortjener i høj
Grad Tak og Paaskjønnelse, at Directionen for
Kjøbenhavns Fattigvæsen har valgt netop dette Punct
Anlæggelsen af en Daareanstalt: den ligger her

til

hverken for højt eller lavt; den er rigelig forsynet med
godt Vand til Husbrug; den ligger ved Bredden af Ise-

forden, saa at den ogsaa med Hensyn til Søbade er
beqvemt situeret; i det Hele, Skov, Mark, Eng, Hav, alt
forener sig til en ualmindelig smuk og gunstig Beliggenhed, i hvilken Henseende den ikke blot kan rivali-

;i

*.*
:l
:"

sere med de tydske AnstalteS men endog, efter min
Formening, overgaaer dem alle. Dertil kommer, at

den ligger i en passende Afstand fra en B¡ der hver_
ken er for stor eller for lille, og ligeledes i en passende
Afstand fra Hovedstaden, paa hvilken dens Virksom_
hed nærmest er beregnet. I alle disse Henseender vil

Bidstrupgaard vinde alle Sagkyndiges udelte og
enstemmige Bifald.

Det samme kan destoværre ikke siges om Bygnin_
gen, der lider af væsentlige Fejl, saavel i Omfang som
i Indretning o.s.v. ... Rummet i Anstalten er saa knapt
taget, at de fleste Patienter maa behjelpe sig med 200,
300,400 Cubik Fod Rum i deres Opholds- og Sove_
Værelser; kun meget faa have derover, og slet ingen
saa megen Plads, som der fordres i et velindrettet
Daarehospital. Hvad Indretningen angaa\da behøver

man blot at kaste et Blik paa Tegningen, for at over_
bevise sig om, at der ikke er nogen organisk Forbindelse mellem de enkelte Dele, hvoraf Anstalten bestaa_
er; naar Opsynet befinder sig i den ene Bygning, og
det ønsker at vide, hvad der foregaaer i de andre, saa
kan det ikke komme til Kundskab derom, uden først
at maatte passere en aaben plads, der er g eller 30 Alen

bred, og det maa altsaa

i

Forvejen kunne ses af de

underordnede Betjente og Patienterne, der naturligvis
derefter ville tage deres Forholdsregler. Opsynet maa

til

enhver Tid, uden forud at bemærkes, kunne

bevæge sig gjennem alle Dele af et saadant Etablisse_

ment, om Tjenesten ikke skal lide. Det er af den
Grund, at man fordrer Bolig for Lægerne i Anstalten,
navnlig for den Læge, af hvem dens politie er afhæn_
oiot
ò'b'...

Men hvad nu

Sygeværelserne angaar, da maa en

god Daareanstalt have forskjellige Afdelingea Lejlig_
hed til at sondre mellem Tilfælde af forskjellig Art og
Grad; man maa kunne sondre patienterne af forskjel-

lig Stand o.s.v.,

o.s.v.

Bidstrup har intet af dette: de fem Læger, man har,
ere optagne med i den ene Sidefløj, og de urolige pati_
enter S'lde Huset med Støj og Tummel. For øvrigt har
man i de store Forsamlingsværelser de mest forskjel_
lige Former af Afsindighed blandede mellem hinanden, saa at det Hele frembyder sig for Beskueren, med
en næsten ubeskrivelig Uro og Forvirring. Bygninger_
ne selv lide desuden af forskjellige Fejl i ConstruktioPSYKIS( SYGDOM OG PSYKIATRI

I
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nen, hvilket dog navnlig gjelder [østfløjen]. Denne er
nemlig opført med den Anskuels e for Øje,at Varetægt
var det væsentlige i et saadant Etablissement; derfor
ere Væggene beklædte med tykke planker, og de nep_
pe I Alen høje Vinduer sidde fængselsagtigt, i enïøj_
de af fìre AIen. Paa den bagerste Væg er der anbragt
Aabninger, gjennem hvilke Latrinerne skulde kunne
tØmmes, og for at den, som udfører denne Forretning

ikke skulde ses, har man hængt et eget Skur paaByg_
ningen, der giver den et høist besynderligt Udseende,

hvilket næsten bliver komisk, derved at den

hele

Udbygning er blevet overflødig, da man har forlagt
Latrinerne andetsteds hen.,.
t

Anstalten har en Dyd, og det er, at den holdes ren_

ligt, hvorfor dens Bestyrelse fortjener ubetinget Roes.
En Grundfejl ved Anstalten er det udentvivl, at den
er underlagt Bestyrelsen afFattigvæsenet, og at dette

i

det Hele er Tilfældet med vort Daarevæsen, er den
Omstændighed, der væsentlig holder det paa dets
nuværende lave Standpunct...Fattigvæsenet fordrer

nemlig det Oeconomiske i den yderste Strenghed,
med en lille Tilblanding af det Humane; Daarevæse_
net derimod fordrer det Humane og det Hensigts_
mæssige med en ikke altfor stor Tilblanding af det
Oeconomiske.

Man kunde vel sige, at disse Grundelementer vare
saa nær beslægtede, at det maatte være let at bestyre
Forholdet, fra eet Syndpunkt; men Ild og Vand ere
ogsaa i deres Grundelementer beslægtede, og de forli_
ges dog ikke paa det Bedste. I Virkeligheden ligge
Fat_
tigvæsenets og Daarevæsenets Trang og Fornødenhe_

der ved to hinanden modsatte poler de mødes kun

i

Indifferentspunktet.

Dette ses ogsaa tydeligt i Anstalten. Directionen
veed meget vel, at Tiden gjør Fordringer til den, og
den har ved flere Lejligheder vist, at den ønskede at
efterkornme disse; men dels have forskjellige Forhin_
dringer lagt sig i Veien, dels er det et Spørgsmaal, om
den er i Besiddelse af netop den egne Art af Kjend_
skab

til Psychiatrien, hvorpaa det ved en Reorganisa_

tion kommer an. Der er ingen i Directionen, hvis Fag
er Psychiatri, og selv om dette end var Tilfældet, saa
vilde han dog intet kunne udrett e, naar han ikke mer
eller mindre kunde omforme Forholdet ogsaa uden_
for Bidstrupgaards Distrikt. Desuden kjender Directi_

-t
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onen for godt sin Hovedopgave,

til

at den ikke skulde

give med tilbageholden Haand; men den maa give
alligevel: Pengene vristes fra den, og uagtet Bidstrupgaard ikke har modtaget nogen Forbedring i den nye-

Slesvig

rs8 Rbd.
(her regnes kødvægten uden ben!)

Berlin

170 "

Heidelberg

170 "
*

Siegburg
St. Hans

200
288 "

re Tid, og uagtet at Forplejningen tildels er noget
mere end tarvelig, saa er den dog en af de dyreste
Anstalter af denne Art...
Forplejningen er derved følgende: Til Patienter paa

og giver eksempler på den egenartede blanding af

simpel Pleje gives:

regnskaber for både syge- og lemmeafdeling.

"Dette Resultat...fremkommer udenoivl
1.

Morgen: 12Lod Rugbrød eller 8 Lod Sigtebrød med

Lod Smør, eller 5 Lod Franskbrød med I '/' Lod
Smør eller 3 Lod Ost. '/r Pot varmt Øl eller '/o Pot Thevand, hvortil li8 Pot sød Melk med 1/10 Lod The.
1

ogsaa

derved, at Directionen, uagtet den er saa højt stillet,
uagtet de udsøgte Kræfter,

den er i

Besiddelse af og

uagtet den redelige Villie, som selv dens Fjender ikke
kunne drage i Tvivl, ikke paa engang kan være en god
Bestyrer af Fattiganstalter og af Daareanstalter.. . "

2. Middag:

Mandag: '/, Pot Vandgrød med Smørrebrød
Tirsdag: gule Ærter med 8 Lod Flesk eller 12 Lod
Kjød; 12 Lod Brød. Onsdag: Kjødsuppe med 12 Lod
Kjød, og 12 Lod Rugbrød eller 8 Lod Sigtebrød eller 5
Lod Franskbrød.
Torsdag: I Pot Grynsuppe og I Lod Klipfisk med I

J. R. Hübertz:0m Daareværenets lndretning
(Høst)

1

i

Danmark. Kbh.

843, s. 1 3-1 9.

s. 21-28 omhandler offentlige dårekister i provinsen.
s.

28-31 "

s. 32-52

private dårekister.
statistiske oversigter.

Pot kogte pillede Kartofler eller 12 Lod Brød.

