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Byens asyl
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Det psykiske helsevern er under omorganisering nok en gang. Dikemark sykehus var en gang byens nye storsatsing på
området og ble bygget langt ute på landet, men er snart seiv en saga blott.
Nå går flytteturen tilbake til byen - også folk med psykiske plager skal
tilbys behandling i nærmiljøet. Artikkelen handler om forløperen til
Dikemark sykehus, som lå midt i byen i Storgata 36.
AV WENCHE BLOMBERG

Den store murbygningen inne i går
den i Storgata 36 - som nå rommer
Prinds Christian Augusts Minde ål
ders- og sykehjem - var i sin tid lan
dets største asyl. Dette faktum er lite
kjent og påaktet. Asylet ble god
kjent som moderne asyl i 1850, fem
år før statsasylet Gaustad ble åpnet.
Dette «byens asyl» var torløperen til
Dikemark. Opprinnelsen var dollhu-

Kartutsnittet
fra 1859 viser
Fjerdingen med
Storgata 36
tekstet på kar
tet som «Sinds
syge Indretning
Arbeidsan
stalt».

Under: Asylets
siste byggetrinn
sto ferdig 186 Z

set som ble opprettet i selve Mang
elsgården i 1829 - «Indretningen for
Sindssvage i Arbeidsanstalten».
Men historien begynner enda tidli
gere. Også Dollhuset i Mangelsgår
den hadde en forløper, nemlig Daa
rekisten i Tugthuset på den andre si
den av gata. Dette over 200 år gamle
monumemalbygget ble revet sist på
1950-tallet.
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I jubileumsskriftet til Oslo Hospital,
«Fra dollhus til moderne psykiatri»
som ble utgitt av Oslo Byes Vel i
1988, hevder Pål Abrahamsen at Os
lo Dollhus (ved Oslo Hospital) som
sto ferdig i 1778, «var den første an
stalt i landet spesielt innrettet på de
sinnssykes forvaring» (5.9). Knut
Sprauten sier det samme: «Norges
første anstalt som var forbeholdt
sinnssyke» (5.15).
Dette er neppe riktig. Minst to
innretninger for dette formålet er el
dre. På bakgrunn av reskriptet av 14.
juli 1736 som påbød innredning av
rom for vanvittige, ble det alt tidlig
på 1740-tallet (trolig allerede fra åp
ningen ved Mikkelsmesse i septem
ber 1741) innredet en Daarekiste i
nordfløyen på Tugthuset i Storgata.
Påbudet ble gitt med utgangspunkt i
Birthe Jonsdatter-saken. Hun hadde
i 1735 drept sin husbonds spebarn
og unngikk dødsstraff på grunn av
«avsindighet». Magistraten bestemte
at hun ikke skulle sendes til Køben
havn, men anbringes i Christiania,
og hun ble først holdt en tid både i
Oslo Hospital og i et av fattighuse
ne. Birthe ble overført til Daarekis
ten i Tugthuset 22. november 1741
og døde der i 1743.
Anders Daae skriver;
«...det var i Overensstemmelse med
de tidligere udgaaede Reskripter, at
Magistraten paa Byens Fattigvcesens
Vegne vedtog at skaffe Birthe Jons
datter Hus og ligeledes at Stiftsdi
rektionen etpar Aar senere ved In
redningen av Tugthuset lod 2 Rum
istandsætte til en Daarekiste. Denne
viste sia ievnlis at være benvttet
jndtil Dolhuset i Oslo Hospital blev
bvgeet 1776.» (Daae, 1908: 126.
WBs understrekning.)
Denne anstalten for sinnssykes for-

Wenche Blom
berg (født 1943)
er kriminolog
(cand.polit.) og
forsker ved
Institutt for kri
minologi ved
Universitetet i
Oslo. Hun har
skrevet boken
«Karoline og vi
tenskapen - et
psykiatrihisto
risk eksempel»
fra Christiania
kommunale asyl
på slutten av
1800-tallet.
Boken utkom på
Gyldendal forlag
i 1993.

