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Indledning

Harald Selmer
– et signalement

Harald Selmer

lægningen af opførelsen af

18.3. 1814-17.11. 1879)

den Nørrejydske Helbredelsesanstalt for sindssyge i

Den 18 marts 2014 er 200-

Risskov, nord for Århus.

års dagen for Harald Selmers

Anstalten åbner i 1852.

fødsel.
Harald Selmer var den første

Sine overvejelser omkring

leder af det psykiatriske ho-

anstalternes indretning og

spital i Risskov, oprindeligt

behandlingsformer nedfælder

kaldet “Den nørrejydske

han i rejsedagbogen: “Om

Helbredelsesanstalt for

Daarevæsenets Indretning i

Sindssyge”.

Tydskland og England”.
Selmer beskriver her de

Helbredelsesanstalten var

besøgte anstalter i detaljer

ved sin åbning i 1852 den

og redegør for sine syns-

fysiske udmøntning af et nyt

punkter. Artiklen trykkes i

syn på psykisk sygdom – og

“Bibliothek for Læger”, 1848.

som konsekvens deraf en ny

Det er rejsen og tiden, den

og mere human måde at

udspiller sig i, som er denne

behandle de psykisk syge og

udgivelses hovedanliggende.

indrette en ny dansk institution på.

Et signalement

I alt dette var Harald Selmer,

Harald Selmer fødes ind i en

med europæisk inspiration,

dansk-norsk familie i Vejle i

den danske foregangsmand.

marts 1814. Faderen, Johan

Han fremstår som den væ-

Henrik Selmer, er først amt-

sentligste psykiater i Dan-

mand i Bratsberg i det cen-

mark i det 19. århundrede.

trale Norge, ikke langt fra

En nyordning af det

leshed ikke over lederen, A.

Trondheim. Senere indtager

danske sindssygevæsen

Gøricke.

Rejsen

han samme stilling i Vejle.

Harald Selmer må tidligt

I 1841, da Selmer slutter på

I vinteren 1847-48 besøger

Selmer dimitteres privat af

have fattet interesse for psy-

Skt Hans, udgiver han et

Harald Selmer i løbet af få

sin 12 år ældre bror, Hanni-

kiatrien. I hvert fald ansættes

stærkt kritisk skrift: “Om

måneder en række sindssy-

bal Peter Selmer og bliver

han i 1839 s0m kandidat på

Psychiatriens tilstand i

geanstalter på kontinentet

student i 1832.

Bidstrupgård, også kendt

Danmark, med særligt

og i Storbritannien – et

Derefter begynder Selmer på

som Skt. Hans Hospital ved

Hensyn til St. Hans Hospital

sandt maraton i en tid, hvor

lægestudiet, som han afslut-

Roskilde. Tiden her bliver af

på Bidstrupgaard”.

lokomotivet afløser hesten,

ter i 1838.

stor betydning for hans frem-

Skriftet bliver startskuddet til

tidige virke. Han er ikke

en årrække med heftig aktivi-

og dampkraften tager over
fra sejlet.
Rejsens indtryk indgår i plan-

Harald Selmer. Overlæge ved Den Nørrejydske Helbredelsesanstalt for
Sindssyge, som han foretrak at kalde Jydske Asyl. Portrættet er udført
af Carl Bloch i 1877.

imponeret over tingenes til-

tet som polemiker, redaktør,

stand på hospitalet, i særde-

skribent, oversætter af europæiske, psykiatriske
5

hovedværker og agitator for
en nyordning af det danske
sindssygevæsen.
Kronen på værket bliver vedtagelsen af at opføre en
moderne helbredelsesanstalt
for sindssyge i Nørrejylland –
nærmere bestemt Risskov
ved Århus.
Selmers hovedtese er undervejs, at det er på tide, at
hensynet til de sindssyges ve
og vel går forud for beskyttelsen af den øvrige befolkning mod konfrontationen
med sindssygens udtryk og
det ubehag, den medfører.
I Danmark består sindssygebehandlingen i disse år for
en stor del i at gemme de

Risskov-anstaltens gamle hovedbygning. I stueetagen lå Harald Selmers syvværelses lejlighed, som han fra
1852-1878 beboede sammen med sin kone og syv børn.
Foto: Julie Laurberg ved Hospitalets 50 års jubilæum i 1902.

syge bort i arrester, dårekister, somatiske hospitaler og

se er: “Hvem skal nu beta-

tik af kritikken af hans ind-

som leder af anstalten i

private indretninger, kaldet

le?” – for forbedringerne –

læg, hvor modstandere bliver

Risskov, men også hans eu-

indplankninger. Selve udtryk-

og er det egentlig nødven-

tilintetgjort i lange, logisk

ropæiske studierejse.

ket: behandling, er for så

digt og formålstjenligt at

argumenterende sætningskæ-

vidt en overdrivelse – opbe-

ændre på tingenes tilstand?

der – en sand spærreild.

mere præcis formulering,

En sand spærreild

Selmers hovedværk og pro-

dialektisk karakter. Karl

mens mishandling er dæk-

Selmer er i disse år, efter en

gramerklæring for denne

Marx’ kommunistiske mani-

kende i mange tilfælde.

tid som praktiserende læge i

nyordning bliver:

fest udkommer først i

varing er i bedste fald en

Selmers valg af titel på sit
hovedværk er nærmest af

Nørlund ved Hobro flyttet til

“Almindelige Grundsætninger

1848; men den tyske filo-

Debatten om et nyt sindssy-

hovedstaden. Her er han

for Daarevæsenets

sof, G. W. F. Hegel (1770-

gevæsen foregår bl.a. i stæn-

redaktør for det medicinske

Indretning, som fast Resultat

1831) har imidlertid allere-

derforsamlingerne i Viborg

tidsskrift, “Bibliothek for

af Videnskab og Erfaring

de formuleret den dialek-

og Roskilde. Tonen er skarp

Læger”, og er samtidig en

fremstillet for et større

tiske udviklingsmodel, som

og forbitret. Vandene deler

flittig bidragyder til samme.

Publikum”. Den cementerer

vi kender den: tese, antite-

de fremskridtsvenlige, natio-

Han lægger ikke fingrene

Selmers position og er

se og syntese. Er Selmer

nalliberale kræfter og så de

imellem i sine kritiske og

adgangsbillet til ikke blot

Hegelianer – ja, hvem ved?

mere konservative, hvis devi-

antikritiske indlæg, altså kri-

hans efterfølgende stilling
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dat på „Den nørrejydske
Sindssygeanstalt”. Bloch var
desuden bror til maleren Carl
Bloch, som i 1877 portrætterer Selmer (Ill. s. 5).
(Oplysninger om Bloch:

Lægebibliotekets Julehæfte,
1978, v. bibliotekar Ellen
Jensen, red.).
En lægekandidat
om overlæge Selmer i 1872
Bloch skildrer sin kandidattid
på Risskov i en artikel i
“Gads danske Magasin”,
1925: “Erindringer fra det
gamle Frederiks Hospital
m.m.”:
En gengivelse af udsigten fra overlægeboligens havestue ud over den frodige hospitalspark. I baggrunden
ser vi Århus bugten. Detalje af maleri af Andreas Fritz fra 1893.

“… Selmer, som var en
meget alvorlig Mand og styrede Hospitalet som Direktør
for det Hele paa en meget

Den “… Videnskab og

Ensidighed paa at forhjæl-

Et alvorsmenneske

alvorlig og rolig Maade, gjor-

Erfaring …”, som er kode-

pe den videnskabelige

Hvilken type personlighed er

de et dybt Indtryk paa mig;

ord i førnævnte titel, er

Side af Sagen til sin Ret,

det menneske, som formule-

jeg tænkte, at det er ikke

ifølge Selmer selv, ved

medens den nyere Tid

rer ovenstående?

underligt, at den Mand er

deres indbyrdes relation,

stræber efter at sammen-

Myreflittig og vedholdende er

saa alvorlig – til jeg en Dag

basis for en ny strategi for

smelte begge disse

Selmer uden for enhver tvivl.

under Stuegangen hørte ham

sindssygebehandlingen.

Hovedhensyn til en harmo-

Som tidligere nævnt er han

le hjerteligt under Samtalen

nisk Enhed …”

en stålsat og stærk debattør

med en Patient. Jeg maa

Selmer formulerer det på

(citat s. 39-40, Daarevæsenets

med orden i ræsonnementer-

have set lidt aparte ud, for

følgende måde:

Indretning i Tydskland og

ne. Et alvorsmenneske må

han saa paa mig og spurgte

“… Med faa Ord kan man

England, Bibliothek for Læger,

man også opfatte ham som.

mig, om jeg ikke syntes, det

altsaa betegne Daarevæ-

1848)

senets Udviklingsgang saa-

var morsomt? – Jo, men jeg
Når det angår Harald Selmer,

kan alligevel ikke forstaa, at

ledes, at den første

– Altså: Ifølge Selmer bør

er karaktervidnerne ret få. Vi

man kan more sig derover.

Periode gjorde Huma-

teori og praksis afløse hin-

finder dog et enkelt samti-

Saa kom den hyggelige

nitetshensynet til

anden i en stadig fremad-

digt bidrag til en indsigt:

Latter, som jeg senere hørte

Hovedsagen, den anden

skriden mod højere mål.

Overkirurg Oscar Bloch

ved forskellige Lejligheder –

(1847-1926) var i 1872 kandi-

… Han sagde – De skal se,

arbejdede med nogen
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De ler nok med, naar De har

ter, som skriver om både H.

været her i nogen Tid! Og

C. Andersen og Kierkegaard

det var sandt; ved Siden af

med flere fra en psykolo-

meget Sørgeligt … som har

gisk/psykiatrisk synsvinkel.

gjort et uudsletteligt Indtryk
paa mig … og ved Siden af

I Helwegs publikation:

de mange uhyggelige, under-

“Sindssygevæsenets udvik-

tiden skrækindjagende

ling i Danmark”, udgivet

Oplevelser, kunde man ikke

1915, giver han følgende sig-

andet, man maatte le af de

nalement af Harald Selmer,

barokke Indfald og Talemaa-

som ifølge Helweg selv bl.a.

der, man blev Vidne til …”

bygger på oplysninger og
beskrivelser fra Professor

Det fremgår altså, at mor-

Knud Pontoppidan og Hr.

skab over sindssygens ofte

Distriktslæge Poulsen i

groteske udtryk, ifølge

Terndrup

Selmer, var på sin plads, i

(slutning af fortale, red):

hvert fald i snævre kredse,
måske endda essentiel for at

“… Det kommer i Selmers

stå distancen ved en årelang

Skrifter af og til frem, at han

beskæftigelse med psykisk

havde faaet Øjnene op for

sygdom. Det er ikke en hold-

den nedarvede Dispositions

ning, som Selmer i øvrigt

store Betydning ved Bedøm-

Kandidat Oscar Bloch, fotograferet under sin ansættelse på
anstalten i Risskov.

Harald Selmers hustru, Julie
Frederikke, med et “ ... letsindigt
Naturel ...” , ifølge H. Helweg.

agiterer for i sin skribentvirk-

melsen af Sindssygdom-

Dygtighed; men sin Adkomst

altid er Pligt for den virkelige

somhed. Måske er det en

menes Aarsag.

til at være Sindssygelæge

Sindssygelæge.

særlig form for lægehumor,

Uagtet han aldrig i sine

saa Selmer selv i sin Følelse

I sit huslige Liv var Selmer

som her gør sig gældende.

Skrifter udførligt har behand-

af med al sin glimrende

ingen lykkelig Mand. Hans

let Spørgsmaalet om den

Forstand og klare Tænkeevne

Hustru stod ham altid fjernt

“Knyttet med stærke Baand

gennem Slægtens Liv og

at være knyttet med stærke

og bidrog med sit lette, ja

til de syge i Sindet …”

Degeneration forberedte

Baand til de syge i Sindet;

letsindige Naturel meget til

En anden, som bidrager til

Jordbund for Sindssygdom,

thi de helt sunde trives ikke

at skaffe ham huslige Sorger,

Selmers signalement, er ikke

er det dog sandsynligt, at

blandt de syge, som Lyset

som han vel aldrig med et

samtidig; men dog nærmere

han har set Rækkevidden af

ikke forliges med Mørket, og

Ord omtalte for andre, men

på hans tid end vi. Det dre-

dette Spørgsmaal.

kun de, der i deres eget

som sikkert nagede ham

sunde Sind aner Sygdom-

dybt. Hun døde 20. Febr.

jer sig om psykiateren
Hjalmar Helweg (1886-1960).

Sin Adkomst til at være det

mens fjerne Skumring, kan

1863. Heller ikke Selmers 7

Helweg bliver allerede i en

danske Sindssygevæsens

leve blandt de syge og

Børn voldte ham alle Glæde

alder af 33 år leder af anstal-

Reorganisator kunde Selmer

trænge forstaaende ind i

…”

ten Oringe ved Vordingborg

med Rette se i sin eminente

deres Liv, saaledes som det

Harald Selmer forlader stil-

og er i øvrigt en flittig forfat-

praktiske og administrative
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lingen ved sin elskede møn-

Harald Selmers sidste hvilested på Jydske Asyls kirkegård, side om side med anstaltens afdøde patienter. Gravstenen er ganske uprætentiøs.
Selmer er begravet med front mod sit livsværk, Hospitalets bygninger. De fleste patientgravsteder er orienteret mod øst med udsigt ud over
Århus bugten.

steranstalt i Risskov i 1878

statistikker over forhold ved-

klasse, geografisk fordeling

af min Virksomhed ved den

på grund af en lungetuberku-

rørende patienterne og deres

mm. Indimellem finder vi

jydske Anstalt. At just ret

lose, som svækker ham efter

indlæggelser. De findes i

mere kuriøse indslag –

mange skulde føle en Trang

alle årenes arbejdspres.

hans årsberetninger.

eksempelvis forekomsten af

til at gjøre sig bekendt der-

sammenløbende øjenbryn

med, tør et statistisk Arbejde

samtidige forventede fra

Materialet udkrystalliserer sig

eller usædvanlige træk ved

neppe vente. Men derfor vil

hans hånd, måtte omverde-

i Selmers sidste publikation:

ørets form hos patienterne.

det forhaabentligt ikke være

nen forblive foruden. Hjalmar

“Statistiske meddelelser og

Den forskning, som mange

at betragte som unyttigt ...”

Helweg, med flere, forklarer

Undersøgelser fra Sindssyge-

Selmer giver selv udgivelsen

det også med den nævnte

anstalten ved Aarhus i dens

følgende skudsmål med på

Harald Selmer dør d. 17.

arbejdsbyrde. Der er ganske

første 25 år” (1852-1877).

vejen i forfatterens forord:

november 1879. Han bliver

enkelt ikke tid og ro til

Bogen udkommer i 1879.

“... Efter min Embedsfratræ-

begravet på kirkegården ved

videnskabeligt arbejde i de

Den udmærker sig ved

delse ifjor har det været mig

Jydske Asyl, hans kærlige

ca. 30 år, som er helliget

mange værdifulde oversigter

en trang at faae dette for-

omskrivning af anstaltens

Selmers ledelse af anstalten.
Selmer fører gennem alle

over bl. a. kønsfordeling af

længst paabegyndte og flere

officielle navn: Den nørrejyd-

patienter, fordeling efter

gange afbrudte Arbejde tilen-

ske Helbredelsesanstalt for

alder, ægtestand og social

debragt, som en afslutning

Sindssyge.

årene diverse protokoller og
9

Sundhedskollegiets
rejseinstruks

Her følger et uddrag af

Anstalt som skal opføres i

“Instruks vedr. Harald

Nørre Jylland ...”

Selmers rejse til Tydskland
1847-48”:

Øverst til venstre finder vi

... For så vidt at den tid af

side 2 af Sundhedskollegiets

tre måneder som er bestemt

rejseinstruks afsluttende

til Reisen, maatte tilstrække,

med: “Kjøbenhavn i det kon-

og han efter de i Tydskland

gelige Sundheds-Collegium.

erholdte oplysninger maatte

Den 27. November, 1847.

finde, at det kunne bidrage

(1798-1863): Eschricht bliver

og sjælelivets mysterier. Det

til at fuldstændiggøre ...