Fredag:

I

Pot Søbekaal og 8 Lod Flesk eller 12 Lod

lndífferenspunktet: Det punkt mellem to modsatte poler eller

Kjød.

kræfter (+ og -, lyst og mørkt), hvor de gensidigt ophæver hin-

Løverdag: ØlIebrød og Spegesild med Brød eller Kar-

anden.

tofler.
Søndag: Kjødsuppe rr,ed12 Lod Kjød, og 12 Lod Rug-

brød eller 8 Lod Sigtebrød eller 5 Lod Franskbrød
3. Aften: Smørrebrød fem Gange og opstuvede Kar-

tofler 2 Gange; ØI varmt eller koldt. Til Smørrebrød

27.

gives Brød og Smør som om Morgenen; af Kartofler

H. SELMER: ALMINDELIGE GRUNDSÆTNINGER FOR

gives 1 Pot med

'i.

ll4Lod Smør; '/, Pot Ø1.

Det bemærkes, at Vægten paa Kjød og Flesk er angivet i raa Tilstand med Ben, hvorfor Patienterne i Virkeligheden kun erholde omtrent det Halve af den her
angivne Vægt, hvilket ikke er tilstrækkelig Næring for
Syge, hvis

indre Uro tærer betydeligt paa den physiske

Kraft,"

DAAREVÆSENETS INDRETNI NG

"...Foranstaltningerne for de Afsindige, eller rettere
imod dem [have] hertillands udviklet sig ene og alene
med Hensyn til Øjeblikkets og Stedets mest trængende Fordringer, og uden at være ledede af noget selvstændigt Princip eller besjælede afnogen højere ldee.

Man har søgl af forebygge den Overlast, Samfundet
kunde lide af de Afsindige, men har glemt at tænke
paa dem, de Afsindige kunde være udsatte for af Sam-

fundet. I sine Bestræbelser for at rejse en Mur mellem

Hübertz sammenligner herefter forplejningsomkost-

de Kloge og de Gale, har man ladet det være sig magt-

ningerne i forskellige anstalter; resultat pr. individ pr. år:

paaliggende at varetage de Førstes Interesser, uden at
rrLorn
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tage det altfor nøje med de Sidstes; og efter saaledes i
Grunden kun at have sørget for sig selv har man ikke
engang taget i Betænkning at smigre sig med sine For_

tjenester

af disse stakkels Mennesker, der jo ikke

engang besidde Ulykkens sædvanlige Ret, at kunne

gjøre Regning paa Opmærksomhed, naar de klage
over deres Skjebne. Kort sagt: de Afsindiges Vel har

hidtil kun været en Biting for vort

Daarevæsen, dets

Hovedformaal derimod at bidrage

til

de lkkeafsindi_
gjøre det muligt at skaffe hine til Side
uden altfor store eller idetmindste altfor iøjnefalden_
de Opofrelser.
ges Tärv, ved

aT

Den danske Lovgivning tager saa at sige alene Hen_

syn til de Afsindige, forsaavidt som de kunne blive
farlige eller byrdefulde for det Offentlige. Statens
overordnede Autoriteter have Intet med deres Anlig_
gender at bestille: hver snevrere Kreds sørger for sig
selv, og idet Daarevæsener saaledes udelukkende er
blevet et Kommunalanliggende, ere de offentlige For_

anstaltninger hverken byggede paa faste Grundsæt_
ninge6 hentede fra en dybere Indsigt i Sindssygdom_
menes Natur og fra et praktisk Bekjendtskab med de

Afsindiges Ejendommeligheder og Fornødenhe_
der...Derimod gaae de væsentlig ud paa at hindre
dem i at forstyrre de ikkeafsindige Borgeres Ro og
true deres Sikkerhed. Til dette Øjemedvar det nok, at
berøve de Afsindige Friheden og i fornødent Fald
belægge dem med personlig Tvang... [privat forva_

ring, arrester og dårekister] det var fra først af

en

Nødværge, som man snart fandt saa bekvem, at den
kun altfor ofte udartede til den Stærkeres Ret over den
Svagere, og gay Anledning til de gyseligste Mis_

brug..."(l)
"Det er vist, at mangfoldige Afsindige her i Danmark
gaae til Grunde alene formedelst de bestaaende For_
anstaltningers Utilstrækkelighed og Uhensigtsmæs_
sighed. Men det strider dog aabenbart imod Statens
Idee, at et stort Antal af dens Borgere skulle gaae en

redningsløs Fortabelse i'Møde, blot for at de øvrige
kunne faa Fred og Ro: det kan ikke være den nok, at
der

i denne

Henseende er sØrget for de Ikkeafsindiges

Tärv, og at man efter fattig Lejlighed stræber at lindre
de Afsindiges Ulykke ved Forholdsregler, som ikke

kunne tilfredsstille Humanitetens Fordringer: den
26
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maa følgelig træffe Anstalter til at angribe Ondet paa
en hensigtsmæssigere Maade, og det saa meget mere,
som Afsindigheden ret egentlig er en sygelig Frugt af

'i'
,t

den samme Civilisation, der tjener Staten

!

til

Grund_

vold, saa at disse Ulykkelige kunne betragtes som
Offere for den Samfundsorden, der efterat have
udviklet Betingelserne for deres Undergang
lerner
dem saavidt muligt fra sig og overlader dem til deres
egen Skjebne.

Men have nu baade vore egne og fremmede Erfa_
ringer tilstrækkelig godtgjort, at denne Statens For_
pligtelse maa fo¡blive uopfyldt, saalænge de Afsindige

kun betragtes og behandles som Rolighedsforstyr.rere
og Tiængende, saa bliver det nødvendigt, at søge et
andet Udgangspunkt, hvo¡fra Bestræbelserne kunne
erholde en mere S'ldestgjørende Retning. Og et saa_
dant finde vi da i den Kjendsgjerning, at de Afsindige
hverken er mere eller mindre end Sygê. Det er denne
Sætning, som udgjør Hjørnestenen overalt, hvor Daa_
revæsenet har udviklet sig til en selvstændig, agfvær_
dig og heldbredende Institution, og uden hvis ubetin_

Arerkjendelse enhver Forbedring i de Afsindiges
vil være illusorisk, enhver Bestræbelse for at
hæve denne Tilstand hos den Enkelte frugtesløs, og
gede

Kaar

enhver Foranstaltning

til

at formindske dens Hyppig_

hed forfejlet." (2)
Spørger man nemlig om Afsindighedens \/æsen, da
kunde man forklare sig dette paa en dobbelt Maade,
eftersom man vilde tænke sig den udsprungen fra det
Sjælelige eller fra det Legemlige. Men antager man
den førstnævnte Oprindelse, da vil man ikke undgaa
at komme til Resultater, som noksom godtgjør lJrig_
tigheden af denne Mening. Thi om en Indvirkning af
Aandeverdenen paa Mennesket, med andre Ord: om

og deslige kan der i vore Dage
naturligvis ikke være Thle, undtagen blandt de Enkel_
te, som endnu sværge til Overtroens og Mysticismens
Fane, eller som i en bogstavelig Bibelfortolkning see
en ufravigelig Rettesnor for Forklaring af naturlige
Djævlebesættelse

Phænomener. Og hvor meget end Afsindigheden ofte

kan see rid som virkelig Slethed, idet de Vanvittige
mangen Gang modvillig kunne s)æes at træde baade
guddommelige og menneskelige Love under Fødder,
og ikke sjælden en modbydelig Forening af Alt, hvad

t+:

der kan nedværdige Mennesket som moralsk Væsen,
saa maa man dog ogsaa forkaste den i sin Tid ikke
ualmindelige Anskuelse, at Afsindigheden i Grunden
kun skulde være Produktet af en syndig Tilstand, Det-

ber for Sjælens Virksomhed til at lade denne yttre sig
paa en sund og naturlig Maade. Det er altsaa ingenlunde Sjælen selv, som lider: det er kun dens materielle Organ, som er blevet udygtigt til at opfylde sin

te er en Betragtningsmaade, der nødvendig maa falde

Bestemmelse. Men naar de legemlige Organer ikke

for videnskabelige Grunde...men som vi ogsaa rolig
kunne forbigaa i Tillid til den naturlige Følelse, der

formaar at udføre deres naturlige Forretninger, da
finder den Tilstand Sted, som man kalder Sygdom.

altid vil lade den simple sunde Menneskeforstand vige
tilbage for Tanken om at stemple sine Nærmeste og
Kjæreste, naar Ulykken har omtaaget deres Fornuft,
eller gode og agtværdige Menneske¡ hvis sjælelige

Sprogbrugen er følgelig ikke saa ganske i sin Ret, naar

tet den fornemmelig yttrer sig ved sjælelige Sympto-

Kraft maaske endog har bukket under for selvop-

mer." (3)

ofrende Anstrengelser, eller begavede Aander, der i
rastløs Higen efter Kundskab og Sandhed kunne have
taget en uheldig Retning, overfJøjet sig selv, og opløst