varing eksisterte altså i omkring 35
år før Dollhuset ved Oslo Hospital
åpnet, og tjue år før Dollhuset/Dåre
kisten i Bergen. 1 Daae gjør krav på
at Tugthusdårekisten i hovedstaden
var den første i Norge. Det kan hen
de. Foreløpig er så lite undersøkt av
psykiatrihistorien her i landet at det
er best å uttale seg med forbehold.
Men én kime til et utskilt asylvesen
fantes i Tugthuset.
SORTERING AV AVVIKERE
De skandinaviske tukthusinitiativene
på 1600- og 1700-tallet kan ses som
en lokal utgave av en mer omfatten
de europeisk sosialpolitisk bevegel
se, kjent ikke minst fra Michel Fou
caults beskrivelser av «den store in
nesperringen» (Foucault, 1973 og
1977). Et fellestrekk ved anstaltene
var deres preg av sosial renovasjon:
Her ble mengder av uryddige, løse
eksistenser samlet; tiggere, løsaktige
kvinner, bortløpne tjenestefolk, uly
dige barn, forbrytere, folk uten eksi
stensmidler - og «rasende» eller
«übendige» som omgivelsene ikke
kunne rå med. Sultne og fattige var
de vel alle sammen. Hensikten var å
få dem til å arbeide slik at de ikke lå
andre til byrde, og metoden var
«tugt» - dvs. disiplinering og inter
nalisering av ønskede normer. Dette
preget også norske tugt- og arbeids
hus fra 1600-tallet (se f.eks. Midré,
1992).
Med de store samfunnsmessige
endringene på slutten av 1700-tallet
- økonomisk, teknologisk og poli
tisk - oppsto et behov for å ordne
avvikerbefolkningene, systematisk
og i egne anstalter. Filantropisk inn1. Signe H. Kruger opplyser i Arkivmagasinet 2/94:
«Dollhuset, eller «Daarekisten» i Bergen ble bygget i
1762, som den første i Norge. Dollhuset i Oslo ble
bygget i 1777, i Trondheim i 1780»(s. 44).

stilte, framskrittsori
beidsløse (evt. arbeids- 39
enterte medisinere
skye eller uverdige
trengende) elementen
|
med tiltro og forvent
ninger til sin profesjon
gikk fra slutten av
OVER TIL PRINSEN
1700-tallet i gang med
OG DOLLHUSET
å sortere ut gale fra de
sammensatte gruppene
av avvikere. Den før
Slik oppsto den nye
stiftelsen Christian Au
ste kjente representan
ten for denne reform
gusts Minde på den andre siden av gata; en arbevegelsen i Norge var
beidsanstalt under Fat
professor Frederik
tigkommisjonen. Den
Holst, som beskjefti
kom i drift ca. 1811-13
get seg både med kriProfessor Frez
(Omsted 111, 1945). Det kan godt
minelle og gale, og produserte to
o
po
derik Holst le
hende at noen gale har fulgt med på Omoo
omfattende betenkninger på begge
verte de første
lasset, seiv om det foreløpig ikke er rfe
felter på 1820-tallet. De konkluderte systematiske
o
innberetninger
m
med at den unge staten Norge treng om kriminelle kjent hvilke personer som kom inn
po
te både et moderne fengselsvesen og og gale i Norge. på hvilket grunnlag fra begynnelsen o9
vo
av. Midt på 1820-tallet ble det iall
et moderne asylvesen, konstruert og
o
00
fall innredet etpar rom i nordfløyen
drevet etter den tids nyeste vitenska
pelige prinsipper.
for «Optagelse af saadanne af Byens
Vi må anta at rasende og vanvitti Garver Nils Yt egne Sindssyge, hvis Frihet kunde
teborg hadde
tænkes at være farlig for dem seiv
ge kan ha hatt tilhold flere steder
vervet som för
enn på Tugthusets Daarekiste. Både ständer ved ar eller for Samfundet», forteller stads
arrester, arbeids- og fattighus og lik beidsanstalten fysikus Hj. Berner (1881). Ifølge
tok initiati
Major skjedde det i 1826 eller 1827.
nende innretninger ble sannsynligvis og
vet til å skille
I 1829 ble antallet rom tredoblet
tatt i bruk i kortere eller lengre peri ut et eget doll
hus i 1829.
og formelt etablert som Christiania
oder når slekt eller nabolag ikke
rådde med vedkomDollhus. Dette skjedde
mende. Tukthusene i
på forslag av garver
Nils Ytteborg, förstän
Trondheim og Bergen
der ved arbeidsanstalK
é
eksisterte allerede på
ten og seinere stads1600-tallet og kan
hauptmann. I et brev til
godt ha tatt imot
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soner på Oslo Dollhus, som ikke til
hørte byen, men var underlagt stifts
direksjonen. Ytteborg mente det vil
le bli billigere å holde alle disse ni
på Mangelsgården, og foreslo utvi
delse og bygningsmessige förän
dringen Forslaget inneholder ingen
betraktninger over «sykdommer på
fornuften» eller andre teoretisering
er om galskapens natur, men var
rent praktisk. Det ser derfor ikke ut
til at Ytteborg var kjent med profes
sor Holsts rapport om forholdene for
rikets sinnssyke som utkom året før.