Instruksen er underskrevet af

medlem i 1831. Han er en

sidste kvalificerer ham speci-

opnaaelse af det tilsigtede

bl. a. Bang, Eschricht, Otto,

berejst læge med en stor

elt til at beskæftige sig med

Øjemed er det ham overladt

Trier og Hoppe.

appetit på anatomi. Efter

Harald Selmers rejse –

at begive sig til saadanne

Som skudsmål og et eksem-

mange rejser bliver han pro-

Anstalter i Frankrig og

pel på, hvilke personligheder

fessor i fysiologi ved

England, som maatte syne at

vi finder i Sundhedskollegiet

Københavns Universitet.

side 3 af instruksen, en over-

love et udbytte, som er

giver vi her en kort beskri-

Eschrichts ekspertiser er

sættelse til fransk af

anvendeligt paa vore Forhold

velse af en af underskriver-

mange; her kan nævnes i

“Instructions pour Mr. H.

og paa Planen for den

ne, Daniel Frederik Eschricht

flæng hvalen, bændelormen

Selmer ...”.
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Til højre en gengivelse af

Harald Selmers
noter til rejseplanen

Til højre ser vi en liste over

Vi har valgt at udelade dem

rejsemål på kontinentet. De

af rejseruten og fokuserer i

stammer fra Harald Selmers

stedet på de anstalter, som

forberedende noter til den

den detaljerede gennem-

rejse, han bevilges af kongen

gang, eller omtale af møder

og kancelliet (rådgivende for-

med den residerende psykia-

samling). Som det fremgår af

ter i rejsedagbogen, sand-

foregående side udformer

synliggør som besøgte af

Sundhedskollegiet instruksen

Selmer.

om rejsens formål.
Enkelte anstalter på kontiSelmers håndskrift er en rig-

nentet er nummereret i li-

tig lægeskrift – og så fra

sten, men ikke beskrevet af

1847 – med lidt god vilje og

Selmer i hans rejsedagbog:

anstrengelse kan vi tyde

“Daareanstalternes

nummereringer, anstaltsnav-

Bygningsforhold i Tydskland

ne og residerende psykiatere

og England”. De kan være

som eksempelvis:

faldet ud af rejseplanen på
bekostning af Selmers udvi-

1: Homheim/Jessen,

delse af rejseplanen, da han

2: Sachsenberg/Flemming

beslutter sig til også afslut-

6: Sonnenstein/Pienitz

ningsvis at besøge England.

12: Siegburg – Jacobi.
I Sundhedskollegiets instruks
Her tegner der sig et billede

står der bl.a., at det bevilge-

af en kronologisk fremadskri-

de beløb til rejsens gennem-

dende rejserute, bestemt af

førelse er 800 Rigsdaler. Hvis

geografi og logik.

Selmer finder tid og begrundelse for at udvide rejsepla-

En række anstalter er med

nen med Frankrig og/eller

på listen, men ikke numme-

England, hæves beløbet til

reret. Det antyder, at listen

1.000 Rigsdaler.

er blevet prioriteret, og nogle
rejsemål fravalgt.

I øvrigt bemærker man, at
arket udnyttes fuldt ud.

En anden mulighed er, at

Selmer sparer generelt på

Selmer ved selvsyn ikke har

det dyrebare papir ved

fundet de førnævnte anstal-

eksempelvis at skrive lodret i

ter tilstrækkeligt interessante

margenen

til videre omtale.
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Hvad en signatur
kan fortælle

At være et ordentligt og per-

1: Dresden – 17.12. 47

“Deutsche Liederlust”. Vi kan

Morisons best wishes to Dr.

tentligt menneske i gammel-

Harald Selmer ankommer til

formode, at en opbyggelig

Selmer”. Bogen er: “Report

dags forstand kan være en

Dresden kort før julen 1847.

sang også indgik i terapien

of the visiting Justices of the

gevinst for eftertiden. Her

Han besøger her den gamle

og den moralske påvirkning.

Surrey Lunatic Asylum”, trykt

taler vi om den omhu,

fæstning, senere anstalt,

Harald Selmer har udvist ved

Sonnenstein nær Dresden,

at signere, datere og sted-

ved byen Pirna.

fæste en række bøger og

i 1843.
3: Illenau – 9.1. 48

Ad landevejen er der ca. 100

Morison (1779-1866) er i

km. fra Winnenthal til anstal-

1848 tilknyttet Bethlem

skrifter, som han erhvervede

Signaturen er fundet i et

ten Illenau, ikke langt fra

Hospital (i Surrey) som psy-

på sin rejse i 1847-48.

digert trebindsværk om

Strasbourg, som Selmer øjen-

kiater.

Sonnenstein fra 1829.

synligt besøger ca en uge

De gulnede sider, vi her gengiver et udvalg af, er en sik-

2: Winnenthal – 3.1. 48

ker dokumentation af dele af

Anstalten Winnenthal ved

efter sit ophold i Winnenthal,

6: London – 17.2. 48

nordøst for Stuttgart.

Her får vi tidsfæstet Selmers
ophold i London mere præ-

Selmers rute på kontinentet

Würtemberg når Selmer ca.

Signaturen finder vi i en

cist. Påskriften finder vi i en

og videre til England. Selmer

to uger efter sit besøg på

fransksproget udgivelse om

udgivelse om de sindssyges

var lidt nærig med sine ople-

Sonnenstein-anstalten. På

Illenau fra 1845, skrevet af

retsstilling: “A Treatise on the

velser – lyde, lugte, farver og

vejen hertil har Selmer

M. Falret, overlæge på

Medical Jurisprudence of

sindsstemninger – som H.C.

besøgt anstalten i Prag og

anstalten Salpetriere i Paris.

Insanity” af I. Ray, udgivet i

Andersen så spillevende gør

Erlangen ved Nürnberg. Hans

rede for i sine rejsedagbøger.

signatur finder vi, lidt pud-

4: London 1848

sigt, i en sangbog for

Her finder vi en dedikation,

Signaturerne får derfor ekstra

“Gesellen”: altså håndvær-

stilet til Selmer af Alex

stor værdi.

kersvende, ved navn

Morison: With Sir Alex
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London i 1839.

Johan Christian Dahl: “Københavns Havn i Maanelys”, 1846.
Her ser vi en samtidig fremstilling af byen og havnen, som er
afsæt for Harald Selmers europæiske rejse. Her fremstiller
Dahl havnen i månens skær under dramatisk drivende skyformationer. Der arbejdes stadig på kajkanten, og i havnebassinet ser vi flere mindre fartøjer i aktivitet. Bag pakhuse og kraner er Frelserkirkens tårn et centralt element.

En duft af Guldalder i
Kongens København

Efter en afstikker som læge i
Jylland er Harald Selmer fra
1846 tilbage i hovedstaden.
Sanseindtrykkene kunne
være lammende i en by som
København i 1840’erne. Her
nævner vi stanken af kød i
forskellige stadier af fordærvelse fra slagternes stadepladser ved Nikolai Kirkes
tårn, tæt på Kongens Nytorv
i det centrale København. De
små træboder med alskens
varer, klinet op ad kirkens
mur, genfinder man i øvrigt
mange steder i Europas
gamle kulturbyer.

1800-tals københavnsk gadeliv for fuld udblæsning, skildret af P. C. Klæstrup. Klæstrup var også den spidse
pen bag det satiriske tidsskrift Corsarens karrikaturer af bl.a. Søren Kierkegaard.

Der fandtes endnu ingen kloakering, kun en rende ved

karruseller og andet gøgl var

fortovet eller midt i gaden.

fast på programmet. Man

Man måtte også være indstil-

kunne også promenere i

let på manglende gadebelys-

Kongens Have, og i parken

ning, som gjorde det usik-

ved Frederiksberg slot kunne

kert at færdes i visse kvarte-

man nyde synet af kongefa-

rer ved aftentide.

milien på sejlads i parkens

Ved fuldmåne sparedes

gravede kanaler.

gadebelysningen rutinemæssigt bort, også når det var

Meget var dengang som nu,

overskyet. En håndlygte var

blot tilsat en ekstra dimen-

obligatorisk, når man vovede

sion – stanken af menneske-

sig ud i mørket.

lige udsondringer og affald,
råben af fiskerkoner, støjen

Jørgen Roed: “Afskedsscene på Toldboden”, 1834. Familierne tager
afsked på kajen. Til venstre magtens repræsentant – en soldat på
vagt med gevær over skulder. I baggrunden skibsmaster, og gennem
disen aner vi til højre silhouetten af symbolet på de moderne tider:
et dampskibs høje skorsten.

Af forlystelser fandtes der

fra jernbeslåede hjul, vilde

dunkelt oplyste og godt tilrø-

slagsmål, og en påtrængen-

gede vinstuer. Der afholdtes

de, himmelråbende fattigdom

maskerader, og morskabstea-

og fornedrelse, mere brutal

tæppe, vi kan fremmane bil-

ombord på dampbåden til

trene var talrige. En sommer-

og usminket end i dag.

ledet af Harald Selmer, da

Kiel på vej ud i Europa for at

udflugt til Dyrehavsbakkens

Det er på dette kulørte bag-

han i efteråret 1847 stiger

studere sindssygevæsenet.
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“ … Et Sidestykke til Ulfeldtsplads var Pladsen ved Nikolaitaarn. Her havde Slagterne, som det endnu tildels er Tilfældet, deres Udsalgssteder,
men disse vare kun yderst primitive Træskure paa Blokhjul med et udstaaende Skraatag eller Bislag ... hverken i den indre Indretning eller i de
udstillede Varers Udseende og Behandling var der Spor af den Renlighed og Komfort, som nu i Reglen udmærker Kjødudsalgene …” (J. Davidsen:
“Fra det gamle Kongens Kjøbenhavn”, Gyldendal 1910).
Maleri af Andreas Juul, ca. 1845.
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“O, reise, reise!”
– Rejsende i filosofi
og eventyr

Søren Kierkegaard og H. C.Andersen: Af de to
store Guldalderskikkelser elskede specielt
Andersen at rejse.
– Et Kierkegaard-citat: “Andersen kan skrive
om Lykkens Galocher, men jeg kan skrive om
Skoen, der trykker!”
Rejsende i filosofi

han flere gange i løbet af

Vores verdenskendte danske

1840’erne frivilligt eksil i

filosof, Søren Kierkegaard, er

Berlin. Han drømmer om det

en af den danske Guldalders

store udland, men når aldrig

store skikkelser.

længere.

Det er først og fremmest

I Berlin skriver Kierkegaard

København, som danner

sine første hovedværker, så

scene for Guldalderen.

metropolen gør gavn og

På hovedstadens strøg,

bidrager til mylderet af ideer

gader og stræder myldrer det

i hans altid feberhede hjerne.

med intellektuelle megastjerner i den første halvdel af

Kirkegaard sejler ved sin før-

1800-tallet. Den indbyrdes

ste Tysklandsrejse i 1841

tone er kras: Kierkegaard

med dampskibet “Königin

Et følsomt ungdomsportræt af
Søren Kierkegaard, udført af
halvfætteren, Niels Christian
Kierkegaard, som var uddannet
på Kunstakademiet. Ca. 1840.

I det satiriske magasin
“Corsaren” blev den københavnske intelligentsia karrikeret. Her
er det tegneren P. C. Klæstrup,
der portrætterer en selvbevidst,
spankulerende og spekulativ
Kierkegaard.

hudfletter H. C. Andersen og

Elisabeth” på ruten fra Ystad

følelse af både åndsbeslæg-

hvirvles ind i fantastiske

er i kontrovers med J.L.

til Stralsund ved Rügen.

tethed og nysgerrighed

begivenheder.

Heiberg – alle bliver de kari-

Derfra foregår de 250 sidste

mellem de to, som gør, at de

Den unge teolog i det føl-

keret, klædt på, og af, i

km. af rejsen til Berlin med

livet igennem forbliver stærkt

gende kan ses som et let

tidens satiriske tidsskrift:

postvogn.

interesserede i hinandens

drillende selvportræt af H. C.

karriere og litterære produk-

Andersen, og rejseoplevelsen

“Corsaren”.
Lykkens Galocher og skoen,

tion.

er inspireret af nogle af

Kierkegaard ses hovedsage-

der trykker:

ligt som en tragikomisk figur

Vi møder Kierkegaard-citatet

“O, reise, reise!”

i sin samtid, og hans ånds-

i en alenlang og skarp kritik

I eventyret Lykkens Galocher

“… Theologen gik op og ned

produkter latterliggøres af

af forfatterskabet, ja af H. C.

ankommer en fe til jorden

i Gangen, Klokken var kun

mange.

Andersens hele personlighed

med et par galocher, der har

sex; ude fra Gaden klang et

Andersens egne:

i forbindelse med hans udgi-

den egenskab, at tager man

Posthorn.

Kierkegaard er ikke så stor

velsen af romanen: “Bare en

dem på, bliver ens ønsker

“O, reise! reise!” udbrød

en elsker af dannelsesrejsen

Spillemand”. Det sårer natur-

straks opfyldt. Galocherne

han, “det er dog det lykke-

som globetrotteren H. C.

ligvis Andersen dybt.

skifter i raskt tempo ejer-

ligste i Verden! det er mine

Andersen. Trods det vælger

Ikke desto mindre er der en

mand, og en række personer

Ønskers høieste Maal! da
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Det kolorerede foto viser K. F. Schinkels Schauspielhaus i Berlin. Søren Kierkegaard var ofte gæst her under sine Berliner-ophold. I 1842 deltager
han også i en række universitetsforelæsninger, samtidig med at hans forfatterskab for alvor tager fart. Her skriver han som en rasende på hovedværket: “Enten–Eller”, som ligger færdig, da han i foråret 1842 vender tilbage til København med dampskib.
Ifølge kilder er det ikke en større optagethed af andre landskaber, arkitektur eller fremmede skikke, der præger Kierkegaard. De er blot en kulisse til hans eget helt personlige projekt.

vilde denne Uro, jeg føler,

ned i Benene, der ophovne-

Parapluier, Stokke og Hatte

undervejs. Et andet gennem-

stilles. Men langt bort skulde

de, klemtes af Støvlerne ... I

gyngede i Nættet oven over

gående tema er den yderst

det være! jeg vilde see det

sin Lomme til Høire havde

...”

velkomne oplevelse af under-

herlige Schweitz, reise i

han Creditivet, i sin Lomme

Italien og –”

til Venstre Passet og i en

Rejsende i eventyr

den store eventyrdigter af

Ja, godt var det at

lille Skindpung paa Brystet

Vores rejsende i eventyr, H.

kongehuse og intelligentsia –

Kaloskerne virkede lige strax,

nogle fastsyede Louisd’orer;

C. Andersen, foretager en

såvel som af menigmand –

ellers var han kommet

hver Drøm forkyndte, at en

stor Europarejse samtidig

omkring alt for meget baade

eller anden af disse

med vores rejsende psykia-

Først og sidst rummer H. C.

for sig selv og os Andre.

Kostbarheder var tabt, og

ter, Harald Selmer. Begge

Andersens dagbog skarpe

Han reiste. Han var midt

derfor foer han feberagtig

skriver de udførlige rejsedag-

skildringer af rejsen, miljøer

inde i Schweitz, men med

op, og den første Bevægelse,

bøger.

og møder undervejs, som

otte Andre pakket ind i det

Haanden gjorde, var en

Inderste af en Diligence;

Trekant fra Høire til Venstre

Andersen holder sig ikke til-

live for læserens øjne. På

ondt i Hovedet havde han,

og op mod Brystet, for at

bage med indgående beskri-

denne måde giver den et

træt i Nakken følte han sig,

føle om han havde dem eller

velser af maveonder og

fremragende tidsbillede, som

og Blodet var sjunket ham

ei.

andre helbredsproblemer

på bedste vis supplerer

vejs at blive modtaget som

digteren evner at bringe til
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Selmers mere prosaiske rejsedagbog.
H.C. Andersen forlader
Danmark i begyndelsen af
juni 1847. Han rejser over
Hamborg-Bremen-Oldenburg
og via Utrecht til Amsterdam.
Derefter over Leyden til
Haag. Så til Rotterdam, og
ombord på dampskibet
Batavier med kurs mod
England.
Ankomsten til modernitetens
og teknologiens højborg,
London og Themsen, udmaler Andersen levende: overalt
et mylder af dampskibe, som
piler afsted med ild og røg
som et festfyrværkeri ud af
de høje skorstene.
Med diverse ophold og
udflugter tager Andersens
rejse fra Danmark til London
20 dage. Sejlturen fra
Rotterdam til London varer
et døgn.