"...medens Afsindigheden, overladt

sig

i

Forvirring,

-

som Syndere, der have forbrudt

Menneskets højeste Gode, og gjort sig fortjente til sær

guCdommelig Unaade. Vilde man altsaa fastholde
Ideen om Afsindighedens sjælelige Oprindelse, da

den taler om Sindssygdomme; thi vel er Afsindigheden en Sygdom; men den er en legemlig Sygdom, uag-

til sig selv, eller
under upassende Forhold næsten aldrig tillader Haab
om Helbredelse, er det dog under visse af Lægevidenskaben angivne Betingelser muligt at redde et betydeligt Antal af dem, der angribes deraf, og at sikkre
Resten en mere taalelig og mindre hensigtsløs Til-

blev der ikke Andet tilovers, end at antage den for Følgen af en sygelig Tilstand i selve Sjælen. Men hvis en

værelse.

saadan virkelig kunde finde Sted, hvad blev der saa af

væsenet efter sin egentlige Natur hverken er mere eller

Læren om Udødeligheden? Dersom Sjælen i sin Helhed kunde hensygne, hvorledes kan man da benægte
Muligheden, ja Rimeligheden af at den omsider ogsaa
maatte kunne døe, hvorledes tænke sig den som en

mindre end et Medicinanliggende, og at det maa ordnes i Overensstemmelse med lægevidenskabelige
Grundsætninge¡ hvis det ellers skal svare til sin Hen-

Men heraf følger da nu ganske ligefrem, at Daare-

uforkrænkelig Aand? Og dersom den Forvirring,

sigt. Fra dette Synspunkt betragtet, er det nemlig ikke
Daarevæsenets Hovedformaal, at sikkre Samfundet

Svækkelse eller fuldkommen Forsvinden af Sjælelivets

mod de Afsindige, men at helbrede disse Mennesker,

enkle Yttringer, som ofte viser sig i Afsindigheden,
beroede paa en virkelig Forstyrrelse og Tilintetgørelse
af selve de tilsvarende Sjæleevner, vilde da dette ikke
være et slaaende Bevis for Sjælens stykkevise Sammensætning, for dens Endelighed og Forgængelig-

og forsaavidt som dette Maal kun tilnærmelsesvis kan
opnaas, at sætte dem under saadanne Forhold, som

hed? Og hvad andet end Tilintetgørelse kunde vel en

saadan mere end tilsyneladende Opløsning af dens

Videnskab og Erfaring have lært at være de hensigtsmæssigste

til Lindringen af deres Lidelser

og Formil-

til Vedligeholdelsen og Frugtbargjørelsen af de sjælelige Kræfte¡ som endnu er
levendeÌ'(4)
delse af deres Sygdom,

Elementer lede til? Konseqvent gjennemført, vilcle altsaa denne Theori føre

tiI de stærkeste Tvivl om

Sjæ-

lens Udødelighed; men da nu engang Læren om den-

ne hviler paa den kristelige Religions Grundvold, og
maa være ligesaa uantastelig som den, saa kan heller
ikke denne Anskuelse af Afsindigheden holde Stik,
men maa opgives som grundfalsk. Det er følgelig ikke
Andet for, end at vende sig til den modsatte Side, søge
dens Kilde udenfor det Sjælelige, og antage de¡ for at
beroe paa en Uformuenhed hos de legemlige Redska-

"Efter hvad cler i det Foregaaende er udviklet, henvitil den Fremgangsmaade,
Theorien erklærer for den hensigtsmæssigste og Erfases man altsaa nødvendig

ringen for den ene rigtige, nemlig Anbringelsen i
særegne Anstalter, som udelukkende ere beregnede

paa at optage Afsindige...Den første Betingelse for en

rationel Behandling af den Afsindige, som allerede er
givet ved hans Henbringelse til et Daarehospital, er

naturligvis at unddrage ham fra den fortsatte IndKILDER
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virkning af de Omstændighedea som dels have frem_

ikke faae Skin af Vilkaarlighed, men ligefrem følge af
Aanden i den almindelige Lov, som er lige for alle

kaldt, dels vedligeholde hans Sygdom, og at afskjære
ham fra alle de Midler, hvormed han hidtil har nærer

Anstaltens Beboere og som maa haandhæves med
en
ubøjelig Fasthed...paa denne Maade trænger Anstal_
ten lidt efter lidt den Afsindiges sygelige Sindsforfat_

sine sygelige Forestillinger, Tilbøjeligheder og Liden_
skaber. Først da, vil man let indse, kan der være Tâle

om en egentlig Kur; og denne bliver da at gjennem_
føre i en dobbelt Retning. Den legemlige Sygdomstil_
stand, som ligger til Grund for Afsindigheden, maa

nemlig bekæmpes efter almindelige lægevidenskabe_
lige Regler (physisk Behandling); men paa den anden
Side er det ikke mindre nødvendigt, at arbejde paa at
give Patientens hele Sjæleliv en naturligere Retning.

Dette skeer nu ved den moralske Behandling, som
vi¡ker middelbart (indirekte), gjennem Aanden og
Totalindtrykket af de nye Forhold, som omgive ham i
Anstalten, og ved den Indflydelse, som den pludseligt
forandrede Livsorden

i

Forbindelse med en fast og

konseqvent Leveplan, der udgjør et organisk Led i en
fornuftig Tingenes Orden, ikke vil undlade at udøve:
dels mere umiddelbart (direkte), ved at bearbejde de
Sjæleevner, som endnu er modtagelige for en speciel_

lere Paavirkning. Den moralske Behandling bestaar
væsentlig i en af Humanitet og fornuftig Kjærlighed
gjennemtrængt, med Alvor og Fasthed overholdt, og
paa den Enkeltes Individualitet nøje beregnet Opdra_
gelsessystem, som først og fremmest berøver patien_

ten den tøjleløse Raadighed over sine Handlinger, og
til at finde sig i de Indskrænkninger, hans

nøder ham

nye Opholdssteds Love udkræve, og til i Et og Alt at
rette sig efter en højere Fornufts uindskrænkede
Bydende." (5)

Personer, som anspore ham til Flid ved venlig Overta_
lelse og Opmuntring; hans Kappelyst maa vækkes ved

Exemplets Magt; hans Bestræbelser maae finde deres

i

smaa Begunstigelser, opmuntrende

Adspredelser, og andre passende Belønninger; hans
Dovenskab, Gjenstridighed og Tiods maa overvindes

ved kjærlige Forestillinge¡ jevn og fast Behandling,
eller alvorlige Paamindelser, og, hvis det er uundgaae_

ligt, ved humane Straffe, der mest bestaae

i

Ind_

skrænkning afFriheden eller i Unddragelsen afandre

Bekvemmeligheder og Behageligheder,

og

muligt udspringe af Forseelsens egen Natur,
l$

undlader at lægge for Dagen og som stedse frembyde
en eller anden Traad, de¡ med Fordel kan benyttes
til

at knyrte den

Syge

til en fornuftig

Tingenes

Orden... [Anstalten] maa af al Magt lægge det an paa

at kunne tilfredsstille sine patienters individuelle
Tiang med Hensyn til Omgang, Fornøjelser, legemlig
og aandelig Sysselsættelse) o.s.v., ved allehaande For_
anstaltninger og Apparater... En god Daareanstalt er

altid Gjenstand for dens helbredede

patienters
Kjærlighed, og vil stedse lade jem medtage flere ven_
lige end bittre Erindringer." (6)
"Der behøves ingen særegen Sagkundskab, for
at ind_
see, at en hensigtsmæssig Inddeling af patienterne
i
indbyrdes afsondrede Klasser maa være en af de første
Betingelser for Orden og plan i Behandlingen. En

af
Grundene, hvorfor man i publikum har saa meger
imod Daareanstalterne, er jo netop den Frygt, at
Berø¡elsen med saa megen Ufornuft og Voldsomhed,
Synet af de aldeles Fjollede o.s.v. skal frembringe
et

ugunstigt Indtryk, om ikke gjøre Ondt værre. Man vil
altsaa ikke kunne undervurdere Vigtigheden af en
Klassifikation. De Helbredelige, hvis Tilstand i og for

"Han maa anvises til Arbejde ved dertil instruerede

Vederlag

ning tilbage; men under denne Bestræbelse er det ikke
mindre dens Opgave, at pleje og fremelske de sunde
Yttringer, som selv det mest forstyrrede Sjæleliv aldrig

psyxrsx svcoo[¡ 0G psyKtAtRt r
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saavidt

saa at de

sig udkræver en forsigtigere Omgang og mangehaan_
de Hensyn, for ej at forværres, bør for det Første

ikke
være sammen med de Uhelbredelige, for hvem Kun_
sten ikke er i Stand til at udrette saa meget. . . Holde
vi
os

til

de Helbredelige, da vilde det naturligvis fremde_
les paa ingen Maade gaae an, at de forskjellige Køn
havde uhindret Samkvem med hinanden: de mandli_
ge Patienter maae altsaa skarpt afsondres

delige. Men

fra de kvin_

i enhver af disse to Hor.,edafdelinger er en

yderligere Klassifikation indlysende nødvendig: thi
de

rolige og arbejdsomme patienter have et naturligt
Krav paa ikke at forstyrres af de voldsomme og
støjende; de uhøviske og skidenfærdige maae afson_
dres fra de anstændige og rene. Det gaaer heller ikke

an, at sætte Patienter af den finere Verden sammen
med de tjenende Klasser, eller Borgere med Bønder."

gelsen af yderligere Plads til Anbringelse af Sindssyge,
Rigsdagstidende

1

1

898. l:

900-1 901, tillæg A, sp, 3229-3290.