Fattigcommissionen gikk med på
prosjektet og overlot åpenbart til
förständer Ytteborg å förestå det.
Formelt ble dette nye dollhuset åp
net 16. mai 1829, og ved årets slutt
melder Ytteborg at 16 personer av
begge kjønn har vært «under Cuur
og Pleie» og «deraf er 5 som Hel
bredede udgaaen, 1 Død og 10 Per
soner tilbage i Stiftelsen».
Avdelingen lå i nordfløyen, dvs.
den delen av selve den gamle Mang
elsgården som danner østveggen om
det bakre gårdsrommet mot nord.

Asylets byg
ningsmessige
utvikling 183462 på kart fra
ca. 1870:
A. Nordfløyen.
Anleggets eld
ste del, eksis
terte alierede
ved overtagel
sen. Inneholdt
fra ca. 1827 et
par værelser for
gale. Dolhus fra
1829. Påbygd
2. etasje 1834.
B. Første byg
ning reist for
asylet. Manns
avdeling, fer
digstilt 1849.
C. Byens fattig
hospital. Reist
1840. Nedlagt
1844.
D. Kvinneavde
ling, ferdig
1851.
E og F. Siste ut
videlse 186062. Asylet fikk
derved 120
plasser.
G. Bryggerhu
set. Eksisterte
ved overtagel
sen.
1. Hovedad
komst til asylet.
2. Nordre gards
rom.
3. Luftegårder.

3<n

I tillegg til asy
lets bygninger
inntar Mangels
gården, bygd
1698, en sen
tral plass i byg
ningsmiljøet.
Her startet bå
de asylets og
arbeidsanstal
tens virksom
het. Bygningene
på nedsiden av
den stiplede lin
jen ble reist
1830-50 og til
hørte arbeids
anstalten.
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Idag kommer man til dette gårds
rommet ved å gå tvers igjennom
fløyen som huser eldresenteret. (I
gårdsrommet ligger også Brygger
huset, den vesle bygningen mot
Storgata, som seinere på 1800-tallet
ble brukt av politilegen til kontroll
av de prostituerte.) Den gamle nord
fløyen var opprinnelig bare på én
etasje, men ble påbygd en etasje til i
1834.
Det var dette toetasjes Dollhuset
på 17 rom -en integrert del av ar
beidsanstalten og administrativt un
derlagt Fattigkommisjonen - Her
man Major øste sin vrede over da
han tok opp tråden etter Frederik
Holst og foretok en inspeksjonsreise
rundt til de daværende galeanstalte
ne i Sør-Norge i 1846. Forholdene
for Christianias gale var noe av det

Herman Majors
grunnplanskis
se fra 1846
over Christiania
Dollhus i nord
fløyen på Mang*
eisgården.