Til højre en af H. C. Andersens
mange og ganske følsomme skitser, som han udfører som en del
af sine omfattende rejsedagbøger. Tegningen stammer fra en
rejse i 1834 0g motivet er Wiens
voldgrav.
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Denne tegning er også af P. C. Klæstrup og trykt i det satiriske magasin” Corsaren”. Den viser, hvordan
Andersen keder et tvangsindlagt privat publikum til døde med endeløse oplæsninger af sine seneste frembringelser.
Situationen er ikke urealistisk. H. C. Andersen var en flittig gæst, som ofte nød længere ophold hos tidens
fremtrædende borgere. At de nød besøget i samme grad var ikke altid tilfældet.

“...I sin Lomme til Høire havde han Creditivet, i sin
Lomme til Venstre Passet og i en lille Skindpung paa
Brystet nogle fastsyede Louisd’orer; hver Drøm forkyndte, at en eller anden af disse Kostbarheder var
tabt, og derfor foer han feberagtig op, og den første
Bevægelse, Haanden gjorde, var en Trekant fra Høire
til Venstre og op mod Brystet, for at føle om han
havde dem eller ei. Parapluier, Stokke og Hatte
gyngede i Nættet oven over ...”
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Anstalterne

Harald Selmers rejse i løbet
af få måneder i vinteren
1847-48 er et sandt maraton
i en tid, hvor lokomotivet
afløser hesten, og dampkraften tager over fra sejlet.
Rejsens indtryk indgår i planlægningen af opførelsen af
den “moderne” helbredelsesanstalt for sindssyge i
Risskov, nord for Århus.
Anstalten åbner i 1852 under
Harald Selmers ledelse.
Sine overvejelser omkring
anstalternes indretning og
behandlingsformer nedfælder
han i rejsedagbogen:
“ Om Daarevæsenets
Indretning i Tydskland og
England”.
Selmer beskriver her de
enkelte anstalter i detaljer
og redegør for sine synspunkter.
Alle Selmer-citater i det følgende afsnit stammer fra
denne udgivelse.
Rejsedagbogen trykkes i
“Bibliothek for Læger”, 1848.

Kontinentet

2: Sachsenberg: (Åbner 1830.

Denne Grundsætning har

kan være rationelt, slet ikke

Leder: Dr. Flemming)

ogsaa gjort sig gjældende i

“ … Den omhyggeligere

at lade Anstalten træde

“ … Der er ikke mange

de fleste af Tydsklands nyere

Pleje, som nuomstunder bli-

Patienterne i Møde med den

Punkter, hvorom

Anstalter, og næsten alle

ver de Afsindige til Del, har

Alvor, som en fornuftig

Daarelægerne have været

have de en mere eller min-

aldeles tilintetgjort Troen paa

Daarebehandling dog ikke

saa enige, som angaaende

dre tiltalende, ofte endog en

den i sin Tid saa meget

kan undvære; og der ligger

Uhensigtsmæssigheden af

udmærket smuk Beliggen-

omtalte ejendommelige Lugt

unægtelig en vis Ensidighed

Daareanstalters Beliggenhed

hed.

af deres Uddunstning; og

i den Vægt, man enkelte

i en større By, ja selv i den

Dette gjælder for at anføre

hvad man paa et og andet

Steder, paa Illenau og

umiddelbare Nærhed af en

Exempler; om Sachsenberg i

Sted kunde forledes til at

Hornheim f. Ex., lægger paa,

mindre. Anskuelserne om det

det Mecklenborgske …

henføre hertil, hidrører

aldrig at lade Massen af

Maximum og Minimum, som

aabenbart kun fra Urenlig-

Patienterne faae Lejlighed til

Afstanden ikke bør overskri-

Den hollandske psykiater,

hed, som oftest gjennem

... at bemærke, at de befinde

de, varierer vel en Del, men

Bernhard Hendrik Evert, læg-

Latrinerne. Nødvendigheden

sig paa et Sted, hvorfra de

det er en Selvfølge, at lige-

ger også vejen forbi

af at have disse i umiddelbar

ikke efter Behag kunne gaae

som de lokale Forhold altid

Sachsenberg på sin studierej-

Nærhed af Patienternes

bort igjen …”

til en vis Grad i Virkelig-

se i 1847. I en rapport til

1: Hornheim, Kiel: (Åbner1845.

indsee dog heller ikke at det

Leder: P. W. Jessen)

heden have gjort Udslaget i

provinsmyndighederne i det

tignok vanskeligt at undgaae

På illustrationen herover fra

dette Punkt, saaledes der

nordlige Holland fortæller

alle Spor af disse fatale

1850 ser vi Hornheim privat-

ogsaa indrømmes dem en

han bl.a., at hovedbygningen

Elementer ... med Undtagel-

anstalten i distriktet Gaar-

ustridig Indflydelse til at for-

minder ham om den nybyg-

se af Hornheim findes der

den ved Kiel. I baggrunden

øge eller formindske saavel

gede afdeling for akutte pati-

ikke Waterclosets i nogen

ser vi fjorden og skimter et

Fordelene som Ulemperne af

enter, som han nyligt har set

nyere Anstalt …”

tog på strækningen Kiel-

Kjøbstadlivets Nærhed; og

i Prag. Han beskriver bygnin-

“ … Vi ville hermed ikke

Altona-Hamburg.

Hovedsagen vil altid være at

gens indretning som glimren-

Opholdssteder gjör det rig-

dadle, at man søger saa vidt

Hornheim grundlagdes af P.

Anstalten erholder et ... land-

de, værelserne er rummelige

muligt at cachere f. Ex.

W. Jessen, da han forlod stil-

ligt og fredeligt Præg, uden

og højloftede, og korridorer-

Vinduesforvaringen eller lig-

lingen som leder af

at afskjæres fra Afbenyttel-

ne brede og lyse.

nende Forholdsregler, men vi

Slesvigeranstalten.

sen af Bylivets Elementer.

(www.europeanjourneys.org)
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3: Halle Nietleben: (Åbner

altså: hvorvidt man bør

4: Sonnenstein:

efterat den i sin Tid saa

1844. Leder: H. Damerow)

holde de helbredelige patien-

(Åbner 1811. Leder: E. Pienitz)

berømte Sonnensteiner

“… Den Anstalt, som giver

ter helt adskilt fra de uhel-

“… Man tog sig for at ordne

Anstalt i Kongeriget Sachsen

det tydeligste Billede af den

bredelige i separate anstal-

Stoffet efter praktiske

var kommet i Stand som en

relative Forbindelses Idee, og

ter, om man skal blande de

Hensyn, eller det mindste

af dette Systems første Frug-

paa en Maade kan betragtes

to grupper, eller om man får

efter hvad der blev anseet

ter, have arbejdet for en

som en authentisk Kommen-

de bedste resultater ved at

for praktiske Hensyn, man

skarp Adskillelse mellem de

tar dertil, da Byggeplanen er

indlægge begge grupper i

etablerte en Distinktion

Helbredelige og Uhelbrede-

udkastet af Damerow selv ...

samme anstalt, men på hver

mellem Uhelbredelige og de

lige ...”

er den i 1842 paabegyndte

deres afdeling.

Helbredelige, henviste hine

og i 1844 aabnede, men

Det er denne sidste “Idee”,

til Humanitetens Omsorg

Fæstning og

endnu ikke ganske fuldendte

som Selmer tilslutter sig.

som mindre vedkommende

helbredelsesanstalt

Provindsialanstalt for

Altså: at se en kombineret

den lægelige Virksomhed, og

Anstalten Sonnenstein er pla-

Sachsen, beregnet paa 150

anstalt som en slags for-

forbeholdt denne en mere

ceret i et klassisk tysk land-

Helbredelige og 250

bundne kar, hvor man ind-

udelukkende Indflydelse paa

skab: på en klippetop, sku-

Uhelbredelige ved Halle ... i

rømmer den enkelte patients

Helbredelige. Saaledes

ende ud over byen Pirna og

Nærheden af Saaleflodens

tilstand en vis dynamik: en

opstod de rene Helbredelses-

Elben, hvor den baner sig vej

søndre Bred og ikke langt fra

patient, som ved sin indlæg-

anstalter, medens Residuet

mod nord mellem bjergene.

Ruinen Giebichenstein i et

gelse eksempelvis opfattes

af Behandlingen i disse

Harald Selmer er ret fåmælt

meget smukt og oplivende

som uhelbredelig, kan sene-

anvistes Plads i Plejeanstal-

om sit besøg på Sonnen-

Landskab ...”

re, periodisk eller permanent,

ter, der vel ikke skulde und-

stein. Her citerer vi i stedet

udvise bedring og således

drages Lægernes Indflydelse,

to andre danske rejsende i

Et centralt emne i Selmers

gøre sig fortjent til at skifte

men dog især var Gjenstand

psykiatri:

overvejelser om den tidssva-

fra plejeafsnit til helbredel-

for en humanistisk Omsorg.

Allerede i 1826 besøger

rende anstalts indretning og

sesanstalten/eller omvendt.

Det var navnlig i Tydskland,

lægen Johan Wilhelm Wendt

funktion er netop det, han

Man kan med andre ord

at dette System gjorde sig

Sonnenstein på sin psykia-

her kalder “… den relative

flyde frem og tilbage gennem

gjældende; og det er fornem-

triske studierejse. Han skri-

Forbindelses Idee …”.

anstaltens relativt forbundne

melig Jacobi og Zeller, som

kar, alt efter dagsformen.
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ver: “... Efter at have steget

225 Steen-Trappetrin op paa

dette Bjerg, kommer man til

hofmaler i Dresden, ikke

en tillukket Dør, hvorfra man

langt fra Sonnenstein og

endnu i en muret Hvælving

byen Pirna. Omkring 1750

maa stige 20 Trapper, inden

udfører han et større antal

man kommer til den store

malerier herfra.

Slotsgaard ... Saavel fra

Belotto er elev af sin onkel,

Slottet, som fra den store

Giovanni Antonio Canal

med en Muur omgivne Have,

(1697-1768), en berømt vene-

har man den meest fortryl-

tiansk maler, som kaldtes

lende Udsigt til den dejlige

ved diminutivet Canaletto:

Elbdal; man seer tydeligen

Når Belotto arbejder bl.a. i

Fæstningen Königstein,

Tyskland og Polen, anvender

Bjerget Lillienstein og en stor

han onklens mere prestige-

Dampkedelen

nem tøjet, placeret i kedelen.

Deel af det sachsiske

fyldte navn, Canaletto.

Illustrationen stammer fra

Damprensning ved høj tem-

trebinds-værket “Der Königl.

peratur af tilsølet sengetøj

sig endog henimod Dresden

Udryddelseslejr

Sächsischen Heil- und

og beklædning er almindelig

...”

og russisk kaserne

Verpflegungsanstalt Sonnen-

vask overlegen, hygiejnisk

Anstalten Sonnenstein blev,

stein” fra 1829.

set.

Schweitz; Udsigten strækker

J. R. Hübertz skriver i 1841:

som en række andre tyske

“… Sonnenstein var tidligere

anstalter for sindssyge og

På tavlen ser vi en tegning

Selmer nærer en glødende

et Slot, et Castel, der hørte

åndssvage, et velsmurt hjul i

af Sonnensteins dampkedel.

interesse for moderne tekno-

med i Stadens Befæstnings-

nazisternes udryddelsesma-

Vi taler faktisk om datidens

logiske indretninger, som kan

system. Da den nuværende

skineri. Sindssygeanstalterne

damprenseri.

forbedre hygiejnen og med-

Direktør, Dr Pienitz i Begyn-

fungerede perfekt til formålet

På tegningen: A, til venstre,

virke til en effektivisering af

delsen af dette Aarhundrede

– 15.000 psykisk syge aflive-

ser vi ildstedet ovenfra. B

anstaltens drift. Han vier

bragte de Grundsætninger

des – alene bag

viser et tværsnit af ildsted

disse emner særlig stor

om en humanere Behandling

Sonnensteins mure – i årene

og kedel, 0g D viser bund-

opmærksomhed på rejsen og

af de Afsindige, han havde

1941-42.

pladen (f ) med huller, som

gør sig også stor umage med

tilegnet sig i Pinels Skole,

Efter krigen endte anstalten

lader dampen passere igen-

det sanitære i Risskov.

hjem til Sachsen, skjænkede

bag Jerntæppet og fungerede

Regeringen denne, den gang

i en årrække som sovjetisk

forfaldne, Domaine til en

kaserne og lejr for krigsfan-

Anstalt …”

ger med mere.
I juni 2000 åbnedes der på

Sonnenstein – Belotto eller

Sonnenstein et museum for

Canaletto?

ofrene for holocaust.

Maleriet (øverst på foregåen-

de side) af fæstningen

(nederst t. h.: Et nutidigt

Sonnenstein er udført af

foto af Sonnenstein)

Bernardo Bellotto (1720-

1780). Han er i en periode
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Das neue Haus åbner i 1844

opmærksomhed på lysets

under Dr. Riedels ledelse.

betydning for det psykiske

Das neue Haus er en helbre-

befindende!

delsesanstalt. Den opføres i
fysisk forbindelse med en

Selmer taler om vigtigheden

ældre galeanstalt fra 1790 i

af at fjerne den sindssyge fra

Prags centrum.

ondets rod, med andre ord

Prageranstaltens ældre del,

beliggenheden midt i storby-

plejeanstalten, tilbyder dog

en. Her er han også helt i

ifølge Selmer ganske anstæn-

tråd med sine tanker om

dige forhold for patienterne.

Jydske Asyl: Selve asylbegre-

Selmer beskriver i “Daarevæ-

bet tilsiger jo, at han tilbyder

senets bygningsforhold i

sine patienter tilflugt fra det

ubetinget Fordel, hvad ogsaa

Tydskland og England”

onde samfund, eller den dys-

Riedel selv indrömmer. Den

Prageranstalten som nær-

funktionelle kernefamilie,

“… Det er vist, at ingen af de

brillante Udsigt over den

mest luksuriøs, fantastisk

som har gjort vedkommende

nyere tydske Anstalter gjör

maleriske Stad med alle de

beliggende med smuk udsigt

syg, ved at tilvejebringe den

et saa behageligt

omliggende Bjerge kan have

over byen og omgivelserne,

ro, renlighed og regelmæs-

Totalindtryk som denne, og

sit Gode, men da Flertallet af

men demonterer straks derpå

sighed, som han finder helt

det er ogsaa vist, at den er

Anstaltens Patienter er fra

sin ros – udsigten skulle

essentiel for patientens

en af dem, som fortjene

Prag selv, er det dog altid et

nødig distrahere de sindssy-

mulighed for, efter en sådan

störst Opmærksomhed næs-

Spørgsmaal, om det ikke

ge for meget (sammenligne-

periode af afsondring, at

ten i alle Henseender. Men

ogsaa var Flertallet mere

ligt med Jydske Asyl, hvor

vende tilbage til det sam-

paa den anden Side er man

tjenligt at vende Blikket bort

udsigten fra anstalten ind

fund, eller den rolle, denne

dog vistnok gaaet vel vidt,

fra et Syn, som i mangt et

mod Århus er hindret af den

for en tid har forladt.

naar Prageranstalten ved

Tilfælde maa vedligeholde

mellemliggende Risskov –)

flere Lejligheder er bleven

Ideforbindelser, det netop

Endvidere: For at opnå den

Selmer fortsætter om

opstillet som en

kan være ønskeligt at afbry-

Prageranstalten, at han

de, og som Vanen tilmed har

“brillante Udsigt” vender

Mønsteranstalt, og man har

stort set alle værelsers vin-

mener, at 3 etager er én for

maaskee vel meget ladet sig

berøvet meget af dets

duer mod nord, dette gør, at

meget. Man skal ikke stable

imponere af de virkelige

Tillokkelser. Det er rimeligvis

patienterne ikke får tilstræk-

patienterne på den måde.

storartede Forhold i visse af

hint glimrende Prospekt, som

keligt med dagslys. Her kan

Senere opføres Jydske Asyl jo

dens Lokaler og af dens

har havt störst Andel i, at

vi erindre om Jydske Asyls

også med kun 2 etager.

næsten luxuriøse Udstyrelse i

Hovedfronten med alle

assymetriske korridorer, som

Desuden mener han, at trem-

flere Henseender, eller

Værelserne, tvertimod de

i begge fløje af det oprindeli-

merne for vinduerne virker

bestikke af dens smukke

Regler for et Bygningsanlæg

ge byggeri vender mod nord

for anmassende. Generelt

Beliggenhed og af Dr.

af denne Bestemmelse, som

(se grundplan) for ifølge

fremhæver Selmer ofte, at

Riedels elskværdige

Prag dog ikke ligger sydligt

Selmer at få lysindfald fra

der kan være for lidt og for

Personlighed. Vi have allere-

nok til at tilsidesætte, er

syd i patientstuerne – en

meget af alting – Det være

de ovenfor bemærket, at

kommet til at vende saa

datidig lysterapi, eller

sig sikkerhedsforanstaltnin-

Prageranstaltens Beliggenhed

godt. som lige imod Nord …”

5: Prag: Das neue Haus,

ikke kan betragtes som en

(Åbner 1844. Leder: Ernst
Riedel)
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ger eller slaphed/mangel på

afdelinger er meget specielle,

samme, antal af etager,

de rummer hver et meget

anvendelsen af tvang etc.

stort, “imposant” fællesrum
for i alt 8 patienter, hvor de

Selmer roser dog

kan boltre sig frit hele dagen

Prageranstalten for dens

med ca. 60 kvadratalen (ca.