(7)
1. Fra fattiggård, forsørgelses- og

tvangsarbejdsanstalt þ i

H, Selmer: Almindelige Grundsætninger for Daarevæsenets
lndretning. Som fast resultat afVidenskab og Erfaring fremstillet for det større Publikum. Kbh. (F.H. Eide) 1846
s. 5-6.

5.

s. 36-37.

6.

s. 39-40

29.
OM STYRING AF EN SINDSSYGEANSTALÏ 1891
"Der er engang bleven brugt det Udtryk, at en Sindsygeanstalt skal styres med "en blid |ernhaand", og
heri er udtrl'kt den dobbelte Fordring, som maa stil-

7.

s.

49-50

les. Den Ene [æge] har maaske for meget af Blidhe-

s.11-12.

3.

s,13-15

4.

s. 1 9-20.

den, den Anden af )ernet, det ligger i den menneskeIige Ufuldkommenhed; men ingen af Delene kan
undværes. Det er klart, at Humanitetsfordringen først

og fremrrrést skal ske Fyldest, og jeg mener endog, at

man for de Sindssyge maa forlange en kvalificeret
Humanitet. Men lige saa vist er det nødvendigt, at

i

Patienterne føle sig undergivne en energisk Vilje, der
28.

OM SINDSSYGES PLACERING I FATTIGGÅNOE, Iggg

"selvom man forandrer den paagældende Anstalts
Navn (l) eller anbringer en Mur mellem de Sindssyge
og Anstaltens øvrige Beboere, saa forandres jo derved

i

første Række respekteres af Lægerne. Ingen stor og
compliceret Organisme som en Sindssygeanstalt kan
styres uden Commando. Den, der bærer Ansvaret for,

at de Syge il<ke tilføje sig selv eller Andre nogen Skade, maa lade dem være under streng Opsigt; men det-

mindste Maade Karakteren af det hele Bygningskompleks, der ligefuldt vedbliver at være en Forsørgelses- eller Tvangsarbejdsanstalt. At anbringe
Sindssyge under saadanne Forhold er imidlertid hver-

te er ikke muligt uden en vis Grad af Frihedsberøvel-

ken humant eller retfærdigt. Lide end Patienterne selv

plin. Derfor kan Lægens Optræden ikke være lutter
SmilogMildhed..." (1)

ikke

i

Reglen ikke under, at de blive anbragte under slige

det et Faktum, at deres Slægtninge gør
det, og det behøver da heller ikke nærmere at paavises, hvor saarende det maa være for disse at vide, at

Forhold,

se.

Hvor onde Instinclet

gØre sig gældende, maa de

mødes med Repressalier; der maa en Correktion til,
saasnart der gøres Brud paa Stedets Orden og Disci-

saa er

deres sindssyge Paarørende ere komne

i

Forsørgelses-

eller Tvangsarbejdsanstalten og paa Grund af deres
uforskyldte Sygdom betragtes som hørende hjemme
her mellem Fattiglemmer eller Personer, der ved egen

Skyld have været

i

Konflikt med Loven, og andre

daarlige Subjekter... "

"Trods alt tvivler jeg imidlertid ikke om, at det er i de
Syge selv, vi maa have vore bedste Forsvarere; det er
dem, vi maa stole paa, hvis det skal lykkes os at faa
Bugt med Animositeten mod Sindssygehospitalerne.
i det hele ingen Sag; det er
deres Slægtninge og Paarørende, fra hvilke de største
Vanskeligheder rejse sig...Det drejer sig om en Sindssygs Slægtninge, d.v.s. saadanne, som ofte have en
sygelig Familiedisposition tilfælles med Patienten.,.Den Forsamling, der daglig søger os for at hen-

Med Patienterne er det

Betænkning afgiven af den ved Justitsministeriets Skrivelse af

te Opþninger om de

5te August 1897 nedsatte Kommission angaaende Tilvejebrin-

Gennemsnitsmennesker, men for en stor Del allerede

Syge, er ikke lige saa mange

xrLorn

f$

i

det ydre røbe sig som Repræsentanter for neuro_
pathiske og degenererede Slægter. Og navnlig under
Forhandlingerne med dem kommer det ofte mærke_
ligt frem, hvorledes

de vise en sympathetisk Forstaael_

se af den Sindssyges Tänker og lettere end vi Andre
finde Undskyldning fo¡ hvad han har foretaget sig.

Dette bliver naturligvis en Hindring for Erkendelsen
af, hvad Tingenes Natur kræver. Den største Vanske_

lighed ligger dog i den Vrangforestilling, som publi_
kum overhovedet lider under, nemlig at Sindssygdom
er noget, de Allesammen kan bedømme og tale med

om." (2)

"Det er en almindelig Misforstaaelse, at den psychiske
Therapi bestaar i rigtig at "tale igennem', med patien_
ten, og at Sindssygelægen her faar Brug for hele sin
dialektiske Færdighed og Overlegenhed. En saadan
sjælelig Orthopædi kan imidlertid kun anvendes i en
meget begrænset Udstrækning; thi jo mere den Syge
faar Lejlighed til at dokumentere for sin Sag, desmere
maa man frygte, at hans falske Overbevisning fixerer
sig. Saa snart De derfor har Deres Diagnose tilstræk_
kelig sikkret, skal De saa vidt muligt undgaa alt, hvad
der giver det syge Tänkeliv Næring.,' (3)
Knud Pontoppidan: Fire psychiatriske Foredrag. Kbh. (Th.Lind)
1891.

1.
2.
3.

31.
FRA KNUD PONTOPPIDAN: 6TE AFDETINGS

JAMMERSMINDE,l SgT

"Under det Uvejr, som Aar og Dag har raset
over mit
Hoved, har jeg hidtil forholdt mig tavs og passiv. En
saadan fuldstændig reserveret Holdning forekom mig

nemlig den eneste værdige og korrekte overfor et saa
hensynsløst og uvederhæftigt Angreb...Nu synes det

mig imidlertid paa Tide, at jeg giver Livstegn fra
mig...Maaske er det ikke klogt af mig at bryde min
Tävshed. Jeg havde maaske'.staaet rnig,,bedre ved
ikke

at opgive den Rolle som stum person, der efterhaan_
den klædte mig ganske godt og omgav mig med en vis
Nimbus af fornem Værdighed...',
"Det kan i Virkeligheden ikke gaa mig værre
end
det allerede er gaaet. Jeg staar her som en slagen
Mand. Saaledes som jeg træder frem for mine Læsere,

er jeg vel omtrent deir mest upopulære Figur i
Kjøbenhavn. Der er jo fuldstændig Frislag paa mig, og
det er ikke langt fra, at man peger Fingre ad mig paa
Gaden. Derfor er det, jeg engang
vide, hvad det er, jeg har gjort. . . "

vil prøve at faa

al,

"Men Sagen angaar som sagt ikke mig alene,...jeg
har følt det som en pligt at træde i Skranken for den
Stand, jeg sætter en Ære i at tilhøre. Man maa nemlig,
naar man ikke vil undervurdere den Strid, der har staa_

et om min Person, se den i Belysning af hele den
Bevægelse, som er rejst mod os Læger, og som har

s.12-13
s. 14-15
s.11

Sympathetisk: Lidende med, deltagende.

Dialektik: 5amtalekunst.
Orthopædi: Korrekt udtale, rettale.

bragt os en saa forsmædelig ydmygelse. Maatte det
lykkes mig at overbevise mine Læsere om Betydnin_
gen af denne Bevægelse og at sætte det rette Stempel
paa den..."
".

.

.

den "Storm", der er rejst mod Lægerne og deres

ulovlige "Indespærringer" [har] allerede et par Aar i
i Udlandet. Den er kommet til os syd

Forvejen raset

fra. Man kan som ved alle Epidemier paavise en
Udbredning i Retning af periferien...Den hypnotisk_
magnetiske Raptus, Guldet som panacé ved Behand_
ling af Alkoholismen og nu sidst Kneipp-Kuren har
fundet Vej til os paa ganske lignende Maade...,,

30.

