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Før man lytter til de Domme over den nye
Forsørgelses- og Arbejdsanstalt, som i de sidste Dage
udtaltes af de Talrige, der have besøgt den, faar man
det Indtryk, at den i alle Retninger svarer til de
Forventninger man havde næret til den, og at i
almindelighed 33000 Rigsdaler som Bygning tilligemed
Inventar har kostet, anses for at være veludgivne, og
dette indtryk formindskes ikke, naar man gjør sig den
Ulejlighed selv at gjennemvandre de forskjellige
Afdelinger af den store Bygning for at undersøge med
egne Øjne.
Økonombygningen, der vender mod Øst, gjør udefra
det mindst fordelagtige Indtryk, fordi den er lavere og
fordi Indgangen, trods det stolte Vaaben (byvåben)
over Døren ikke undlader at gjøre et noget tarveligt
Indtryk. Men heldigvis kommer man let udover dette,
naar man træder ind i selve Bygningen, der i sin høje
Stueetage indeholder to rummelige og bekvemme
Lejligheder for Inspektøren og Økonomen og desuden
de nødvendige Kontorer. Kjelderen herunder er som
Hjertet i den store Bygning, thi her har Økonomien sit
Sæde og herfra pulseres Næringsvædsken ligesom ud
til alle Anstaltens forskjellige Afdelinger. Store
Oplagsrum forskrives her til de nødvendige Forraad;
her er det store Kjøkken, hvor Maden skal laves; her
forefindes Garderobe, Rulle- og Linnedstue, Bade- og
Vaskehus, en Arrest og en Portnerbolig. Thi i
Bygningernes Sydøstlige Hjørne er Porten anbragt, og
Portneren kan fra sit Værelse ved at trække i en i
Muren anbragt Ring aabne Porten for Enhver, som vil
ind. Gjennem Portnerboligen kan den, der skal
optages paa Anstalten, ved et lille Besøg i
Badeanstalten og ved en Omklædning, temmelig
hurtig blive forvandlet til et nyt og bedre Menneske.
Forsørgelsesanstalten, der vender imod Syd, er en
anseelig to Etagers Bygning, der ved hele sin indre
Udstyrelse gjør et velgjørende Indtryk, idet alle de

Hensyn, som man kan tage, her ere opfyldte for at
gjøre denne Afdeling til et værdigt Ly for dem, som
ved Alderdom og Svagelighed ere ude af Stand til at
sørge for sig selv. Stueetagen er indrettet til de
nødvendige og med alle fornødne Rekvisitter
udstyrede Arbejdsværelser, og foran viste findes ud til
Gaarden, der ved en høj Mur er adskilt fra de andre
Afdelingers Gaarsrum, en bred Corridor, der tjener til
fælles Spisesal og er meget hensigtsmæssigt indrettet.
Ovenpaa findes Soveværelserne, der ere udstyrede
med bløde og bekvemme Senge og andre
Nødvendighede gjenstande. Den ene Ende af
Forsørgelsesanstaltens Bygning er underneden
indrettet til Børneværelse, ved Siden af hvilken
Plejekonen har sit lille Værelse. Ovenpaa findes den
særdeles fornuftigt indrettet Sygeafdeling, der bestaar
af flere Værelser med Badekammer o.s.v. Loftet over
Forsørgelsesanstalten er inrettet til Lejligheder for
Husvilde. Der er 4 saadanne, hver bestaaende af et
rummeligt Værelse med Kogekakkelovn, foruden et
foran dem liggende fælles Rum.
Den vestre Side af Bygningen optages af de
nødvendige Udbygninger, med Brændselsrum og af
det lille tarvelige Kapel med tilhørende Ligstue.

1 Fattiggården set fra nord ca. 1890. Man kan se haven og
Svendborgs kirketårne i baggrunden. Fattiggården lå på
dette tidspunkt stadig udenfor byen. Journalisten har
studeret bygningen til højre.