“… Renlighed, Orden og

37 m2) til rådighed pr. per-

Rolighed …”. Latrinerne er

son, og hvor celledørene for

placeret på en måde,så man

det meste står åbne.

undgår stank, noget Selmer

– Man forestiller sig uvilkår-

jo finder uhyre vigtigt.

ligt et voldsomt leben af gri-

Alt i alt mener han dog ikke,

masserende, gestikulerende

at anstaltens indretning bør

og talende, råbende eller

6: Erlangen:

imiteres på dansk grund. Bl.

grædende patienter, som

(Åbner 1846, F. W. Hagen)

Arbejdshus, som uhensigts-

a. er “...Klassifikationen for

uden megen indblanding teg-

“… Et endnu større Misgreb

mæssig for Daarevæsenets

simpel …”: Patienterne er

ner arabesker over gulvet.

har man begaaet i Bajern. I

Brug.

altså ikke opdelt i tilstrække-

Selmer mener nok, at salens

over en halv Snes Aar har

Denne Anstalt staaer altsaa

ligt mange underkategorier

imponerende størrelse kan

man her forberedet Forbed-

allerede nu, to Aar efter at

tage pippet fra en og anden

ringer i Daarevæsenet ved

have begyndt sin Virksom-

“Maniakus” og mane denne

jevnlig at sende Læger paa

hed, som en slaaende

Forholdet mellem pladser til

til eftertanke.

Rejser, dog kun, som det

Anachronisme. Den er over-

rolige og urolige patienter er

Selmer kritiserer enkeltheder

synes, for at lægge deres

fyldt med Helbredelige og

i Prag 80/20, mens det nor-

i indretningen af cellerne,

Rapporter ad acta. Imidlertid

Uhelbredelige imellem hinan-

male er 60/40. Da afdelinger-

blandt andet skodderne. Han

begyndte man tillige

den, har ret smukke, men

ne ikke virker usædvanligt

mener, deres indretning og

Opførelsen af en Anstalt ved

saa uhensigtsmæssigt belig-

urolige, tilskriver Selmer

betjening er så besværlig, at

Erlangen for 130 Patienter.

gende Lokaliteter, at den

dette, at lokalbefolkningen

plejeren lades forsvarsløs

Lægelig Medvirkning blev

ikke engang kan tilvejebringe

måske af nationalkarakter er

over for en eventuel voldelig

ikke benyttet ved dette

en skarp Sondring mellem

ualmindeligt rolige gemytter!

patient under betjeningen af

Anlæg, og i Mangel af en

Kjönnene, og overhovedet

Noget andet usædvanligt: I

dem.

selvstændig Plan valgte man

maa føle sig betydelig gene-

Prag er der intet overopsyn,

Alt i alt mener Selmer dog,

at kopiere den bekjendte

ret i sin Virksomhed ...”

og plejepersonalet bor nær-

at Dr. Riedel har ansvaret for

stjerneformige Anstalt i

mest “en Famille” sammen

en meget fornem anstalt,

Glasgow. Denne havde den-

Ligesom Selmer er F. W.

med patienterne – dørene er

hvor de specielle forhold er

gang rigtignok endnu et tra-

Hagen, som Selmer møder

åbne om natten. Dette

afpasset fint til lokale og

ditionelt Renomee, men

på Erlangen, på en europæ-

mener Riedel er et gode,

nationale særpræg, uden at

Tilfældets Ironi vilde, at

isk dannelsesrejse, dog alle-

mens man andre steder i

de dog bør kopieres til

netop paa samme Tid som

rede i 1844. I 1847 er Hagen

Tyskland besværer sig over

eksempelvis Danmark.

man omsider i Sommeren

reservelæge. Han bliver først

dette for nære forhold.

1846 aabnede Erlanger-

leder af Erlangen i 1859.

Prageranstaltens i alt 4 celle-

anstalten, solgte man i

efter Selmers smag.

Glasgow dens Original til
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7: Winnenthal:

Egentlig er det ret naturligt,

8: Illenau:

Forhold, idet det upaatvivle-

(Åbner 1834. Leder: A. Zeller)

da klostrene typisk tog sig af

(Åbner 1842. Leder: C. F. Roller)

lig rigtige Princip, at udvide

både fattiglemmer og sinds-

“… Man kunde sige, at

Lægens Myndighed, her er

syge.

Hovedlinierne af Illenau er to

gjennemført paa en Maade,

Rækker af sammenbyggede

som næsten gjör Dr. Roller

“… Det er fornemmelig
Damerow, der har
Fortjenesten af at have ført

Winnenthal er beliggende i

Huse, hvert for en særegen

mere til administrativ end til

Anstaltsvæsenet til det

omegnen af Stuttgart. Efter

Patientklasse; og denne

lægelig Embedsmand, og

Punkt, det nu befinder sig

en overgangsperiode, hvor

Anstalt forener saaledes

synes at lade Direktorvær-

paa, og hvis Bestræbelser i

det tidligere kloster inkarne-

Hovedfordelene af den fran-

digheden hvile tungt paa

denne Retning stedse finde

res som slot, indrettes

ske Pavillonstil uden at dele

hans Skuldre. Man har vel

mere Anerkjendelse. Jacobi

Winnenthal til anstalt. Fra

dens Ulemper; men

søgt at bøde herpaa ved

(paa Siegburg), som er en

begyndelsen bygger den,

Afdelingernes Antal kunde

Ansættelsen af et Embeds-

altfor ungdommelig Olding,

som Selmer beskriver det i

vistnok uden Skade have

og Betjentpersonale, hvis

til ikke at paavirkes af alle

foregående citat, på princip-

været reduceret noget.

Talrighed ingen anden

Tidens Bevægelser, holder

pet for den absolutte adskil-

Man har bebrejdet Illenau, at

Anstalt forholdsvis kan opvi-

ikke længer ubetinget paa

lelse: altså udelukkende

den er for stor; men den er

se Mage til; men om

den Adskillelse, han selv for

optagelse af helbredelige

dog ikke meget större end

Hensigten er opnaaet ved et

25 Aar siden bidrog Sit til at

sindssyge.

enten Halle eller Prageran-

saa kompliceret Maskineri,

etablere, og Zeller (i

Adskillelsen muliggøres gen-

stalten. Denne Anke har

turde vel være et

Winnenthal) er blandt de

nem indretningen af en sø-

rimeligvis for en Del sin

Spørgsmaal …”

tydske Daarelæger det ene-

steranstalt for de uhelbrede-

Grund i det overvældende

ste Navn af Betydenhed, som

lige patienter i det nærlig-

Indtryk af den store

Et fugleperspektiv

endnu ikke vil opgive Troen

gende Zwiefalten. som ligele-

sammenhængende

Øverst ser vi anstalten

paa den absolute Adskillel-

des åbner i 1834 i et tidlige-

Bygningsmasse, og forsaa-

Illenau i fugleperspektiv. Den

ses formentlige Fortrin …”

re klosters bygninger. Begge

vidt som den er grundet,

store bygningsmasse ligger

institutioner rummer gode

turde Fejlen ikke saa meget

som på en ø, bag en vold-

Det gælder for flere af de

faciliteter for beskæftigelse

ligge i Patientantallet, som i

grav, afrundet af et cirkel-

tyske anstalter, at de er ind-

af patienterne.

Anstaltens administrative

slag, som tildels består af en

rettet i tidligere klostre.
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afvandingskanal.

Som vi genfinder det i Sel-

Badeindretninger

Isoleringens

og uhelbredelige længst fra

mers anstalt i Risskov, foru-

Til højre ser vi tegninger af

helbredende kraft ...

centrum.

den Kurhuset på Skt Hans

de sindrige badeindretninger

Valget af beliggenheden ved

I anstaltens nordlige del, til

ved Roskilde, er kirken med

– specielt for mændene. De

Achern i Schwarzwald, syd

venstre, har vi mandsafde-

det undseelige tårn placeret

er anlagt ved en kanal, lidt

for Strassburg og Rhinen, er

lingen, og spejlet symmetrisk

helt centralt i den bageste

uden for anstaltens periferi.

resultatet af grundige over-

i midteraksen, som i Risskov,

bygning, som i øvrigt rum-

Kvinderne bader direkte i

vejelser og modsvarer fuld-

ligger kvindefdelingen.

mer anstalten for de helbre-

kanalen, mens der til mæn-

stændig Selmers valg af

delige. Kirken er blikpunktet

dene er et svømmebad med

Risskov-anstaltens smukke

Selmer kritiserer anstaltens

for hele anlægget, når man

brusere på et podie i midten.

beliggenhed ved skov og

labyrintiske karakter, Han

nærmer sig anstalten ad den

Desuden er der tre baderum

strand, nær en større pro-

fremhæver dog, ikke overra-

lange trækransede allé. To

med håndpumpe, brusere og

vinsby og dog naturligt

skende, “… Det upaatvivlelig

kolonnader, eller søjlegange,

badekar.

adskilt.

rigtige princip, at udvide

Roller taler om “isoleringens

Lægens myndighed …”

Illenau åbner i 1842 under

helbredende kraft”. Selmer

Selmers konklusion: Illenau

plejeanstalten. Her finder vi

ledelse af Dr. C. F Roller og

har de samme tanker om det

er et for stort og kompliceret

bl.a. kontorer og bibliotek

bygget efter Rollers plan.

æstetisk tiltalende og pasto-

maskineri. Anstalten i

forbinder bygningen med de
foranliggende, som udgør

Den har mange lighedspunk-

rale miljø som afgørende for

Risskov tildeler han da også

ter med Selmers anstalt i

patientens muligheder for

væsentlig mindre dimensio-

Køkken

Risskov: Vægtningen af det

helbredelse.

ner ud fra synspunktet, at

Øverst til venstre ser vi det

rekreative, udflugter og

arbejdende køkken. Der snit-

arbejde i park og gartneri,

Selmer kalkerer til en vis

antal – hverken mere eller

tes, hakkes, røres og klargø-

alt dette genfinder vi i

grad Illenaus hierarkiske

mindre.

samt køkken og spisestue.

120 patienter er det ideelle

res. Bagest det store komfur,

Risskov. Anstalten rummer til

struktur i Jydske Asyl i

Gennem udvidelser fra 1861

og foran det er der 6 koge-

overflod faciliteter såsom

Risskov: I anlæggets midte

og senere, grundet overbe-

ølkælder, keglebane og høn-

finder vi de dannede helbre-

lægning, kommer Jydske Asyl

segård.

delige – og så fremdeles ned

dog til at fremstå mere lig

ad rangstigen til de urolige

det Illenau, vi ser gengivet

kedler med damptryk.

her.
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9: Eberbach/Eichberg:

Inventarium og Vand, for at

10: Siegburg:

ske Anstalter saa almindelige

(1815/1849 – Eichberg er under

kunne aabnes. Dog er det

(Åbner 1825. Leder: Maximilian

Reidske, dog saaledes at

opførelse ved Selmers besøg i

vel rimeligt, at de senere

Jacobi).

Ventilationen væsentlig skeer

1847. Leder: Lindpaintner).

indtraadte politiske Begiven-

“... De tydske Daareanstal-

ved Oplukning af Vinduer.

heder ville medføre yderlige-

ters Opvarmning og Ventila-

“… Et af de Lande i

re Forsinkelser i dens

tion er i det Hele meget sim-

Den hollandske psykiater,

Tydskland, som i Forhold til

Fuldendelse.

pel. De kunstige Varmesy-

Bernhard Hendrik Everts,

sin Störrelse har gjort mest

stemer, som f. Ex. i sin Tid

besøger, ligesom Harald

for Daarevæsenet, er

Denne nye Anstalt ligger 10

bleve indførte i Siegburg og

Selmer, Siegburg i 1847. Han

Hertugdömmet Nassau. Hidtil

Minutters Spadseretour fra

paa Sachsen-berg, have i saa

supplerer Selmers beretning

har man vel havt de

Klosteret, omtrent en halv

stort et Omfang ikke viist sig

med følgende indtryk:

Afsindige her under mindre

Mil fra den höjre Rhinbred

tilfredsstillende, og man

Ligesom Sonnenstein er

heldige Forhold i det forhen-

paa en Bjergskrænt af

træffer nu paa de fleste

Siegburg indrettet i en tidli-

værende Benediktinerkloster

Taunusbjergenes sydligste

Steder smagfulde Fajance-

gere fæstning. Siegburg

Eberbach, der tillige er ind-

Forgreninger.

ovne, enten Vindovne, eller

havde dog oprindeligt været

rettet til Straffeanstalt; men

Bygningsanlægget støtter sig

Bilæggere, som opvarmes fra

kloster. Det ligger på en høj

allerede for 8 Aar siden paa-

umiddelbart til en meget

Korridorerne. Den gamle

bakketop nær byen Sieg med

begyndte man Anlæggelsen

betydelig Skovstrækning, har

Frygt for Ulykkestilfælde ved

en smuk udsigt over Rhinda-

af en ny kombineret Helbre-

en pragtfuld Udsigt over det

Kakkelovne er altsaa bleven

len og Bonn.

delses- og Plejeanstalt for

hele Rheingau, og danner

erkjendt for overdreven; dog

Everts finder både Siegburg

200 Individer i et Forhold af

med sin anselige og smagful-

finder man ikke disse i de

og Sonnenstein ganske ueg-

Mandfolk til Fruentimmer

de Facade en sand Prydelse

nyere Cellebygninger, der

nede til sindssygepleje på

som 2:1, med hvis Opførelse

for Egnen ...”

alle uden Undtagelse opvar-

grund af den høje beliggen-

det vel er gaaet temmelig

mes med hed Luft efter et

hed. Han tænker givetvis på

langsomt, men som dog i

Eichberg indrettes med for-

System, som vel afviger

faren for patienters selv-

Midten af Januar maaned af

billede i anstalten Illenau og

noget i de forskjellige

mord, som andre besøgende

dette Aar allerede var saa

bygger dermed på C. W. F.

Anstalter, men dog gjerne

også omtaler i forbindelse

vidt færdig, at den kun ven-

Rollers principper.

stemmer mere eller mindre

med Sonnenstein.

tede paa Forsyning med
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overens med det i de engel-

11: Guislain Hospital:

Følge deraf en planmæssig

Om

har sine Grændser; og hist

(Det nye Guislain Hospital er

Behandling, har at kæmpe

sikkerhedsforanstaltninger

og her finder man de

planlagt, men åbner først i 1857.

med de störste Vanskelig-

Herover et trappegelænder i

Sikkerhedsforanstaltninger,

Selmer træffer i 1848 Joseph

heder, uagtet Guislain har

Guislain Hospital i Gent:

som man ikke har vovet gan-

Guislain på den gamle anstalt. ).

opbudet hele sit ualmindeli-

Selmer taler om, hvad han

ske at afskaffe, maskerede

ge Talent, for at raade Bod

kalder en kedelig tendens i

paa en Maade, som aaben-

paa mangfoldige Ulemper.

de nyere anstalter til at ned-

bart frister Patienterne til at

Hospitaler for Afsindige, et

Denne Mand har overhove-

tone de sikkerhedsforanstalt-

eludere en Forsigtighed, der

for Mandfolk og et for

det i en Række af Aar ufor-

ninger, som en forsvarlig

hverken træder dem aabent i

Fruentimmer; men de ere

trødent arbejdet i denne

sindssygepleje fordrer. Man

Møde, eller frembyder mere

begge meget uheldigt belig-

Retning, men hans Bestræ-

går mange steder efter at

end en tilsyneladende
Sikkerhed …”

“… Gent har saaledes to

gende midt i Byen, og ind-

belser for at bevæge de

illudere normalitet og går

rettede i ældre Bygninger.