AMALIE SKRAM: "PROFESSOR HtERONtMUS,,,
1895 0G "PAA SCT. HANs", 1g96
Læses

]Q

i helhed.
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"...den overvejende Følelse hos mig
[over

denne

aandelige Farsot, som er naaet over vore Grændser]
har dog været Skam over den Samtid, jeg tilhører. Det

er...sørgeligt og forargeligt, at en samvittighedsløs
Presse, stimuleret af en utilregnelig Olding har for_
psyKIATRt
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maaet at rejse en Bevægelse som denne, der i sin
dybeste Grund er en Fornærmelse mod Lægestanden

af Mennesker. Men ved denne Lejlighed forekommer

i

deres Fordomsfuldhed er traadt frem paa særligt

dens Helhed og navnlig røber en højst nedslaaende

os Sindssygelæger...leg møder hos de villigste af dem, der drøfter Sagen, [den Grundbetragtningl, at Indlæggelse og Behandling i min Hospitalsafdeling ikke er et Gode, der bydes Patienterne, men
et Onde, der tilføjes dem. Den herskende Opinions
Feltraab har fra først til sidst været dette: hvilke Sikkerhedsforanstaltninger maa der træffes for at hindre

Mistillid til

Lægernes Overgreb ved Bedømmelsen og Behandlingen af de Sindssyge? Denne Stilling til Spørgsmaalet

forekommer mig saa skæv som muligt. Den kan ikke
nøjes med at betegnes som ensidig, den stiller i Virkeligheden Sagen paa Hovedet...til ubodelig Skade for

det mig rigtignok, at deres fejge Karakterløshed og

util-

talende Maade..."

"leg betragter mig som en ødelagt Mand, og jeg
lægger ikke Skjul derpaa...Efter den Fiasko jeg har
gjort, er jeg tilbøjelig til at erkende, at jeg aldrig skulde have været her. Det var den selvstændige, overord-

nede Stilling, der lokkede. Heri saa man et Maal, der

indeholdt alle Drømmes Opfrldelse...[men] Nutildags skal man ikke være for begærlig efter at smage
Magtens Sødme,

i alt fald iLke i Skikkelse af en over-

ordnet Hospitalslægeplads"

(2 )

Pontoppidan skrev bì.a. følgende vedrørende de fire

de Sindssyge...Vi har arbejdet paa at faa Folk til at
forstaa, at Sindssygdom er en Sygdom som enhver
anden...til Tak slaar man om sig med Ord som "Inde-

Etatsråd Bruun:

spærring" og

"Tvangsmidler"...Den offentlige

"Der foleligger en hel Række Piecer og Bladartikle¡

Menings Dom er gaaet os saaledes imod, at Afdelingens Stilling er blevet fuldstændig undergravet." ( I )

fra hans Haand, og det lader sig let erkende, at hans
sørgelige Sygdom mere og mere har raget Magten fra
ham, saa han giver sin Ophidselse Luft paa en mere og
mere ubehersket og voldsom Maade... Man har Indtrykket af, at Etatsraaden med Glæde vil give Resten af
sin Formue for at se mit Hoved paa et Fad...Under

En forespørgsel i Folketinget, udtalelser i Københavns

Kommunes Borgerrepræsentation litterære værker,
lægernes valne holdninger, sindssygelægernes gene-

relle tavshed og offentligheden i almindelighed - alle
disse faktorer har, efter Pontoppidan's mening, støttet
den anti-psykiatriske bevægelse.

"Man skyr mig og min Afdeling saa meget

som

muligt...de syge fører et protesterende Sprog, pukke
paa Lov og Ret, fordre Skadeserstatning, kort sagt:
serverer os alle de Floskler og Fraser, som den offent-

sager, der fældede ham:

vort Samvær paa Hospitalet var der endnu intet, der
tydede paa en saadan personlig Animositet...Jeg
fandt, at Etatsraaden var en rigtig behagelig ældre
Mand...Det er fØrst, da han erfarer det uventede
Udfald af Observationen [sindssyge], at hans Had
kommer til stigende Udvikling...Den, der ikke af de
Etatsraad Bruun'ske Piecer kan stille Diagnosen af
hans Tilstand, mangler elementær psychiatrisk Ind-

lige Debat har bragt i Folkemunde...Jeg er i Forvejen
vant til dette, at Tante Fine og Tänte Gine kommer for

sigt." (3)

at høre min Mening om en eller anden Patient, og at
de da, hvis jeg er nødt til at sige, at jeg betragter Vedkommende som abnorm, optage dette som om jeg
havde beskyldt deres Slægtning for den værste For-

Grevinde Schimmelmann:

brydelse. Men nu tillade de sig yderligere at blive spidse og trække sig tilbage ved et Minespil, i hvilket der

skriftlige Udtalelser fra mig, er de afgivne i andet Øjemed. Da jeg erfarede Umyndiggørelsen, lod jeg Grevindens SIægt vide, at jeg betragtede den som forha-

tydeligt staar at læse; "Naa saaledes, ny Skurkestreg!"...Jeg var i Forvejen saa ganske desillusioneret,
jeg var saa temmelig fortrolig med den gennemgaaende Sjofelhed i Tænkemaaden, der udmærker Flertallet

"Hvad mit Forhold til Grevindens Umyndiggørelse
angaar kan jeg oplyse, at jeg ikke har afgivet nogen
Erklæring til dette Brug. Dersom man har benyttet

stet, og henstillede at opsætte den paatænkte Realisa-

tion af hendes Ejendele...
Den Maade, hvorpaa Grevindens Indlæggelse i 6te

Afdeling foregik, synes i særlig Grad at have allarme_
ret Folk...Jeg har det princip aldrig at narre mine
Patienter ind paa Hospitalet under falske Foregiven_

Dameskrædderinde Andersen:

der, og for Grevinde Schimmelmann,s vedkommende
erindrer jeg ganske bestemt, at jeg efter at hun havde

anmodet om min Assistance i Anledning af de for_
mentlige Forfølgelser, hun var Genstand for, erklære_
de hende, at jeg vilde lægge Sagen i politiets
Haand. I
Overensstemmelse dermed gjorde jeg Anmeldelse
paa

nærmeste Politistation og udfærdigede den til
en
eventuel Hospitalsindlæggelse fornødne Attest.
Men
Indlæggelsen er derefter effektueret uden min
Med_
virken...Ansvaret havde jeg i alt fald paa den Maade
fralagt mig." (4)
Amalie Skram:
"Jeg paastaar nu rigtignok,
Etsteds

det...ligger ganske udenfor min Kompetence
at ind_
lægge Patienter paa Hospitalet. Mit Forhold
er i saa
Henseende som enhver praktiserende Læges
i Byen.
Klagerinden har konsulteret mig for sin
Sindssygdom,

- det er rigtignok paastaaet, at hun (kun)
led af ner_
vøs Hovedpine, men jeg ved virkelig ikke,
hvorfor jeg

i

saa Fald skulde have skrevet...morbus mentalis

(d.v.s.

Sindss

jeg har givet
som hun

at denne Bog spiller

i

en anden Verdensdel. Scenen foregaar nem_
lig paa et Hospital, der skildres som et rent pandæmo_

nium, og der optræder en professor...der

tillægges

dels saadanne Dumheder, dels saadanne Nederdræg_
tigheder, at Originalen næppe kan søges i den civilise_
rede Verden".

"[Professor Hieronimus] ...er et Væv
af Digt og
Sandhed, som ingen, heller ikke Forfatterinden
vilde
være i Stand til at udrede...
[Det er] en naturtro Skil_

dring af, hvorledes et sindssygt Menneskes hadefulde
Forbitrelse fordrejer hendes Syn og bibringer hende
forvrængede Opfattelser. Det er saa forkert som
muligt at tro, at hun har bevaret sin Iagttagelsesevne
uskadt...Tværtimod: hun er ude af Stand til at give

selv

.Nok er det,

tif,.'J., -r,

og naar hun vilde benytte den. Men hvad
der nu er af
Vigtighed at vide er dette, at fra mig passerer
Sagen til
en anden lægelig Instans, nemlig Hospitalets
Visitator,

som paa eget Ansvar afgør om Indlæggelse
efte¡ Om_

stændighederne skal finde Sted eller ikke.
Hendes
Sygeseddel har modtag

ikke uden Fare afuises',,
sk¡ift. Det er altsaa ham
ret Indlæggelsen, og mit Ansvar begynder
først, da jeg
om Aftenen ser patienten paa Afdelingen.
Spørgsmaalet er nu, om jeg her strax skulde
have

udskrevet Patienten paa hendes Forlangende.
En

saa_

en

objektiv Fremstilling...[Man maa] sammenligne
hende med den, der ikke blot har et farvet,
men til_
med bulet Glas for Øjnene. Hos patienter af hendes
Art bliver den aandelige Virksomhed overhovedet
stærkt uregelret paa G¡und af den labile Stemnings_
ligevægt og de lunefulde Følelsesreaktioner.
Hertil
komrner nu den løbske Fantasivirksomhed, der ti]
Hendes Klager
som Regel fak_
æk, som finder
sin Forklaring

i den sygelige Egoisme, der er saa godt

som uadskillelig fra den Sindssyges Tilstand.', (5)

