Rejsende
i psykiatri

AF EDDIE DANIELSEN

I en ny udgivelse:
“Den europæiske forbindelse
– Harald Selmer og de danske helbredelsesanstalter” søger vi at give
et kortfattet signalement af nogle
vigtige år i dansk psykiatri omkring
midten af attenhundredetallet.

Udgangspunktet er lægen Harald
Selmers europæiske, psykiatriske dannelsesrejse/studierejse til en række
sindssygeanstalter, som gennemføres
inden for få måneder i vinteren 1847-48.
Rejsen går ned gennem det europæiske
kontinent, fra Tyskland over Prag i det
daværende Böhmen til Belgien. Herefter
fortsætter Selmer til England og siden
retur til Danmark. Vi vil senere komme
ind på Selmers danske forgængere,
hvad angår studierejser til europæiske
indretninger til sindssyge.
Den psykiatriske studierejse var en vigtig faktor i udviklingen af europæisk
psykiatri i 1800-tallet, som blandt andet
var kendetegnet ved en stigende opta-
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gethed af betydningen af hospitalsarkitekturen og omgivelserne for patientens
helbredelse, sammen med et stadig
mere udtalt ønske om at kunne begrænse brugen af fysisk tvang og overgreb
mod den psykisk syge.
Rejsen og udvekslingen af ideer og indtryk var på ingen måde en specielt
dansk trend i disse år. I det europæiske
kulturelle landskab finder vi rejsende
som eksempelvis grundlæggeren af
moderne belgisk psykiatri, Dr. Joseph
Guislain, som foretager sin rejse i 1838.
En hollandsk pioner, Bernard Everts, der
som Selmer i Danmark spiller en vigtig
rolle i psykiatriens udvikling, rejser i
1847. I England møder vi en af de helt
store skikkelser i moderniseringen af

Til venstre ser vi et litografisk tryk af “Den storhertugelige helbredelses- og plejeanstalt
Illenau”, som åbnede i 1842. Anstalten opførtes
ved Achern nær Stuttgart i det sydvestlige
Tyskland. Stikket af hovedbygningen stammer
fra et prospekt, udgivet ved åbningen.
Illenau var en af de tyske anstalter, som Selmer
besøgte på sin europæiske studierejse i vinteren
1847-48.
Anstalten har utvivlsomt mange lighedspunkter
med Selmers anstalt i Risskov: Vægtningen af
det rekreative, udflugter og arbejde i park og
gartneri, alt dette genfinder vi i Illenau.
Bemærk, at sceneriet med promenerende fruer,
konverserende herrer og tjenende ånder har en
overvældende lighed med fotografiet af Jydske
Asyl forneden.

Ophavskvinden til det smukke foto af Jydske
Asyl er kongelig hoffotograf, Julie Laurberg.
I 1902 havde Hospitalet 50 års jubilæum og
dette blev blandt andet markeret af en serie
fotografier af hospitalet, dets omgivelser, personale og patienter.
På fotografiet ser vi til venstre to velklædte
kvinder. Det kan være personale eller hustruer,
eller det kan være indlagte kvinder på Asylets
1. klasse – vi ved det ikke.
I baggrunden er to ansatte i færd med at transportere linned mellem vaskeri og afdelinger.
Til højre for hovedindgangen ser vi Albert Lund,
forvalter fra 1902-1940, mellem to hospitalsfunktionærer. Albert Lund var manden, der indsamlede nogle af de patientarbejder, som blev
grundstammen i Museum Ovartacis samling.

sindssygebehandlingen i Europa –
Daniel Hack Tuke, han er på rejse i
1853. (Du kan læse mere om de nævnte
bl.a. på hjemmesiden: “European
Journeys”, et bidrag til Det Europæiske
Kulturprogram 2000).
De nye tanker fra Europa og deres
udmøntning i “moderne” anstalter realiseres med åbningen d. 1. september
1852 af “Den Nørrejydske Helbredelsesanstalt for Sindssyge” i Risskov ved
Århus under ledelse af Harald Selmer.
Selmer foretrækker dog selv navnet
“Jydske Asyl”, som det engelske
“Asylum”. Derefter videreudvikles den
nye danske anstaltspsykiatri i første
omgang med åbningen af anstalten i
Oringe ved Vordingborg i 1858 og siden

det nye Kurhus ved det gamle Skt. Hans
Hospital i Roskilde, som slår dørene op
i 1860.
Bogen tilbyder en introduktion til ide og
ideal, arkitektur og omgivelser.
I en senere udgivelse vil vi behandle
anstalten, rejsen og det kulturhistoriske
landskab i 1800-tallets Europa, som
danner bagtæppe, mere udførligt.
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