Gentske Autoriteter til klæk-

efter den æstetiske løsning i

Det førstnævnte skal være i

kelige Opofrelser, synes

den arkitektoniske udform-

Illustrationen viser et smukt

en yderst slet Forfatning, og

bestandig at være strandede

ning:

forsiret smedejernsgelænder

man veed med megen

paa kommunale Hensyn, og

“… Men medens

ved en trappe på Dr. Guislain

Behændighed at undvige den

alt hvad han i denne

Daareanstalterne baade med

Hospital i Gent. Umiddelbart

Fremmedes Ønske om at

Henseende har opnaaet, er

Hensyn til Beskaffenheden af

illuderer det normalitet og

faae det at see. For det sid-

en yderst elegant Indretning

Lokaliteterne og af det Liv,

camouflerer til dels, at dets

ste derimod er der gjort alt

af Fruentimmerhospitalets

der føres i disse stræbe, at

mission er at hindre den

hvad der vel under höjst

mere indbringende Afdeling

nærme sig saa meget som

afsindige i at kaste sig i

ugunstige lokale Forhold i

for Patienter af Stand, og

kun muligt til det sædvanlige

dybet. Ved andet blik afslø-

materiel Henseende kan for-

Paabegyndelsen af en ny

Livs Former, lader det sig

rer størrelsesforholdet

langes, og Anstalten skylder

Anstalt for Mandfolk, men

rigtignok ikke nægte, at

mellem trappetrin og gelæn-

Guislain, der er Læge ved

kun for de höjere Klasser,

Humaniteten stundum er

der imidlertid, at det er

begge Genteranstalterne,

udenfor Byen efter en af

gaaet saa vidt, at den næs-

usædvanlig højt (omkring 1,5

mange gode specielle

ham selv udkastet Plan og

ten faaer Skinnet af et vist

m.). Her er funktionen er

Indretninger; men

under meget passende

Koketteri med Tilliden til de

altså sløret, men intakt.

Klassifikationen, og som

Omgivelser …”

Afsindige, som dog ogsaa
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England

12: The Bethlem Hospital, St

grundlægges under navnet

13: Hanwell:

Harald Selmer anvender i

George's Fields:

St. Mary of Betlehem.

(Åbner 1831. Tilknyttet psykiater

citatet udtrykket “Restraint”,

(Åbner 1815. Tilknyttet psykiater

Allerede i 1300-tallet begyn-

i 1848: John Conolly).

oversat: tvang. Den største

i 1848: Alexander Morison)

der man at optage sindssy-

“… 1ste Januar 1847 fandtes

ge. Hospitalets navn kommer

“… I Hanwell var Non-

ovennævnte psykiater, John

der i samtlige engelske

i daglig tale til at indgå i det

restraint-Systemet ledsaget

Conolly. “Non-restraint” –

Asyler ialt 337 afsindige

engelske sprog som fælles-

af mild og venlig Behandling,

altså en psykiatrisk behand-

Forbrydere (Criminal

betegnelse for galeanstalt:

Forøgelse af Opsynsperso-

ling uden anvendelse af

Lunatics) hvoraf over 200 i

“Bedlam”.

nalet og Indförelse af isoleret

tvangsbælte, spændetrøje

större Separatafdelinger af

pioner bag princippet var

Indespærring, ofte i mörke

etc. – kom til at danne

forskjellige Asyler, navnlig i

Hospitalet har flere adresser

Celler.

skole. Conolly er leder af

Lancaster, Hanwell og Kent,

gennem tiderne. Det hospi-

I 1843 forefandt Commissio-

Hanwell fra 1839-1844. Da

og især i Bethlem, der alene

tal, som Selmer besøger i

nen ingen Patienter under

Selmer møder ham under sit

har over 100, og væsentlig

1848, ligger på adressen St.

Restraint, men saae et

besøg på Hanwell i januar

ved denne talrige Afdeling

George’s Field og er den tre-

Fruentimmer som havde for-

1848, er Conolly stadig til-

vedligeholder den Interesse,

die inkarnation, som åbner i

sögt at bide sig selv og

knyttet anstalten som

som det for Resten ingenlun-

1815. Det er korrekt, som

andre, efter en langvarig

“Visiting Physician”.

de kan gjöre Krav paa. Det

Selmer skriver herover, at det

Kamp med 4 til 5 qvindelige

har været paatænkt, udeluk-

rummede en stor retspsykia-

Oppassere, omsider at blive

Conolly er også på andre

kende at gjöre Bethlem til

trisk afdeling; men de

sat ind i en Celle. Dette

måder en foregangsmand.

Asyl for denne Klasse

“almindelige” psykiatriske

Optrin afstedkom stor

Han er initiativtager til

Afsindige ...”

afsnit havde en del ligheds-

Forvirring i Afdelingen, og

“British and Foreign Medical

punkter med Selmers asyl,

Patientens voldsomme

Review”, et banebrydende

Harlad Selmer har ikke høje

hvad angår klassifikation og

Anstrængelser for at befrie

tidsskrift, som han redigerer

tanker om Bethlem Hospital i

beskæftigelse. Dog er det

sig, og den Heftighed. hvor-

i en årrække fra 1839. I

London. Imidlertid er det et

klart, at der var hændt

med hun efter sin Indspær-

denne egenskab er han også

af verdens ældste psykiatri-

meget nyt i sindssygebe-

ring vedblev at slaae paa

redaktøren og pioneren

ske hospitaler. Det har rød-

handlingen og institutionens

Celledören, maa have udtömt

Selmers åndsfælle.

der tilbage til 1247, hvor det

ide siden åbningen i 1815.

hende meget …”

30

form er den uden præst,

15: York Lunatic Asylum:

bragte Undersøgelseskom-

(Åbner 1796. Ved Selmers besøg

kirke og egentlige ritualer.

(Åbner 1777. Første leder: Dr.

missionen ... for Dagen at

er lederen Samuel Tuke, men

Medlemmerne mødes

Alexander Hunter. Leder i 1848:

man i en Række af Aar

hans søn og efterfølgende leder,

omkring stille meditation,

Dr. Metcalfe).

havde vidst at holde

Daniel Hack Tuke, er også

hvor de søger deres individu-

“... I Aaret 1813 fattede man

Anstalten i en vis Anseelse

ansat).

elle og fælles møde med

Formodning om begaaede

hos Publikum ved Hjælp af

Gud.

Misligheder ved Daareanstal-

forfalskede Protokoller samt

14: The Retreat Wakefield:

ten “York Lunatic Asylum,”

Offentliggjörelsen af falske

Have paa 3 og en Forpagter-

Kvækerne er kendt for et

som hidtil havde været anse-

Helbredelses- og Dødelister,

gaard paa 40 Acres Land,

stort, humanitært og socialt

et for at levere ret gode

saa at Mortaliteten i Anstal-

blev i September 1842 af

engagement, så det er ikke

Resultater. En Undersøgel-

ten kun fik Skin af at beløbe

208 mandlige Patienter 120

overraskende, at Tuke-famili-

seskommission blev nedsat;

sig til det Halve af dens vir-

og af 140 qvindelige 135

en gennem flere generationer

men da denne havde

kelige Tal, et System der

beskjæftigede paa forskjellig

engagerer sig i de sindssy-

begyndt at faae Lys i Sagen,

synes at have været fulgt i

Maade: Patienterne forfærdi-

ges ve og vel som ledere af

afbrændte en Del af Anstal-

over 30 Aar ... medens flere

gede selv alle de Klæder og

The Retreat ved York.

ten under Omstændigheder,

Patienter i de senere Aar

som hævede det over al

sporløst vare forsvundne og

“… I Wakefield, der har en

Sko, som brugtes i
Anstalten, og Fornöielser

Den første leder, William

Tvivl, at Ilden var paasat, for

rimeligvis ryddede af Vejen

manglede heller ikke …”

Tuke (1732-1822) er pioner,

at skjule hvad man ikke

med Forsæt. Det Nærmere

hvad angår “Den moralske

ønskede opdaget. Samtlige

om disse oprørende Misbrug

The Retreat er fra sin åbning

Behandling”, som Selmer jo

Embedsmænd og Betjente

skylde vi Mr. Metcalfe, den

i 1796 baseret på et initiativ

også er eksponent for, og de

havde salveret sig i Tide,

nuværende Læge ved det

taget af en familie af kvæke-

grundlæggende principper er

men flere Patienter inde-

omtalte Asyl, der nu indtager

re og støttet af kvækersam-

i samklang med Selmers tan-

brændte, og det blev blandt

en ret hæderlig Plads blandt

fundet.

ker om meningsfyldt beskæf-

andet bevist, at en af

Englands Daareanstalter ... i

Denne kristne trosretning er

tigelse, landskabelige og

Embedsmændene havde lagt

det Hele synes det, at dette

meget tolerant og udogma-

arkitektoniske herlighedsvær-

aabenbare Hindringer i Vejen

Exempel, om end rimeligvis

tisk. Den opstår i England i

dier og en minimal anven-

for Slukningen. Blandt utalli-

uovertruffet, dog langtfra er

1600-tallet. I sin oprindelige

delse af fysisk tvang.

ge Afskyeligheder og Misbrug

enestaaende ...”
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16: Morningside/Edinburgh

Hanwell. En saadan Forbi-

17: Glasgow Royal Asylum:

Form af to aabne Rektangler,

Lunatic Asylum:

passage har nu i England

(Åbner 1814 i den korsformede

3 engelske Mil fra Staden.

(Åbner 1813. Første leder:

maaskee heller ikke det at

inkarnation. Flytter i 1843 til nye

Derimod findes ikke faa

Willam McKinnon. Leder i 1848:

betyde, som den vilde have i

bygninger i Gartnavel i byens

Anstalter opførte efter den

David Skae)

Danmark; men at man i det

periferi).

saakaldte H-Form, hvoraf

Hele erkjender Nødvendig-

nogle ved at forlænge

“… Neppe hundrede Skridt

heden af en nogenlunde iso-

“… Ligesom vi have seet at

Tverbygningen til begge

fra de yderste Bygninger af

leret Beliggenhed, derom

de nyere tydske Anstalter

Sider ere forvandlede til et

Hanwell afskærer Jernbanen

vidne de betydelige

ikke binde deres Plan til

dobbelt Kors, en Plan, som

fra London til Bristol den

Opofrelser, man paa andre

bestemte Hovedlinier, saale-

bibeholder de Fordele,

venlige Udsigt, og et af

Steder gjör, for at sikre eller

des findes der ogsaa i

Stjerneformen, som enhver

Asylerne i Yorkshire maa

vedligeholde den, i det man,

England temmelig megen

anden besidder, uden at

finde sig i, at et Banetog

for at nævne et Exempel, i

Variation i Asylernes

dele dens væsentligste

hver halve Time passerer

Morningside-Asylet ved

Generalplaner ... Kors- eller

Ulempe, Umuligheden nemlig

tvers over Grunden og saa

Edinburgh i afvigte Februar

Stjerneformen findes, saa

af at sondre behørigt skarpt

tæt forbi Vinduerne, at disse

Maaned var i Færd med, til-

vidt vi vide, endnu kun i et

mellem Kjönnene i et enkelt

i en af Flöjene kun med

dels ved Patienternes Hjælp,

Asyl ved Bodmin i Cornwall,

Kors. Imidlertid synes man

visse Vinde kunne aabnes

at grave en Tunnel paa

hvor Stjernen endog har 6

dog temmelig almindeligt at

for Kuldampen. Man griber

omtrent 400 Skridt, for at

Straaler, og den ældre kors-

komme til den Erkjendelse,

vel det Parti, at erklære det

slippe en ikke meget befaret

formige Glasgoweranstalt,

at den brudte Linieform

for en Adspredelse for

Vej over Grunden …”

hvorigjennem denne Plan i

under forskjellige Modifika-

sin Tid vandt en vis

tioner forbinder flest Fordele

paa sine Steder virkelig at

Morningside er ved åbningen

Celebritet, og hvis Beliggen-

med færrest Mangler, …”

mene det: saaledes har man

i 1813 en betalingsanstalt. I

hed midt i Byen var ligesaa

nylig approberet Valget af en

1842 åbner en afdeling for

uheldig som dens Omfang

Illustrationen foroven viser

Byggegrund for et nyt Asyl i

uformuende patienter. I 1844

utilfredsstillende, er nu rem-

den “... ældre korsformige

Middlesex, der vil stille dette

overføres lemmerne fra Edin-

placeret ved en gothisk

Glasgoweranstalt” ca. 1890.

i samme Forhold til en

burghs dårekiste til Morning-

Pragtbygning, Glasgow Royal

Da anvendtes bygningen til

anden Jernbane som

side-asylet.

Asylum, opført af Sandsten i

fattiggård.

Patienterne, og man synes
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“Narretårnet
– Wiens Babelstårn”

Wendt, Wien og
“Narrenturm”
I 1827 besøger den danske
læge, Johan Wilhelm Wendt,
Wien på sin psykiatriske studierejse. Her indleder han sin
beretning, gengivet i
“Meddelelser om Anstalter
for Afsindige i Tydskland og
Danmark”. Derefter gennemgår han rejsen kronologisk:

“… Det undrer dig, at Wien,
med alle denne store Stads
fortræffelige Stiftelser for
Syge, og VelgørenhedsAnstalter af alle Arter, dog
mangler et hensigtsmæssigt
Hospital for Afsindige; thi
det saakaldte “Narrenthurm”,
fandt jeg endnu i samme
maadelige Tilstand, som vor
Landsmand Dr. Otto, der faa
Aar forud havde beseet det,
hvorom han beretter i sin

Earle’s studierejse til en

ing a central area, and con-

English visitor in 1843, it

række europæiske sindssyge-

taining twenty-eight rooms

resembled the ancient bed-

anstalter i 1849. Her er øjen-

on each floor, except the

lam more than the modern

synligt ikke sket store

lower one, which had twen-

asylum.

ændringer siden Wendts

ty-seven. The rooms for the

He portrayed it as a

besøg 22 år tidligere.

insane were along the exter-

wretched, filthy prison, close

Pliny Earle var en pioner i

nal wall, entered through a

and ill-ventilated, its smell

moderniseringen af det ame-

keeper’s room, which was

overpowering, and the sight

rikanske sindssygevæsen:

the only one on each floor

of its patients frantic,

that opened on the stair-

chained, and many of them

The Babel Tower of Vienna

landing. The rooms were

naked disgusting to the visi-

“… Finding himself so near

large; and many of them had

tor. ... A crowd of country

Austria, Dr. Earle proceeded

rings and staples, as in the

folk, many of them women,

next to the gay capital of

old prisons, for chaining the

were conducted through the

oprettes …”

that empire, and visited the

inmates.

corridors along with me, as a

Den følgende malende

(“Maniacs’ Tower”), built in

In these 139 tower-rooms

as one would go to see a

1783-84 by Joseph II … The

were formerly kept more

collection of wild beasts …”

Vienna tower was five stories

than 200 insane persons;

high, cylindrical, but enclos-

and, as described by an

Rejse (indført i Nye Hygaea,
Jan. 1824, S. 28); dog fortalte Professor Dr. Raimann
mig, at Hans Majestaet
Kejseren havde befalet, at
der skulde sammentræde en
Kommission, for at overveje
og foreslaae, hvorledes en til
Nutidens Erfaringer svarende
Anstalt for Afsindige kunde

beskrivelse af Wiens
“Narretårn” stammer fra den
amerikanske psykiater, Pliny

unique Narrenthurm

mere matter of curiosity, or
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Harald Selmers
rejserute
– møder undervejs

34

35

På kortet den foregående

kommer Treårskrigen et par

portrætter af nogle af de

side ser vi Harald Selmers

år senere til at lægge prak-

væsentlige skikkelser i ska-

europæiske rejserute. Selmer

tiske hindringer i vejen for

belsen af en ny og humant

forlader København med

færdiggørelsen af den nye

orienteret europæisk sindssy-

kurs mod kontinentet, fra

anstalt i Risskov.

gebehandling i 1800-tallet.