]]
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rende Patient, hvis Tilstand maa antages
at have ude_

lukket enhver Mulighed for rolig Samtale. Hvad
andet
er der da for mig ar gØre end at klappe hende
paa
Skulderen og sige hende et beroligende Ord.
Man har
anset det for særlig graverende, hvad jeg har
udtalt i
en Erklæring..., at det ikke er sikkert, at jeg

har gen_
kendt den syge. . .|eg vedkender mig, hvad jeg
har sagt.
Patientens Tilstand maa antages i Dagens
Løb af være
undergaaet en væsentlig Forandring, saaledes
som

L

Det er med største Forbavselse, at jeg har set netop

denne Sag forurolige den offentlige Mening

saa

Deres Virksomhed, men det var os kìart, at en saadan

Opfordring ikke vilde have forandret Deres Bestem-

stærkt, og jeg betænker mig ikke paa at udtale, at der-

melse.

som der her er sket noget galt fraAfdelingens Side, er
der i Virkeligheden hver Dag, eller i alt fald hver

De Timer, vi tilbragte i Deres Auditorium, ville
altid staa for os blandt de bedste i vor Studietid. Deres

anden

Stoftil

formfuldendte Foredrag tegnede os Sygdomsbilleder
klart og koncist og meddelte os en rig Fylde af Kund-

en ny Retssag..." (6)

skaber; men, hvad der endme¡e gav disse Timer deres
Knud Pontoppidan: 6.te Afdelings Jammersminde. Kbh. 1897.

Særpræg, var, at

vi i Dem, Hr.

Professor, mødte en

1.

s.1-7

fintdannet og varmtfølende Personlighed, der førte

2.

s.12-14

vort Blik langt ud over Medicinens Grænser og for-

3.

5.

4.
5.
6.

t/

stod at vække vor Medfølelse med de lidende.

s.22-24

Vi bringer Dem vor varmeste Tak for alt, hvad De i

s.25-27

de forløbne Aar har været for os Medicinere i Haabet

s.29-31

om, at De som Forfatter vil fortsætte den Lærervirksomhed, De nu opgiver ved Sygesengen.

Hypnotisk-magnetisk raptus: Mesmerisme, introduceret af
lægen

Fr.

5), Behandlingsmetoden hviler

Til Professor, Dr med. K. Pontoppidan fra yngre Læger og medi-

at der ligesom i mineralerne også i menne-

cinske Studerende ved Københavns Universitet. l: Bibliotek for

A. Mesmer

på antagelsen

al

(1 734-181

sket findes en magnetisk kraft (dyrisk magnetisme), hvis hel-

Læger, 1898, s. 21

1.

bredende egenskaber kan fremtrylles ved bl.a. strygninger.
Panacé: Universalmiddel.

Kneipp-Kuren: En vandku¡ introduceret af den tyske præst og
"naturlæge" Sebastian Kneipp (1821-1897). Metoden består
af overgydninger med koldt vand og - som noget specielt - bar-

fodet vandring i vådt, koldt græs. Ved siden heraf rigelig moti'

33.

on i frisk luft samt forskellige urtemediciner.

PONTOPPIDANS BETRAGTNINGER,

Pandæmonium: De onde ånders samfund, satans rige.

"Det er nemlig en Ejendommelighed ved Anstaltslivet...at man saa let slaar sig til Ro med, hvad man
forefinder. Spørgsmaalet "hvorfor" har paafaldende

Labil: Ustadig.
Lamenterende: Klagende.

1

901

vanskeligt ved at dukke op: Tiaditionen forplanter sig
og bliver staaende ved Magt, selv hvor de oprindelige

Forudsætninger ikke længere ere til Stede. Man har en

32.

Tilbøjelighed til at betragte det som fra Evighed og til
Evighed bestemt, at netop dette skal have sin Plads
dér og netop hint foregaa paa den Tid; og hvis Nogen
prØver at rokke derved, føles det, som om han vilde

KNUD PONTOPPIDANS "EFTERMÆLE'' HOS DE

omstyrte Verdens Grundpiller.

Overfor en saa sejg Vedhængen ved det, der

.sTUDERENDE

"Det val med stor Sorg, vi erfarede, at De, Hr. Professor, vilde fratræde Deres Stilling som Overlæge ved
Kommunehospitalets 6te Afdeling.
Helst havde vi formet vor Henvendelse

som en indtrængende Opfordring

til

Dem

til at fortsætte

en

Gang har vundet Hævd, kan man lejlighedsvis føle sig

fristet til at bringe den bekendte Sætning i Erindring,
at en Sandhed, der har naaet en vis Alder, er godt paa
Vej

til

at blive en Løgn. Og Fristelsen vokser, naar man

møder den ultra-konservative Tendens parret med
KTtDER
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Mangel paa Adgang, Lyst og Evne

til at anstille

ere

blevne saa indlevede, saa isolerede og saa snæversynede, at de tro, Verden ender oppe ved porten...

[Nogle] Spørgsmaal ville have Interesse

Slaa lukket, inden den syge med et Brag og et Brøl
styrtede sig mod den svære Dør. Eller for saa vidt man

Sam_

menligninger. Der er Anstaltsmennesker, som

ogsaa

udenfor den specielle psykiatriske Kreds. Dette gælder
saaledes Udviklingsgangen i det saakaldte No-restraint-Spørgsmaal. Efter at Pinel for 100 Aar siden havde
fernet Lænkerne fra de Sindssyge, kom Tirren i Mid-

ten afAarhundredet til Spændetrøjerne og de øvrige
Tvangsmidler (Conolly); disse ere jo nu lykkeligvis
for længst banll'516 fra Anstalternes Armamentarium.

vilde forcere Adgangen, præparerede og armerede
man sig i Forvejen

til Dysten og trængte frem i en
bestemt Slagorden: Først Lægerne, saa Overopsynet
og tilsidst...de menige Opsl,nsfolk, der maatte være
parate til i en Haandevending at overmande patien_
ten. Naar det kom saa vidt, hørte det med til Kunst_
grebene at faa den syge smidt om paa Gulvet i det
$er_
neste Hjørne af Cellen, hvorpaa man i vild Flugt søg_
te Døren og fik denne hugget i for Næsen af Forfølge_

ren. Jeg ha¡ r'æret med til, at man ved disse Lejlighe_
der blev modtaget med meget ubehagelige pro¡rektiler,

Men Lægekunsten har først naaet sit Maal paa dette
Omraade, naar vi ere bleven af med den Rest af meka_
nisk Tvang, der repræsenteres af den lukkede Celle.

i

Fremtidens Løsen maa være en konsekvent Bekæm_

tige lndtrædelse

pelse af Cellebehandlingen.

uhyggelige Syn afPatientens Lig, opklynget paa Senge_

Det vil gaa her, som det er gaaet med de øvrige
i denne Bevægelse; der bliver en Del Fordom
og Slendrian at kæmpe imod. Men det er min Overbevisning, at Princippet: Op med Celledørene! vil
vinde Sejr og komme til at betegne et væsentligt
Skridt

Fremskridt i den humane Behandling af de Sindssyge.
Der er noget umiddelbart utiltalende for Følelsen i
at abandonnere en urolig Patient i et aflukket Rum.
Det e¡ ikke Sygepleje, det er tværtimod en Opgivelse
af alt Tilsyn og Pasning. Og det er ikke blot en unødig
streng, men ogsaa en irrationel og direkte skadelig
Behandling. Erfaringen viser noksom, hvad der i
øvrigt er let forklarligt, at de syges Angst og

bedste Fald flydende, i rrærste Fald faste Udtømmel_
ser; men jeg har ogsaa oplevet, at man ved sin forsig_

i

Cellen mødte det uforglemmeligt

stolpen.

Den anden Type af "Cellepatienter,, repræsenteres
af de sløve og abrutiserede Stakler, der ligge sammen_
rullede som Menageridyr i en Krog af Cellen og

sen_

der en et sk¡ lurende Blik ud fra den Bunke Halm
elier Tæpper, hvorunder de have skjult sig.
Disse Galehustyper vil om en Menneskealder være
ukendte, bør i alt Fald være det i en velordnet Sinds_
sygeanstalt."

Knud Pontoppidan: Betragtninger over vort Sindssygevæsen.
Bibliotek for Læge¡ 1901, s. 523-525.

Ophidselse forøges, naar de paa denne Maade mærke,

at de ere indespærrede. Og for de kroniske patienter
kommer dertil, at den vedvarende Isolation brutaliserer den syge og fostrer al Slags Urenlighed og uhyggelige Vaner.