Gent i Belgien. Derfra fort-

Andetsteds i udgivelsen

Deres portrætter er placeret

sætter Selmer til England og

finder vi Selmers signatur og

ved de anstalter, som de har

siden retur til Danmark.

datering i en række bøger og

udviklet eller præget på

Kiel over Prag i Böhmen til

småskrifter af forskellige resi-

afgørende vis. Selmer møder

Vi rejser både på landkortet

derende psykiatere, oftest

dem på de anstalter, som de

og i en tid med store

om anstalter besøgt under-

som oftest er ledere af. Han

omvæltninger – fra enevælde

vejs. Med dem har det været

gengiver deres ideer og

til konstitutionelt monarki,

muligt at fastlægge en række

beskriver, hvordan disse i

med revolution, regionale

fikspunkter på rejsen.

mange tilfælde er udmøntet i

Dampkraft, og hvad deraf

Generelt besøger Selmer

tur, indretning og beliggen-

eksempelvis John Conolly på

hed.

Hanwell nær London. Han

konflikter og ny teknologi.

James Cowles Prichard (17861848).

mursten i anstaltens arkitek-

følger, leverer energi til

anstalter, som han finder

industri og samfærdsel og

særligt fremsynede og inter-

beundrer Conollys “Non

skaber såvel en ny middel-

essante, dog suppleret med

Selmer hæfter sig både ved

restraint” system (ingen

klasse som en global

et par afskrækkende

mangler og fordele ved de

fysisk tvang) og bestræber

omvæltning.

eksempler.

enkelte psykiateres ideer og

sig på at efterleve princippet,

den måde, de præger anstal-

da han i 1852 bliver leder af
anstalten i Risskov.

Rejsen foregår over tre

At Selmer også besøger

tens indretning. I nogle til-

måneder i vinteren 1847-48,

Storbritannien var ikke fast-

fælde er Selmer langt fra

med de til rådighed værende

lagt på forhånd. I hans rej-

enig i eller tilfreds med pla-

Selmer og Prichard

transportmidler og i et

seinstruks, udformet af

cering og udformning af

En anden meget væsentlig

Europa og Danmark i en

Sundhedskollegiet, står der,

anstalterne. Vi nævner andet-

skikkelse i Selmers psykia-

anspændt politisk situation:

at han kan fortsætte over

steds Prageranstalten, som

triske univers er englænde-

Den franske revolution bry-

den engelske kanal, hvis for-

han finder for centralt belig-

ren og kvækeren, James

der ud omtrent samtidig med

målet, tiden og midlerne til-

gende i en storby, eller

Cowles Prichard.

Selmers hjemkomst, og efter

lader og begrunder det. Det

Illenau, som han synes er for

Da Selmer besøger London i

en tids uro indledes krigs-

har åbenbart været tilfældet.

stor og labyrintisk eller den

1848, er Prichard

handlingerne i treårskrigen

Vi kan i hvert fald konstate-

tidligere fæstning, Sonnen-

“Commissioner in Lunacy”,

mellem Slesvig-Holsten og

re, at han er i London i

stein, som udmærker sig ved

altså en af tre eksperter i

Danmark d. 24. marts 1848.

februar 1848.

ikke at være bygget til for-

Londons kommission for

målet.

sindssygevæsenet. Om de to

Der er dog intet, der tyder

mødes ved denne lejlighed,

på, at begivenhederne på

Møder undervejs

nogen måde har påvirket

Undervejs på Harald Selmers

Som tidligere nævnt er

kan vi ikke fastslå.

Selmers rejse. Til gengæld

rejserute på kortet finder vi

Selmer en stor tilhænger af

Prichard er i videnskabelig
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Erfaringerne med Hensyn til

forstand vidtfavnende. Efter

En nordmand i Århus

at have bestået sin lægeek-

Det er ikke kun Selmer og

de Vanskeligheder, der led-

samen beskæftiger han sig,

danske ligesindede, der rej-

sage Anstalternes Virksom-

som sin berømte samtidige,

ser mod syd, øst og vest for

hed under den lange og

Charles Darwin, med

at studere sindssygevæsenet

kolde Vinter. Paa Gaustad

antropologi og arternes

og dets institutioner på kon-

(norsk sindssygeanstalt, red.)

oprindelse.

tinenet og andetsteds.

havde disse i den forløbne
Tid været mangfoldige.

Prichard efterlader et stort
forfatterskab; men det, der

Efter åbningen af Risskov-

Vandet i Rörledningerne var

specielt knytter ham til

anstalten i 1852 går trafikken

frosset paa mange Steder,

Selmer, er hans udgivelse: “A

også den modsatte vej.

Rörene sprungne og derefter

treatise on Insanity and

Selmer og hans anstalt i

indtraadte da til forskjellige

other disorders affecting the

Risskov bliver genstand for

Tider Oversvömmelser i

mind”, som udkommer i

en lignende granskning og

Korridorer og Værelser; vore

1835. Selmer er tilstrækkeligt

opmærksomhed, som den,

Waterclosets vare tildeels

optaget af denne udgivelse

Selmer selv udviser på sin

blevne ubrugelige af samme

efterat disse paa de for

til at påtage sig opgaven

egen rejse.

Grund.

Kulden meest udsatte Steder

med at oversætte det digre

Her kan vi nævne nordman-

Den kunstige Opvarmning i

vare blevne indklædte med

værk på 483 sider.

den Ludvig Dahl:

Celleafdelingerne med oventil

Brædder og Rummet der-

En strømpestrikkende mandlig
patient af de lavere klasser
(Risskov, 1863).

Dahl indleder i marts 1856

indstrømmende af cirkuleren-

imellem opfyldt med Hö,

På sidste side i Selmers kopi

en europæisk psykiatrisk stu-

de varmt Vand opvarmet Luft

sporedes ingen videre

af Prichards publikation

dierejse af ca. 3 måneders

havde viist sig fuldkommen

Vanskeligheder. Waterclosets

finder vi en påtegning med

varighed med at besøge de

utilstrækkelig saavelsom den

brugtes ikke. Cellerne opvar-

Selmers håndskrift: “22. Juli

danske anstalter. Heriblandt

dermed i Forbindelse staaen-

medes fra et for 2 Celler fæl-

1842”. Dette angiver formo-

Harald Selmers Jydske Asyl i

de Ventilation. De lange

les med Kakkelovn forsynet

dentilig dagen, hvor Selmer

Risskov. I alt besøger Dahl

Vinteraftener havde ofte gjort

Rum nedenunder i Kjelderen.

kan sætte punktum for vel-

på sin rejse 33 anstalter i

det vanskeligt at beskjeftige

Fra dette stiger den opvar-

overstået arbejde med over-

Danmark, Holland, Belgien,

og underholde de Syge.

mende Luft ind oventil i

sættelsen. Den udkommer

England og Skotland.

Lignende, men dog ringere

Cellen, og strømmer ud

samme år under titlen: “Om

Som tidligere Selmer er også

Vanskeligheder havde man

nedad i samme Hjörne til en

Sindssygdomme og andre

Dahl levende optaget af dels

havt at overvinde i Aarhuus.

særskilt Luftkanal, igjennem

sygelige sjæletilstande”.

anstaltens sanitære forhold

Til Vandledningen, der kun

hvilken Trækket imidlertid af

Selmer har ikke blot oversat,

og de tekniske indstallatio-

fører Vandet til nederste

Mangel paa Opvarmning, kun

han har også ladet sig inspi-

ner, dels den meningsfyldte

Etage, var fra först af bleven

var mangelfuldt.

rere til selv at bidrage med

beskæftigelse.

benyttet Leerrör. Disse vare

Med Hensyn til Beskjeftigelse

hyppig sprungne og havde

om Vinteraftenerne, der

foranlediget Oversvöm-

naturligviis er vanskeligst at

egne betragtninger, som han
redegør for i bogens indledning.

Om sit besøg i Risskov skriver han:

melser; nu vare de i og nær-

bringe tilveie paa Mands-

“... I Aarhuus søgte jeg navn-

mest ved Huset blevne

siden, da var den lettere i

lig at höste Nytte af

ombyttede med Jernrör, og

Jylland, hvor de fleste
Bönder strikke Strömper ...”
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“...Gennem Bjerge,
over dale...”
Teknologi flytter
grænser

Eisenbahn Karte von

en vigtig rolle i skabelsen af

moderne del af Harald

I Østersøen ud for Kiel ses

Deutschland und

det moderne samfund. De

Selmers europæiske studie-

et lille dampskibs-ikon. Det

Nachbarländern, 1849

kraftige sorte linier med

rejse i 1847-48. På de lande-

er denne rute, Harald Selmer

tværgående markering angi-

veje, som Selmer må benyt-

ville benytte til den første

Jernbanekortet herover giver

ver de eksisterende jernba-

te, er det stadig den heste-

etape af rejsen fra Køben-

et glimrende indtryk af, hvor-

nelinier.

forspændte diligence eller

havn til kontinentet og vide-

postvogn, der er eneste

re til England. Ved ikonet er

dan det nye befordringsmiddel, det dampdrevne tog,

Foruden tog er det dampski-

mulighed. Der går ca. et

angivet: “Kiel-Kopenhagen”,

allerede i 1849 har revolutio-

be på Europas floder og

halvt århundrede, før bilen

og rejsetiden er angivet til

neret samfærdslen og spiller

kanaler, der står for den

begynder at indtage verden.

26 timer.
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Fra stenøkse til dampkraft

3.000 år før vores tidsreg-

På denne måde er det ikke

De følgende malende citater

– Teknologi flytter grænser

ning, bliver vores aktionsra-

kun fabrikkerne, der erstatter

stammer fra H. C. Andersens

Det forhistoriske menneske

dius meget større; men da

vandkraft og arbejdere med

rejsedagbog fra England, maj

lærte – ifølge udviklingslæ-

dampmaskinen udvikles i

dampmaskiner i 17- og 1800-

1847 – altså samtidig med,

ren gennem tilfældet og de

slutningen af 1700-tallet,

tallets industrilande.

at Harald Selmer er på vej
ud på sin europæiske rejse:

givne omstændigheder – at

overtrumfer den langt oksens

Transporten af varer og men-

forarbejde flint til redskaber,

styrke og og hestens træk-

neskets muligheder for at

pilespidser, stenøkser og

kraft.

rejse, handle og opleve nye

“… Onsdag 14. Klokken 9

og eksotiske steder udvikler

kom Bonner og Bark, vi gik

sig eksplosivt.

til Hungersford Bridge,

skrabere til at bearbejde
skindet fra det nedlagte dyr.

Damplokomotivet er en sik-

Da det skete, blev jægerens

ker vinder, og dampskibet

og bondens kræfter og

giver væsentlig bedre mulig-

Dannelsesrejsen

Annanas, som kommer i

muligheder

heder for at overvinde vind-

Den danske guldalders intel-

tusind-viis med Dampskib fra

mangedoblet.

og strømforhold end sejlski-

lektuelle får vinger. At rejse

Amerika; svævende hen over

Frugtbutikker rundt om,

bet har. Vi skal dog frem

bliver nu for alvor synonymt

Themsen hvor Skibe og

En stenøkse er en form for

mod slutningen af 1800-tallet

med at leve, som en af de

Baade suse; vi ventede i den

teknologi, som flytter men-

og en viderudvikling af

store rejsende i denne perio-

tunge Solhede paa en Slags

neskets formåen og øger

skibsteknologien, før sejlski-

de, H. C. Andersen, udtrykker

Flydebroe, det var Ebbe, de

udbyttet. Da hjulet bliver

bet endeligt må give fortabt.

det.

vaade slammede Sider af

opfundet i Mesopotamien

Themsen gik langt ud; det
39

3

4

ene Dampskib, kom og gik

anden, lange og mørke; een

damptoget og jernbanen:

Om en uheldig sammenblan-

efter det andet, endelig kom

havde tre Kighuller …”

Fra den tyske Anstalt

ding af jernbanedrift og psy-

Eichberg, som Selmer besø-

kiatriske anstalter i England

Westminsterbroen[,] the

Anstaltens mekanik

ger i 1847 under dens opfø-

skriver Selmer:

house of Lord tager sig stor-

Vores egen rejsende i psyki-

relse, beretter han om en

artet ud, nu gik vi paa en

atri, Harald Selmer, interes-

togstrækning i mikroformat:

Jernbane, fløi mellem Huse

serer sig, som mange frem-

og Haver, hvor der var en

skridtsvenlige, liberale kræf-

“... Paa Grund af det ringere

Hanwell afskærer Jernbanen

lille Plet fri ved Jernbanen

ter i den danske Guldalder,

Antal kvindelige Patienter er

fra London til Bristol den

var plantet Blomster, Alt er

for teknologiens fremmarch

i dette Parti paa

venlige Udsigt, og et af

comfortabelt og med Smag i

og dens betydning for de

Fruentimmersiden endnu

Asylerne i Yorkshire maa

Engeland; vi fløi afsted ...”

nye tider.

anbragt Kjøkken i

finde sig i, at et Banetog

Stueetagen og Forvalterbolig

hver halve Time passerer

“… Paa Jernbanen ventet 1/2

På sin studierejse beskæfti-

paa anden Sal … For at lette

tvers over Grunden og saa

Time, gik med expres Train.

ger Selmer sig indgående

Madtransporten over i

tæt forbi Vinduerne, at disse

Før sagde man “gjennem

med de tekniske finesser i

Mandfolkeafdelingen, paa-

i en af Flöjene kun med

Dale, over Bjerge”, nu er det

indretningen af de engelske

tænkes Anlægget af en

visse Vinde kunne aabnes

“gjennem Bjerge, over Dale,”

og tyske anstalter, han besø-

Jernbane herfra tvers over

for Kuldampen. Man griber

– vi foer som den vilde Hær,

ger. Selmer beskriver også

Gaarden …”.

vel det Parti, at erklære det

den ene Tunnel efter den

både fordele og ulemper ved

vort, vi fløi hen under
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“… Neppe hundrede Skridt
fra de yderste Bygninger af

6

5

for en Adspredelse for

1: Engelsk postvogn fra

Magdeburg over Halle til

røde lokomotiv med mes-

Patienterne …”

1800-tallet. Postvognen var

Leipzig. Også denne bane-

singbeslagene var i brug ind-

det almindelige transportmid-

strækning har Selmer givet-

til 1922. Jernbanelinien var i

del fra by til by, indtil toget

vis benyttet sig af undervejs

begyndelsen beregnet på

Risskov bliver også offer for

begynder at tage over i

fra anstalten i Halle til

noget så prosaisk som at

fremskridtet. I 1870’erne

1840'erne. Som man ser på

Sonnenstein syd for Dresden

køre med kul og jernmalm

anlægges jernbanen fra

milestenen i vejkanten, er vi

med en omstigning mellem

mellem byerne Dalton og

Århus til Ryomgård på

50 miles fra London.

to banegårde i Leipzig.

Barrow i det nordvestlige

2: Vi ser her en replika i fuld

Replikaen af toget Saxonia

Randers-Grenå. Banelinien

størrelse af toget Saxonia.

blev bygget til 150 års-jubi-

kommer til at gennemskære

Det blev indsat på Tysklands

læet i 1989. Harald Selmer

hospitalsparken ned mod

første langdistance-jernba-

må formodes at have kørt

tiv. Fra montagehallen på

Århus-bugten.

nestrækning mellem Leipzig

med Saxonia fra Leipzig til

den store lokomotivfabrik

og Dresden i 1839. Anlægget

Dresden på vej til anstalten

Borsig i Berlin. Motivet

Selmer klager til banekommi-

af banestrækningen på ca.

Sonnenstein.

udstråler dynamikken men-

sionen over, at patienternes

100 km. var en stor teknisk

adgang til søbadning bliver

bedrift.

Harald Selmers Jydske Asyl i

Djursland, hvor den forbindes med togstrækningen

forringet; men toget lader sig
ikke standse ...

England. Fra 1846 medtog

Allerede året efter, i 1840
åbner banestrækningen fra

det også passagerer.
4: Slutmontering af lokomo-

neske/maskine i en sådan
3: Lokomotiv nr. 20 fra

grad, at det foregriber de

Furness Railway kørte sin

sovjetiske propagandaplaka-

jomfrutur i 1846. Det smukke

ter med fremstilinger af den
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stærke og lykkelige industri-

på sin rejse fra anstalten

Harald Selmer har givetvis

toget fra Köln til Gent. Her

arbejder. Maleriet er udført

Illenau ved Achern, tæt på

taget toget fra Frankfurt til

slutter det kontinentale

af Paul F. Meyerheim i slut-

Strassburg til anstalterne

Wiesbaden undervejs fra

“ben” af rejsen. Vi sætter nu

nin-gen af 1800-tallet.