Armamentarium: Samling af lægeinstrumente4 lægeappara_
tur.

Abandonnere: Forlade, opgive, slå hånden af.

Abrutiseret: Fordummet, dyrisk.

Paa denne Maade har man skabt det

Kunstprodukt,
der kaldes "Cellepatienter'Ì Der er her navnlig to ret
udprægede Typer. For det første de meget voldsomme
Patienter, der enten ere saa forskræmte, at de derved

blive som Vildcly¡ eller hvis Forbitrelse

saaledes

opspares og opsummeres under Indespærringen, at
de hensynsløst brase paa, saa snart Døren aabnes.
/eg

erindrer endnu den Maade at gØre Stuegang i Celleafdelingen, atDøren kun aabnedes paa Klem, og det da
gjaldt om at være hurtig nok til at faa den dobbelte
]{
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SOFIE SKOTTE: "ET GLTMTAF LIVET
SINDSSYG EANSTALT

Kbh. (Martin Truelsen)
Læses

I EN DANSK

ANNO 1 908".

t9t

1

i helhed. Kan i fotokopi lånes på museet.

I

35.

samme Værelse...Opholdet i Vandseng kan udstræk-

OM OPSYNSPERSONATET, 1908
"En tidligere håndværker bevidnede om Sct. Hans
Hospital, at skældsord og grov behandling dér hørte
til dagens orden, at rene pryglescener opførtes, "En

kes over Dage - Uger - Maaneder. Paa Sct. Hans
Hospital tager vi endnu Patienterne op om Natten;

dag så jeg således tre voksne mænd springe frem mod

Badet spiser Patienten, læser, sover.

en patient. De to vred hans arme om

men med tilstrækkeligt og tilstrækkeligt skolet Tilsyn

vil vi roligt lade dem ligge i alle Døgnets 24 Timel I
.

.

"

på

r1'ggen...medens en treðje af al kraft jog sine knytnæver ind i den ulykkeliges side og bearbejdede hans

A. Wimmer: Momenter af Nutidens Sindssygebehandling. l: 5ct.

legeme på det voldsomste,..Jeg har adskillige gange

Hans Hospital

set flere kvindelige opsyn rotte sig sammen fo¡ at få
hævn over en patient, der havde irriteret dem. Vedkommende blev da indestængt i en celle, tre-fire
håndfaste kvindfolk gik ind, smækkede døren i, og et

Wimmer. Kbh. 1916, s.59ff.

øjeblik efter kunne man høre gennemtrængende
skrig." Et tidligere opsyn fra en sindssygeanstalt
omkring år 1900 skrev: "De rå opsynskarle slog og
sparkede de stakkels værgeløse patienter. - En af patienterne var meget urenlig, og når han skulle vaskes,
tog karlene ham ned i et rustent kar med koldt vand
og skrubbede ham med en gadekost på langt

skaft...Opsynene fra andre afdelinger havde ofte
deres fornøjelse med at drille og pine nævnte såvel
som mange andre patienter,

til

disse

til sidst blev vre-

181 6-1

916. Jubilæumsskrift, udg. af August

37.
FøRsT I SENG, SÅ I ARBEJDE

"Naar en Patient indlægges her, bliver han straks lagt
Sengs. Dette Sengeleje kan vare i nogle Uger, og det
kan vare i Maaneder, alt efter Sygdommens Karakter.
Det gælder om at skaffe Patienten den mest mulige
aandelige og legemlige Hvile. Dette er ofte ikke saa let,

til

og man maa da anvende beroligende Midler, for

i

mange Timer

i

de og ville slå, og så slog opsynet for alvor...Flere af

meget urolige Patienter Bade

patienterne var fuldstændig sløve. Disse sløve menne-

at være lidt oppe, først en Time,
senere to, og saaledes langsomt fremadskridende. Alt
sker efter Ordination af Lægen. Det er netop for nervøse Patienter saa vigtigt, at alt er planlagt og regule-

sker sø$e karlene at irritere. |eg har set patienter, som
var bange og forkuede og krøb for karlene som hun-

de.""

De faar saa Lov

Træk.

til

ret.
Næste Led i Kuren er at prøve Kræfterne. PatienterM. Jochumsen: Sindssyges vilkår i ældre tid. l: Dansk Plejerlorening 1 981, s. 72ff.

ne faar ordineret Spadsereture og senere Arbejde efter
deres Lyst og Anlæg. Arbejdsterapien er et vigtigt og

meget værdifuldt Led

i den moderne

Derved vænnes Patienterne atter

Sindssygepleje.

til

regelmæssigt

Arbejde, og for de kroniske Patienters vedkommende

for at holde Aandeligt Liv i
dem og modvirke den Sløvhedstilstand, det føIger
er Arbejdet af Betydning

36.

med saa mange Sindssygdomme."

VANDSENGBEHANDLING

"Det er udenfor enhver Tvivl, at Behandlingen af urolige Patienter i det varme Bad uden Sammenligning er
enhver anden hidtidig Behandlingsmaade overlegen...Det permanente Bad gives i et almindeligt, helst
fritstaaende Badekar; 4-6 Badekar kan anbringes i

Overlæge Krarup: Et Besøg paa Statens Sindssygehospital ved

Nykøbing Sjælland.lnterview

til

"Hver 8 Dag",30. år9., nr.6.

1924.

xrLorn

]!

38.

skåret

DE UROLIGE PATIENTERS FORHOLD MIDDETFART

1929

"De mange dårlige katatone patienter prægede

de

kroniske afdelinger. De var ofte voldsomt urolige og
impulsive. Lynsnart kunne de overfalde plejepersona_
let, bl.a. rive store hårtotter af sygeplejersker og ple_
jersker...
Patienterne var ofte helt autistiske og stuporØse,
uden virkelig kontaktmulighed, og en stor del var
urenlige både med urin og afføring. Det var derfor
altid et stort problem med frisk luft på afdelinger.ne.
Det var ikke underligt, at mange af disse patienter

sådant læderbælte, og ofte måtte der da 3 plejere
for at få patienten i et nyr bælte...

stykker...Når patienterne blev bedre, fik

strengt forbudt at sende tændstikker

til patienterne,
og på dørene var der opslag om, at pårørende
ikke
måtte give patienterne knive, sakse eller tændstikker.
Blev forbudet overtrådt, blev besøg forbudt.
virkelig bedre, blev de lì¡tet
r hyggeligere, De fik lov at gå
altid en plejeperson til stede.

til
ih

Kun yderst sjældent fik en patient lov til at gå alene
i
byen.
,,4.bne

afdelinger eksisterede ikke. . .,,

er

til

Mange af disse patienter lå i sengene i forvredne
kataleptiske stillinger, ofte i dagevis med hovedet lidt
hævet over puden. Var de oppegående, stod de gerne
i
deres forvredne stillinger og i stuens mørkeste krog,
og med ansigtet mod væggen, helt selvabsorberende.
De skizofrenes ansigtstræk var påfaldende plumpe,
og de mandlige patienters hår underligt pelslignende.

Man kaldte det pelzmütze. En meget stor del af pati_
enterne måtte mades, nogle endda ved hjælp af son_

J. Ravn;

Mit psykiatriske liv. Odense (Universitetsforlaget) 1977,

s. 1 6ff

Katatonia; En fase i skizofrenien med muskelspænding
i fast_

låst stilling, grimasseren, motorisk uro, hallucinationer
og
paranoide ideer.

Autisme: Følelsesmæssig aflukkethed, der hos den
skizofrene
hindrer, at man kan indføle sig i patientens sjælelige
situation.
Stupor: Sløvhed, patienten ligger bevægelsesløst, ansigtet
er
udtryksløst, tankegangen er træg, men bevidstheden
er klar.

de.

Hos de katatone vekslede perioder med voldsom
uro med perioder, hvor de lå helt stilte og urørlige, i
den såkaldte stuporfase.
Mange patienter kunne i dagevis gentage den sam_
me sætning, eller komme med lange svadaer af ord

uden sammenhæng, det man kaldte ordsalat.
Ofte råbte og skreg patienterne, så det kunne høres
helt ned i byen...
På de rolige modtageafdelinger i kvinde_ og mands_

kurhus lå i stueetagen de deprimerede patienter. Alle
havde svære melankolier. Alle var sengeliggende, nog_

le helt stivnede og hæmmede, ofte

spisevægrende,

Srldt med depressive vrangforestillinger, som man slet
ikke ser i dag, eller de lå sagte grædende...