Eichberg og Eberbach nord-

anstalterne Eichberg/-

kurs mod England.

øst for Heidelberg. I baggrun-

Eberbach ved Heidelberg til

5: Banegården Hamburg

den ser vi Heidelberg Slot,

anstalten Siegburg nær

8: Dampskibet Skirner, en

Bahnhof i Berlin.

vågende over den gamle uni-

Bonn.

armeret hjuldamper, blev

Banegården åbnede i 1847

versitetsby – højt beliggende

som endestation for

på floddalens karakteristiske

Fra Wiesbaden ville det

1847. Den fungerede som

strækningen Hamburg-Berlin.

klippesider ned mod Neckar,

naturligste være at benytte

postbåd og medtog også

Harald Selmer har sandsyn-

som deler Heidelberg i to.

dampskibsruten på Rhinen

passagerer på ruten Køben-

fra den nærliggende flodby

havn-Kiel indtil 3-årskrigen,

ligvis passeret den på sin

bygget på Orlogsværftet i

vej fra anstalten

7: Banegården i Frankfurt var

Mainz til Köln over byerne

1848-51. Her blev Skirner

Sachsenberg ved Schwerin

fra 1839 endestation for jern-

Koblenz og Bonn.

taget i brug, bl.a. til troppe-

til anstalten Halle ved

banen mellem Frankfurt am

Nietleben.

Main og Wiesbaden. Den var

Efter besøget på anstalten i

lene. Inden da har det måske

byens første banegård. I dag

Siegburg mellem Köln og

transporteret Harald Selmer

6: Et tog forlader banegår-

er der intet tilbage af byg-

Bonn fortsætter Selmer sin

fra København til Kiel på den

den i Heidelberg i 1840. Her

ningerne på billedet.

rejse mod Guislain Hospital i

første del af hans europarej-

Gent nær Bruxelles med

se.

har Harald Selmer passeret
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transporter mellem landsde-

9

10

9: Hjuldamperen på det

10: Meget taler for, at

Europas floder, som Beroun-

smukke fotografi fra slutnin-

Harald Selmer, efter sit

ka herover, har, med deres

gen af 1800-tallet bærer nav-

besøg på anstalten i Prag,

vitale funktion som trans-

net Bohemia. Illustrationen

har taget en flodbåd på

portveje så langt, som man

er altså fra et senere tids-

vandvejen, nemlig floden

ser tilbage, skabt et tilbage-

punkt end Selmers rejse.

Berounka, som ses på foto

vendende katastrofescenarie.

Miljøet er imidlertid typisk

herover t.h., på vej til sit

Fatale oversvømmelser har

for hele epoken med damp-

næste mål, anstalten i

været en uundgåelig side af

skibstransport på Europas

Erlangen ved Nürnberg.

livet ved de livgivende flo-

floder. Vi ser Bohemia fortøj-

Floden er det oplagte valg

der. Inddæmninger og regule-

et ved kajanlægget ved

indtil byen Pilsen knap halv-

ringer af vandløbene har i

Helbigs Etablissement i

vejs. Derefter er landevejen

nyere tid skabt nye proble-

Dresden, som øjensynligt har

Selmers eneste transportmu-

mer; men også tidligere i

en meget stor udeservering

lighed på en lang etape

Europas historie har man

på kajen over skibet. På tor-

undervejs mod Erlangen.

levet med det farlige nabo-

vet i baggrunden ses

Dette anskueliggøres på de

skab.

Dresdens teater. Floden er

følgende sider, hvor Selmers

den travlt befærdede Elben.

rejserute og forskellige

Floden bringer både liv og

transportmuligheder skitse-

død –

res.
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Til lands og til vands (men endnu ikke i luften :–)
På kortet viser vi en mere detaljeret fremstilling af Harald
Selmers rejserute i 1847-48. Vi angiver de transportmidler, som
ville være logiske for en dannet og fremskridtsvenlig borger med
orden i økonomien at anvende på de enkelte etaper.
Vi veksler mellem transport med skib, de jernbanestrækninger,
som var etableret i 1847 og endelig diligence/postvogn på den
mere ubekvemme og langsommelige landevej.
Signaturforklaring:

l Jernbane
l Skib
l Landevej

● Johan Wilhelm Wendt
● Jens Rasmussen Hübertz

To tidligere
rejsende i psykiatri

Johan Wilhelm Wendt

Jens Rasmussen Hübertz

Her følger et uddrag af

(1778-1838).

(1794-1855).

Hübertz’ beskrivelse af an-

J. W. Wendt foretager sin eu-

J. R. Hübertz drager på en

stalten ved Wackerbartsruhe:

ropæiske studierejse i 1827.

studierejse i 1841-42. Rejsen

“... Denne Anstalt ligger to

indbefatter mange besøg og

mile fra Dresden, tæt ved

Allerede som femtenårig

længere ophold på en række

Jernbanen og Chauseen til

uddannes Wendt til militærki-

tyske anstalter.

Leipzig, i et Vinbjerg og med

omfangsrig og varieret karrie-

J. R. Hübertz er bl.a. læge

Dresden, Meissen o.s.v. Den

re, bl.a. som læge ved fattig-

ved fattigvæsenet i Ålborg

bestyres eller ejes af Dr.

væsenet.

fra 1838.

Bräunlich, der er Godslæge

Hans udgivelse: “Om

hos Grev Wackerbart. Jeg

Det er sikkert igennem fattig-

Daarevæsenets indretning i

maa formode, at Anstalten

væsenet, der på denne tid er

Danmark” fra 1843 og hans

ikke duer meget; thi det blev

sammensmeltet med sindssy-

statistiske værk: “De

mig ikke forundt at see den,

rurg i Slesvig. Han får en

en meget smuk Udsigt til

geplejen, at Wendt bliver

Sindssyge i Danmark, 1841-

jeg fik blot lov til at titte ind

engageret i en nyordning af

47”, er to væsentlige udgi-

i eet Værelse gjennem den

sindssygevæsenet. Samtidig

velser, som får en stor indfly-

halv aabne Dør, der strax

er Wendt en berejst, belæst

delse på reformeringen af

igen tillukkedes; derimod

og meget flittig skribent.

det danske sindssygevæsen.

Dette fører ham i 1827 ud på

havde Dr. Bräunlich intet
imod, at jeg gjorde Bekjendt-

en europarejse, hvorfra han

Harald Selmer er og bliver

skab med næsten alle pati-

skriver en dagbog om de

dog fremtidens mand. Han

enterne, dersom jeg vilde

besøgte europæiske anstalter

sår tvivl om værdien af

blive at spise Middag ...

– specielt med henblik på

Hübertz’ arbejde, fejer ham

En anden Grund til at anta-

kommende reformer på

af banen og bliver selv den

ge, at Anstalten ikke er af

Bidstrupgård/Skt. Hans ved

ledende skikkelse i reformer-

megen Værdie er, at Dr. Br.

Roskilde. Anstalten betragtes

ne. Derefter koncentrerer

er en saa cras Tilhænger af

allerede i 1820’erne som for-

Hübertz sig om Danmarks

Heinroth, at han antager

ældet. Der går dog mange år,

åndssvage i stedet for de

Sygdommens Causa Proxima

før det nye “Kurhus” ved

sindssvage.

for at være Synden, og det

J. R. Hübertz giver en grun-

Troen ... Dr. Bräunlich var

Skt. Hans kan slå dørene op
i 1860.

væsentligste Lægemiddel
dig og ret underholdende

forresten meget lykkelig over

På kortet t. v. følger vi

beskrivelse af sin omfattende

den Opmærksomhed, man

Wendts rejserute, og hvordan

og langvarige udflugt i arti-

viser hans Anstalt, at man

den krydser en senere rej-

klen: “Bemærkninger om

kommer for at see den

sendes spor:

Daarevæsenet, anstillede på

o.s.v.: han gebærdede sig

en Reise i Danmark og

omtrent som en Kat, man

Tyskland i Aarene 1841-42”.

stryger ned ad Ryggen ...”

47

En rejse slutter
– en krig begynder

Et ikke uvæsentligt aspekt
ved tiden omkring Harald
Selmers rejse er, at der samtidig udspiller sig en krig
mellem Danmark og dele af
Tyskland. Treårskrigen bliver
erklæret den 24. marts 1848
– altså da Selmer er på vej
hjem fra England efter sin
rejse der og på kontinentet.
Konflikten har ulmet i længere tid. Den udspiller sig
mellem de danske hertugdømmer, Slesvig-Holsten,
med opbakning fra Preussen,
og den danske stat.
Men i 1852 kaldes den nye

ombord på Skirner i efteråret

former med hanekam på

anstalt i Risskov “Den nørre-

1847.

hjelmene. De venter, sammen

korte version er, at Danmark

jydske Helbredelsesanstalt

På maleriet af Otto Bache:

med deres lige så elegante

gerne ser Slesvig helt dansk,

for Sindssyge”, underforstået

“Hestgarden indskibes i

heste, på at blive indskibet.

mens man er indstillet på at

at Sønderjylland i forvejen er

Korsør 1848” ser vi Skirner

Krigens træfninger er der

afgive Holsten til tyskerne.

betjent af anstalten i Slesvig.

med den høje skorsten ligge

derimod ikke meget operette

ved kaj.

over, ofte ender de i kon-

Krigen ender i 1850, efter

Hestgarden

I maleriets mellemgrund ser

frontationer mand mod

mange træfninger og storpo-

indskibes i Korsør

vi i midten prins Christian af

mand, hvor man hugger løs

litisk indblanding, med

Den moderne teknologi og

Slesvig- Holsten og

på hinanden, til den ene part

remis. Den uundgåelige,

dampkraften spiller en

Glücksburg portrætteret. I

er uskadeliggjort.

opfølgende toer bliver den

væsentlig rolle i transporten

1848 er han 30 år gammel

nok så bekendte endelige

af tropper og materiel rundt

og officer i Hestgarden. I

Troppernes afrejse

afklædning og ydmygelse af

mellem landsdele og slag-

1863 krones han som

med tog marts 1848

den teknologisk og talmæs-

marker.

Christian IX.

Denne illustration viser, hvor-

sigt underlegne danske hær i

Det armerede dampskib

Otto Bache har malet en hel

dan soldaterne hyldes af

slaget ved Dybbøl i 1864.

Skirner, som i 1847 sejler

serie motiver med Chr. IX.

befolkningen, da de drager i

Historien er lang; men den

med post og passagerer

krig i åbne godsvogne, ind-

Nederlaget har blandt andet

mellem København og Kiel,

Maleriets vitale frontfigur er

hyllet i røgen fra lokomoti-

til følge, at kongedømmets

inddrages i krigshandlinger-

dog den lille fyr med kasket-

vets skorsten.

mest moderne sindssygean-

ne. Som omtalt andetsteds,

ten i forgrunden, som hen-

stalt, beliggende i Slesvig,

er det muligt, at Selmer har

vender sig til soldaterne,

Da der i Danmark i 1848 kun

nu kommer på tyske hænder.

indledt sin europarejse

som er klædt i operetteuni-

er anlagt jernbane mellem
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København og Roskilde, må
vi formode, at det er københavnske borgere, som er
mødt frem.
Soldaternes uniform med
dobbelt skrårem antyder, at
det for en stor dels vedkommende er menige fra en
infanteribataillon, som drager
afsted.
De demonstrerer deres
kampvilje ved at vinke til folkemængden med de karakteristisk formede høje hatte
med blank skygge.
Reservesoldater fra
1848 på marschen
I krigen anvendes også mere
ydmyge og lavteknologiske
transportmidler.
På Nicolai Habbes maleri fra
1851 er hestevogne med
reservetropper på vej til slagmarken
I baggrunden ser vi et dansk
nationalromantisk symbol:
Kæmpehøjen, hvor de oldnordiske helte ligger begravet, kampklare, hvis nationen
trues. Der er lutter smil og
godt humør over det hele
– hjælpsomme bønder og
tapre landsoldater på vej i
krig – selv hunden logrer
legesygt med halen …
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Treårskrig
– murstensleverancer
og granatchok

vække Betænkelighed ved at

vigtigheden af at kunne

I en tekst vedrørende pati-

te følger for anstalten i

tage fat paa Arbejderne.

åbne den nye anstalt i

entoptagelse i Risskov, date-

Risskov, da den realiseres,

Fjendens Fremrykning mod

Risskov hurtigst muligt var

ret 24.08. 1852 kan vi læse,

både for opførelsen og for

Jylland umuliggjorde ogsaa

netop at krigens ofre skulle

at Hans Jepsen ønskes opta-

det efterfølgende patient-

snart de forventede

have psykiatrisk behandling.

get, idet han i krigsåret 1849

grundlag: For det første er

Materialtilførsler; Anstaltens

I en artikel, bragt i

blev mishandlet af fjendtlig

der forhindringer i byggeriets

Ejendom dannede i Somme-

Kjøbenhavner-posten 12.01.

patrulje, der ville have ham

opstartsfase:

rens Løb den yderste

1848, fortsætter debatten.

til at røbe de danske styr-

I en skrivelse, dateret d.

Grændse for de tydske

Man protesterer mod en

kers position. Efter dette

19.07. 1848 indberetter

Forposter paa denne Kant;

standsning af byggeriet på

kom han grædende hjem,

Bygningskommisionen til

og ved de preussiske

grund af krigshandlingerne:

men flygtede igen i 8 dage

Treårskrigen får helt konkre-

Justitsministeriet, at der er

Troppers Udrykning var

“Vi troe derfor med

fra hjemmet, hvor man intet

indkøbt mursten, men at det

Aarstiden allerede saa vidt

Professor Fenger, at det er

hørte til ham. Han har ikke

ikke er muligt at få dem

fremskreden, at der ikke

meget vigtigt, om denne

kunnet optages på andre

leveret på grund af krigstil-

kunde tænkes paa at gjen-

Foranstaltning gaae sin ufor-

dåreanstalter på grund af

nemføre den oprindelige

styrrede Gang. Vi troe det

pladsmangel. Han afvises

Byggeplan for dette Aar, i

saa meget mere, som de

herfra (Risskov, red.) på

standen i Jylland.
I en senere skrivelse til

Følge hvilken omtrent

statistiske Data der anføres

grund af sygdommens varig-

Justitsministeriet fra d. 13.11.

Halvdelen af Patientbygnin-

… viser, at de Afsindiges

hed, og man anbefaler, at

1848 nævnes det, at en

gerne skulde have været

antal er tiltaget i denne

han indlægges på anstalten i

leverance på 1.2. mill. mur-

bragt under Tag i 1849 ...

Sommer … at det skulde

Ribe.

sten er forsinket på grund af

Imidlertid maatte dog

være Krigen, der i saa bety-

krigen mod hertugdømmer-

Bygningskommissionen til-

delig Grad har forøget

Endnu en tekst om patient-

lægge den faktiske Paabe-

Befolkningen på Bidstrup

optagelse, denne dateret

gyndelse af Byggearbejdet

(Skt. Hans ved Roskilde,

13.09. 1852: Tømmerby

ne.
Harald Selmer beskriver

saa stor Betydning ... at den

red.) … maa ansee det for

Sogn, Thisted Amt, anmoder

begivenhederne således i

troede at skylde Anlægget

ubetimeligt, ja vel uforsvar-

om at få Poul Poulsen, kal-

skriftet “Den Jydske

at benytte hvad der endnu

ligt, at Regjeringen har troet

det Dybdal, fra Sundby opta-

Daareanstalt. (Bibliothek for

var tilbage af den gunstige

at burde stille Opførelsen af

get i anstalten i Risskov. Han

Læger. 3. R. Bd. 11, 381-463

Aarstid; den lod sig det der-

Helbredelsesanstalten ved

har deltaget i Treårskrigen

1852):

for være magtpaaliggende at

Aarhus i Bero …”

1849-50 og er stedse blevet
mere sær, hvilket dog ikke

“… Der blev nu truffet alle

tage fat paa en mindre Del

Forberedelser til Arbejdets

af Bygningsanlægget, og

Senere dokumenterer jour-

Fremme i Løbet af 1849, og

havde den Tilfredsstillelse,

nalmateriale fra anstalten i

tjeneste som soldat. Han bli-

man var i Begyndelsen af

inden Udgangen af 1849 at

Risskov, at der er noget om

ver indlagt og udskrives igen

April just i Begreb med fore-

see tvende mindre til

snakken. Krigens deltagere

i 1856. Han er uhelbredt;

løbigt at skride til Afstiknin-

Økonomien og Administra-

bliver faktisk syge af det,

men på grund af pladsman-

har haft indflydelse på hans

gen af Byggegrunden, da

tionen henhørende Huse

som blev kaldt granatchok,

gel på anstalten til friske,

Efterretningen om Ulykken

bragte under Tag …”

eller i dag PTSD: posttrau-

helbredelige tilfælde udskri-

ved Eckernførde atter maatte

En af begrundelserne for

matisk stresssyndrom.

ves han alligevel.
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Om Harald Selmers
forfatterskab

Harald Selmer er fra 1840 og

vis nedbrydning af hendes

I dag er sygdommen igen et

fremefter en flittig leverandør

sprog, hun får problemer

debatemne som følge af isla-

af artikler til henholdsvis

med at huske sine børns

miske indvandrerkvinders

Bibliothek for Læger og

navne – endda sit eget.

mangel på D-vitamin på

Ugeskrift for Læger.

Harald Selmer er her fotograferet
i 1866. Stolen, han sidder på, er
en del af hospitalsinventaret,
tegnet af arkitekt Michael
Gottlieb Bindesböll til anstalten i
Risskov.

grund af tildækning af krop

Bibliothek for Læger er det

Selmer gennemgår resulta-

ældste af de to, ja faktisk

terne af obduktionen ved

kan det bryste sig af at være

den kvindelige patients død.

I Ugeskrift for Læger, 1845

verdens ældste. Det udkom-

Han beskriver i artiklen

bidrager Selmer med endnu

mer første gang i 1809.

betændelsestilstande, for-

en artikel om organiske

Senere følger Ugeskrift for

kalkning mm. i kvindens

lidelser. Den hedder: ”En

Læger fra 1839, og derefter

hjerne. Disse fund leder i

monströs Overextremitet” og

udkommer de to tidsskrifter

omvendt perspektiv til en

beskriver et stærkt misdan-

sideløbende til i dag.

større forståelse af årsagen

net spædbarn. Selmer foreta-

til enkeltstående anfald og i

ger en grundig undersøgelse

Selmer bliver selv en vægtig

det hele taget den fremad-

af barnet, da det dør, 14

bidragyder til “Bibliothek for

skridende forværring af kvin-

dage gammelt, og delagtig-

Læger”, da han indtræder

dens tilstand, afsluttende

gør os i sine iagttagelser.

som redaktør i 1846.

med hendes død i juli 1839.

Derudover skriver han til

og ansigt.

Psykiatrien

andre magasiner og tidsskrif-

Efter denne begyndelse

I 1841 debuterer Harald

ter samt udgiver publikatio-

publicerer Selmer i alt

Selmer som revser og debat-

ner, bl.a. på C. A. Reitzels

omkring 59 artikler, debat-

tør af behandlingen af sinds-

Forlag.

indlæg og bøger i sin ca. 40-

syge i Danmark. Det sker

årige aktive karriere.

med publikationen: ”Om

Somatikken

Psychiatriens Tilstand i

Selmers første offentliggjorte

Omtrent 40 af disse

Danmark med særligt Hensyn

artikel har titlen: ”Et tilfælde

omhandler psykiatrifaglige

til St. Hans Hospital paa

af organisk Feil i Hjernen”.

emner, mens de øvrige

Bidstrupgaard”.

Den bringes i Ugeskrift for

beskæftiger sig med diverse

Skriftet udgives på C. A.

Læger den 22. august 1840.

somatiske emner.

Reitzels Forlag i 1841 og er

Selmer er på daværende

Af disse kan her nævnes et

på 86 sider plus bilag.

tidspunkt kandidat på Skt.

indlæg om rakitis – altså

Hans Hospital.

engelsk syge – i Ugeskrift for

Bilagene består af artikler,

Læger 1843. Sygdommen

som følger op på Selmers

Emnet for artiklen er en 58-

skyldes bl.a. mangel på D-

kritik af den Bidstrupgårdske

årig kvindelig patient, som

vitamin, som dannes i krop-

stiftelse – og i særdeleshed

bl.a. lider af hukommelses-

pen ved påvirkning af sollys.

Dr. Görickes ledelse af

svigt, angst, uro og kramper.

Den var en fast følgesvend

anstalten.

Endvidere sker der en grad-

til industrialisering og urba-

Om baggrunden for at udgi-

nisering i 1800-tallet.
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Her gengiver vi et udsnit af side 19 i Selmers skrift fra 1841: ”Om Psychiatriens Tilstand i Danmark med særligt Hensyn til St. Hans Hospital paa
Bidstrupgaard”.
”… Derimod skal jeg tillade mig nogle Bemærkninger om hans Stilling ligeoverfor Hospitalet og Patienterne.
Dr. Göricke er ustridigt en særdeles ordentlig og akkurat embedsmand, og meget samvittighedsfuld i, ved enhver Lejlighed at haandthæve
Patienternes Rettigheder, og paasee Stiftelsens Tarv, for saa vidt som hans personlige Virksomhed i den mekaniske Gang af den engang indførte
Tingenes Orden formaaer at bidrage dertil. Saaledes fortjener den Omhu, hvormed Bespiisningen og lignende Gjenstande kontrolleres, al
Paaskjønnelse, og den Orden og Reenlighed, som overholdes i Hospitalet er vistnok endog mønsterværdig; men han savner den Dygtighed og
Aandselasticitet, den indenfra udgaaende Driftighed og skabende Kraft, som ikke kan lade sig nøje med, maskinmæssigt at dreje sig i den Kreds,
der nu engang er den betegnede (er overskrevet med et -t?) …”
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ve artiklen som et selvstæn-

nedlagte, saa turde vel deres

Hovedværket er og bliver:

digt skrift forklarer Selmer:

pekuniære Kræfter levere

”Almindelige Grundsætninger

lederskabet af den nye hel-

”... Jeg fandt imidlertid

ikke ubetydelige Bidrag til

for Daarevæsenets Indret-

bredelsesanstalt for sindssy-

Bibliothekets Redaktion

Anlæggelsen af eet større

ning. Som fast Resultat af

ge i Risskov – foruden leder-

(Bibliothek for Læger, red.)

Galehospital for Nørrejylland

Videnskab og Erfaring frem-

skabet i moderniseringen af

utilbøjelig til at optage mit

…” (s. 6-7).

stillet for det større Publi-

Danmarks anstaltsvæsen i

Arbejde, hvori man mindre

Selmer er her fortaler for helt

cum”, som udkommer i 1846.

årene, der følger.

vilde see en videnskabelig

at afvikle de mindre, lokale

end en polemisk Tendents,

anstalter til fordel for større.

Her samler Selmer hele argu-

Pen og blæk tørrer ud

mentationskæden for, hvor-

Efter Harald Selmers ansæt-

Videre i skriftet påpeger

dan den moderne anstalt bør

telse som overlæge på

der burde være dette Tidsskrift fremmed. Hvorvel det

er kursen sat direkte mod

nu neppe vilde være vanske-

Selmer det strukturelle pro-

indrettes.

Jydske Asyl tørrer pen og

ligt at finde Polemik i Biblio-

blem, at Bidstrupgård hører

Indledningsvis karakteriserer

blæk dog noget ud.

theket, har jeg naturligviis

hjemme under Københavns

han den hidtidige behandling

Som det fremgår af den føl-

Intet at beklage mig over, da

Fattigvæsen, som savner den

af sindssyge på denne måde:

gende publikationsliste, bli-

Bibliotheket jo ikke er plig-

rette forståelse for sindssy-

“... Kort sagt: de Afsindiges

ver bidragene til debatten

tigt at optage hvad der mis-

geplejens specielle behov.

Vel har hidtil kun været en

færre – fra jubelårene 1846-

hager det …”.

Bidstrupgård er et ”stedbarn”

Biting for vort Daarevæsen,

1848 med i alt 18 indlæg og

i fattigvæsenets kontekst.

dets Hovedformaal derimod

udgivelser – til kun et enkelt

Redaktionen er altså utilbøje-

Først og sidst går Selmer

at bidrage til de Ikkeafsin-

i årene 1853 til 1860.

lig til at publicere, hvad den

dog i rette med Dr. Göricke –

diges Tarv, ved at gjøre det

Derefter er der kun dråbevise

ser som stærke personlige

denne beskrives som et ven-

muligt at skaffe hine til Side

livstegn fra Selmer i debat-

udfald mod Göricke – en højt

ligt, kultiveret og omhygge-

uden altfor store eller idet-

ten i de efterfølgende år.

estimeret skikkelse i den

ligt menneske – men: ”…

mindste altfor iøjnefaldende

medicinske verden –

Han savner den Dygtighed

Opoffrelser …” (s. 5-6).

og Aandselasticitet, den

Harald Selmers svanesang
bliver “Statistiske

“… og det saa meget mere,

Meddelelser og Undersø-

Driftighed og skabende Kraft

som Afsindigheden ret egent-

gelser fra Sindssygeanstalten

…” (s. 19).

lig er en sygelig Frugt af den

ved Aarhus i dens første 25

Selmer vil ikke underkaste

indenfra udgaaende

sig, hvad han opfatter som
censur og vælger derefter

samme Civilisation, der tje-

Aar” (1852-1877).

Senere kritiserer Selmer:

ner Staten til Grundvold, saa

Bogen udkommer i 1879,

Göricke og Bidstrupgaard

”… Dr. Gørickes Mangel paa

at disse Ulykkelige kunne

året for Selmers død.

Allerede i dette skrift bidra-

Fasthed og Tilbøjelighed til

betragtes som Offere for den

ger Selmer til debatten om

at lade Alting gå sin skjæve

Samfundsorden, der efterat

På de følgende sider findes

opførelsen af en ny stor

Gang …” (s. 27).

have udviklet Betingelserne

en komplet oversigt over

selv at forestå udgivelsen.

for deres Undergang fjerner

Harald Selmers litterære pro-

Jylland:

De produktive år

dem saavidt muligt fra sig og

duktion.

”… Kunde man f. Ex tænke

I de kommende år følger en

overlader dem til deres egen

sig, at de tre jydske

lind strøm af vægtige indlæg

Skjebne …” (s. 12).

Daarekister bleve aldeles

i den danske psykiatridebat.

Fra og med denne udgivelse

anstalt for sindssyge i
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Publikationer af
Harald Selmer 18401879

Denne publikationsliste er

de fundamentet for Selmers

Bemærkninger om

medicinskt innehål. 1ste

hovedsagelig genereret på

psykiatriske teori og praksis.

Anmeldelsen af: H. Selmer

delan. Upsala 1839. Ved

baggrund af to tidligere over-

Dermed har de bidraget

om Psychiatriens Tilstand etc.

Cand. H. Selmer)

sigter – henholdsvis over

væsentligt til den fysiske

Ugeskrift for Læger 5, 171-

Ugeskrift for Læger l.R bd 9,

publikationer af Harald

udformning af anstalten i

173 (1841)

113-144 (1843).

Selmer, 1840-1852, samt

Risskov og de principper, der

publikationer udgået fra

lå bag ved åbningen i 1852.

Antikritik mod Hr.

Om Daarevæsenets

Drachmanns Anmeldelse af

Indretning i Danmark, af Dr.

lister er oprindelig udarbej-

En skatkiste af værker

Brochuren om Psychiatriens

J.R. Hübertz. Kbhvn. 1843. U.

det af bibliotekar for

Selmers Bibliotek er en skat-

Tilstand i Danmark. Ugeskrift

F. Høst.

Hospitalets Lægebibliotek,

kiste af værker, som i deres

for Læger 5, 209-225 (1841).

Ugeskrift for Læger 1.R.Bd.9,

Ellen Jensen. De blev produ-

indre sammenhæng giver en

ceret som en del af

mængde indfaldsvinkler til

Replik til Hr. Drachmann.

Lægebibliotekets markering

datidens store debat om at

Ugeskrift for Læger 5.,

Om Daarevæsenet med

af Hospitalets 125 års jubilæ-

skabe en ny og mere human

382(1841).

Hensyn til Dr. Hübertz's

Jydske Asyl 1852-1902. Begge

um i 1977. Ellen Jensen var

indretning af sindssygevæse-

fuldtidsansat som bibliotekar

net og dets institutioner. Den

ved Lægebiblioteket på det
psykiatriske hospital i
Risskov i en længere årræk-

spektiv.

Dansk Folkeblad 9, 232-238

sætter naturligvis også nuti-

Bemærkninger i

(1843/1844).

dens psykiatridebat i per-

Kjøbenhavnsposten Nr. 243,
over Brochuren om

1844

Psychiatriens Tilstand i

Daarevæsenet i de jydske

Harald Selmers

Danmark.

Stænder.

publikationer:

Kjøbenhavnsposten 15, 1026-

Ugeskrift for Læger 2. R.Bd.

1028(1841)

1, 257-268 (1844).

oversigt over Selmers samling af videnskabelige titler,

Forslag.
Svar paa Hr. Blichers

ke fra 1957.
Derudover er anvendt en

371-384(1843).

1840

kaldet “Selmers Bibliotek”.

Et Tilfælde af organisk Feil i

1842

Om nogle gængse

Selmers bibliotek består i

Hjernen. (Meddelt af Cand.

Om Sindssygdommene og

Vildfarelser og Fordomme

dag af ca. 400 bogtitler samt

H. Selmer paa St. Hans

andre sygelige Sjelstilstande

betræffende de Afsindige.

en række småskrifter. Det er

Hospital.).

ved J. C. Prichard.

Dansk Folkeblad 10, nr . 40,

alle bøger, som er indkøbt

Ugeskrift for Læger 3, 113-

Oversat og med enkelte

l65-l68, nr. 41, 165-168

af, eller foræret til, Harald

132(1840).

Anmærkninger og Tillæg, til-

(1844/1845)

Selmer,

deels efter andre Forfattere,

(Tidsskriftet har fejlpagine-

1841

forsynet af H. Selmer.

ring)

Harald Selmer indsamlede

Om Psychiatriens Tilstand i

Kjøbenhavn:

målrettet europæisk litteratur

Danmark med særligt Hensyn

Universitetsboghandler C. A.

om psykiatri, lægevidenskab

til St. Hans Hospital paa

Reitzels Forlag I842; 526 s.

og beslægtede emner.

Bidstrupgaard.

Litteraturen i bogsamlingen,

Kjøbenhavn:

1843

Øjne. Med særeget Hensyn til

testamenteret til Hospitalet

Universitetsboghandler C. A.

Om Rhachitis. (Efter J.

Valget og den rigtige Brug af

ved hans død i 1879, udgjor-

Reitzels Forlag 1841; 86 s.

Hwasser: Smärre skrifter af

1845
Øjendiætetik. Til Efterlevelse
for sunde, svage og syge

Briller. Efter Dr. Bührlen's
tydske Original.
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Aalborg: den Rée'ske
Boghandling l845;116 s.

Den bidstrupgaardske

for Læger 3.R. Bd.1, 442-472

Den Bidstrupgaardske

Daareanstalt.

(1847)

Reform. I.

Ugeskrift for Læger 2. R. Bd.
En monströs Overextremitet.

4, 375-378 (1846).

Ugeskrift for Læger 2. R. Bd.
2, 281-288(1845).

Bibliotek for Læger 3. R. Bd.
Om Valget af den jydske

4 439-472 (1848).

Daareanstalts Beliggenhed.
Den bidstrupgaardske

Bibliotek for Læger 3.R. Bd.

1849

Daareanstalt.

2, 204-216 (1847)

Om den forventede Cholera-

Til “Ugeskriftets” Læsere.

Ugeskrift for Læger 2. R. Bd.

Ugeskrift for Læger 2.R. Bd.

5, 268-270 (1846).

3, 478-479 (1845).

Epidemi.
Jessen: Om de mod de

Kjøbenhavn:

Afsindige herskende

Universitetsboghandler C. A.

1847

Fordomme. Foredrag i de

Reitzels Forlag 1849; 15s.

Den danske lægevidenskabe-
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