Det man frygtede, var, at patienterne skulle begå
selvmord..,Patienterne måtte ikke fä gaffeleller kniv,
men spiste al mad med ske. Maden var i forvejen
J$
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om aftenen. Fik patienterne pakker, blev sejlgarnet
fernet, og indholdet i øvrigt kontrolleret. Det var

var fikseret til sengene i læderbælter og med læderluf_
fe¡ der var spændt ned til sengekanten. Blev en pati_

ent rigtig urolig og voldsom, kunne de sprænge

i

lov til f.eks. at sy, men saksene blev talt op og
låst inde

39.
HJALMAR HETWEG'S DEFINITION, 1939

"Sindssygdom er et rent empirisk Samlebegreb
og
lader sig som saadant ikke definitionsmæssigt afgræn_
se, saa lidt som Begrebet Sygdom i Atmindelighed.
Sindssygdommene er altsaa simpelthen en Gruppe
Sygdomme, der er sammenfattede af den Disciplin,
som kaldes Psykiatri. Hvad der hører herunder,
maa
afgøres af den til enhver Tid gældende psykiatriske
Skole."
H. Helweg: Den Retslige psykiatri i kort Omrids.
Kbh. 1939, s. 15.

40.

bestemte, men i øvrigt ikke er afldarede af den psykia-

E. STRöMGRENS DEFINITION, 1976

triske videnskab. Dersom stemningssvingningsfre-

"Ordet "sygdom" benyttes her i almindelig dagligdags
forstand, altsa for en på et eller andet tidspunkt indtræffende forstyrrelse af en eller flere normale funkti-

marked, kan revalideringsforsøg, der medfører
beskæftigelse på et besk¡tet værksted, være et resul-

oner eller oplevelsesmåder, oftest opfattet af patienten
ogieller dennes omgivelser som krævende legemìig
undersøgelse og eventuel behandling"

E. Strömgren: Psykiatri.12. udg. Kbh.1976,

s.10

kvensen udelukker beskæftigelse på det frie arbejds-

tat, der ikke er så ringe endda, - i hvert fald for en tid,
når man af humane grunde gerne vil undgå en invalidepension.
Karakterafuigere er først og fremmest kendetegnede ved manglende stadighed, hvorfor man overfor
disse skal være tilbageholdende med omfattende
revalideringsmæssige foranstaìtninger. For disse gæl-

der det om at finde arbejdsfelter, hvor hurtige
arbejdsskift hører til det mere normale' Også her er
man almindeligvis tilbageholdende med invalidepenslon.

41.
DIAGNOSE OG SOCIALE TILTAG, 1977
"skizofreni er ikke nogen medicinsk afgrænselig syg-

domsenhed med kendte årsager og organforandringer. Tværtimod samler man her en række tilfælde
med højst forskelligartet og varierende symptomato-

logi: social isolation (autisme), manglende realitetssans (vrangforestillinger), hallucinationer eller tilsy-

neladende sløvsind og manglende initiativ. Diagnosen stilles i skandinavisk psykiatri på forløbet: når
dette er kronisk og tilsyneladende uhelbredeligt' er
der tale om skizofreni. Da der næpPe er udsigt til væsentlig og varig forbedring af erhvervsevnen, vil man
være tilbageholdende med at starte revalideringsforsøg. Diagnosen berettiger da også s.g.s. umiddelbart

til

invalidepension.

Grænsepsykose er lige så lidt en afgrænselig sygdomsenhed men en samlebetegnelse for en kategori
af mennesker, hvis symptomer ligger på grænsen til

det psykotiske. Uddannelseshjælp og revalideringsforsøg kan bidrage til at hæmme sygdomsudviklingen
og måske bidrage til at stabilisere vedkommende'
hvorfor revalidering i høj grad bør overvejes og man
vil være tilbageholdende med umiddelbart at henvise
til invalidepension.

Karakterneuroser omfatter personer, der er stærkt
kritisk indstillede overfor omgivelserne, herunder
sagsbehandlere og psykiatere' hvorfor man her ofte
risil<erer,

at de opnår langt mere omfattende

støtte,

end de har krav på og måske også gavn af. Men diag-

nosen omfatter også følsomme og sagtmodige, der
affinder sig med løsningsforslag' som ikke er realistiske og som regel går

i

stYkker.

Alkoholikere er en af de gennem tiderne mest
diskriminerede afuigergrupper i den sociale lovgivning. Med sygehusloven af 1960 blev det imidlertid
slået fast, at alkoholisme administrativt og økonomisk
skal betragtes som et medicinsk problem og aÌkoholikeren som lidende af en sygdom. Hermed blev også
alkoholikere berettigede til invalidepension ligesom
levalideringsloven åbnede mulighed for hjælp til
alkoholikeres genindpasning på arbejdsmarkedet'"

Anders Kelstrup: Galskab, psykiatri, galebevægelse - en skitse
af galskabens og psykiatriens historie, Kbh' 1 983, s' 216-217 '
Anders Kelstrup: Kan psykiatrien undværes i primærkommunernes praktisering

af bistandsloven' l: Ugeskrift for

Læger'

Årg. 1 39, 1977, sP.297-300'

Manio-depressiv psykose er en samlebetegnelse for
mennesker, der lider af alvorlige stemningssvingninger, hvis årsagsforhold meget vel kan være socialt
xrLorn

]J
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Vejledende retningslinier for planlægning af psykiatrisk syge-

SAMTALETERAPI

husvæsen. lndenrigsministeriets cirkulære af 4. april 1977.

"En meget stor Del af Psykiaterens Tid gaar selvfølgelig med at tale med Patienterne; dette sker ikke blot af
diagnostiske, men ogsaa af terapeutiske Grunde; for
mange Patienter er det af afgørende Betydning, at de

faar en Tilhører, som de kan have Tillid til, og for
hvem de kan gøre Rede for deres Problemer. Men
selvfølgelig skaì Lægen ikke blot være Tilhører,

i

de

fleste Tilfælde vil han ogsaa kunne gøre Patienten
opmærksom paa patogene Faktorer, som denne ikke

44.
OM PATIENTER, UDSKREVET TIL
DISTRIKTSPSYKIATRI

selv har kunnet faa Øje paa...I mange Tilfælde er det

"Levevilkårene er ofte værre for udskrevne patienter,
der lever alene uden nok penge og almindeligvis uden

for Lægen i Kraft af sin autoritære

mulighed for beskæftigelse. Mange af dem ender i

Stilling at sige mere eller mindre ubehagelige Sandheder, som Patienten vilde reagere mere eller mindre

dårlige beboelser i byernes slumkvartere¡ hvor der er
overfyldt, utrygt, beskidt og isoleret. Ofte kommer de

voldsomt overfo¡ dersom de fremførtes fra anden

tilsammen

Side.

og et letkøbt marked for samvittighedsløse botighajer.

Med den Lægebesætning, som for Tiden findes ved
de psykiatriske Afdelingc.r, er det i Virkeligheden helt
umuligt paa tilfredsstillende Maade at varetage alle

Deres fremtræden og sommetider bizarce opførsel
kan forstyrre deres naboer, og de b.tiver almindeligvis
undgået og ofte frygtet. Selv patienter, som lever i

Patienters psykoterapeutiske Tarv. En radikal
Ændring i dette Forhold vil det imidlertid sikkert

anerkendte besk¡tede boliger o g melleminstitutioner
mangler undertiden tilstrækkelig medicinsk og psykia-

være vanskeligt at gennemføre, da de bevilgende

trisk omsorg. Eller de modtager ingen omsorg over-

desuden muligt

Myndigheder efterhaanden har faaet ganske bestemte
Forestillinger om, hvormangeLæge¡ der bør være paa
en Hospitalsafdeling af den og den Størrelse."

E. Strömgren: Psykiatriske Behandlingsmetoder. Kbh. 1941,
12'ff

s.

.

Patogene: 5ygdomsfremkaldende.

til

at danne en ny slags ghetto-befolkning

hovedet, har ingen beskæftigelsesmuligheder og ringe

kontakt med mennesker udenfor institutionerne. For
et betydeligt antal af patienter, der vender titbage til
deres egne familier, kan de fysiske levevilkår være
relativt gode. Men det kan ofte være en betydelig psy-

kisk belastning både for familien og for patienten,
især når der mangler en intensiv efterbehandling
...Ligemeget hvor den udskrevne patient bor, er det
næsten sikkert, at der er mangel på erhvervsmæssige
revalideringsmulighede¡ beskyttede arbejdsmuligheder, arbejdsformidling, transport- og rekreationsmuligheder."

43.
OM DETAFSIDES BELIGGENDE HOSPITAL, 1977
"Det afsides beliggende psykiatriske specialsygehus,
placeret langt fra patienternes bopæl og fra andre specialiserede sygehuse, er blevet en stadig mindre hensigtsmæssig institutionstype over for en voksende del

af patienterne. Den afsides beliggenhed kan skabe
problemer for pårørende og venner og den tjener til at
isolere ps1'kisk lidende på en uheldig måde."
]$
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