verste han hadde sett;
De dårligste cellene var utette og
iskalde med ramponerte vinduer
(som oftest tilspikret), hele etablis
sementet var stinkende og overfylt,
de gale levde blandet med drankere
og annet klientell fra arbeidsanstal
ten som ble rekruttert som oppasse
re, man hadde ikke noe luftingsom
råde og hverken fornuftig sysselset
ting eller tilstrekkelig legetilsyn.
Major raste også over Fattigkom
misjonen, som ved å skjære ned på
forpleiningen presterte å tjene peng
er på anstalten:
«Disse penge ere ikke indvundne
ved Præsteringen af Luxus- og
Overflods-Artikler, hvormed den
velhavende og forfinede Klasse saa
ofte omgiver sine Sindssyge, men de
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og ekspandere. En omfattende re
form var i emning.
UTVIDELSER
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ere tilbageholdte av de Syges første
Livsnødvendigheder. (...) ...indlysen
de, at de Sindssyges Forpleining er
bleven en Gjenstand for Pengespe
kulationer, og at denne SindssygeAfdeling fra en Helbredelses Indret
ning er nedsjunken til en formelig
Aagrer-Anstalt af den mest forkaste
lige og oprørende Sort» (Major,
1848).
Ifølge Majors beskrivelse holdt altså
Dollhuset fortsatt til i nordfløyen på
Mangelsgården så sent som i 1846.
Men det kom snart til å flytte videre

Celle i kvinne
avdelingen.
Mange av kvin
necellene var
bare utstyrt
med vindu i ta
ket.

I 1840 ble søndre del av den nåvæ
rende hovedbygningen for syke
hjemmet reist og tatt i bruk som by
ens fattighospital, men fraflyttet
igjen ganske raskt, allerede i 1844/
januar 1845. Nedleggelsen ble be
grunnet med at Rikshospitalet nå
hadde satt ned prisen for billigste
forpleining, slik at byen ikke lenger
trengte et eget sykehus for sine fatti
ge, forteller Arno Berg (Berg, 1959).
Kommunen bygde i stedet et anlegg
for gamle og kroniske syke lenger ut
i Storgata (Krohgstøtten er resten av
dette). Et annet argument var at ar
beidsanstalten seiv trengte plassen i
den toetasjes, frittstående bygning
en.
De psykisk avvikende overtok
gradvis denne hospitalsbygningen.
Administrativt ble asylet fremdeles
liggende under Fattigcommissionen
og hadde et visst personalfellesskap
med arbeidsanstalten. Det nye klien
tellet begynte å flytte inn med byg
gingen av en separat kvinneavdeling
i 1851.
Peter Emanuel Winge, lege og et
terhvert overlege ved asylet, opplys
te ifølge Berner at
«i Begyndelsen af 1848 gjordes nog
le Forandringer, saavidt de smaa
Midler, man havde, strak til. Nogle
Celler sloges sammen til et Fælles
værelse, og et Badeværelse indrette
des; nogle af de i Mangelsgaardens
Sindssygeindretning værende Kvin
der anbragtes i Oslo Sindssygein
dretning (Oslo Hospital; WB), der
igjen afgav nogle Mandspatienter til
vor Anstalt. De gjenværende Kvin
der blev, saa godt det lod sig gjøre,

isolerede fra Mændene. 17de August
1848 emanerede Sindssygeloven,
der fordrede yderligere Forbedring
er og absolut Adskillelse af begge
Kjøn. De fornødne pengemidler blev
nu bevilgede, og Vaaren 1849 paa
begyndtes den totale Omforandring
af det gamle Dolhus, og en ny Fløi
bygning opførtes. Resten av de i
Sindssygeindretningen værende Fru
entimmer overflyttedes til Oslo; for
Mandspatienterne afgaves for den
Tid, Byggearbeidet stod paa, Plads i
Arbeidsanstalten. Det paabegyndte
Arbeidet var om Høsten s.A. færdigt
til at tages i Brug, afgav Plads for
omtrent 30 Patienter af Mandkjøn
og fik 17de Mai 1850 den kongelige
Autorisation. Efter forslag afWinge
besluttedes nu i Aaret 1850 en lig
nende stor Afdeling for Kvinder in
drettet. De fornødne Pengemidler
blev bevilgede, Arbeidet blev sat
igang, og Høsten 1851 var ogsaa
denne Afdeling, der afgav Plads for
30 Kvinder, færdig, og Byens Patien
ter flyttedes nu fra Oslo tilbage til
Kristiania Asyl» (Berner, 1881).
Framstillingen må forstås slik at ut
videlsen i 1849 dreidde seg om et
tilbygg (Fløybygning) på Mangels
gårdens gamle Dollhusfløy. Neste
utvidelse, året etter, var et tilbygg på
hospitalsbygningen, der asylet også
fikk noen rom av arbeidsanstalten
etter at Tvangsskolen var flyttet ut.
Man hadde da en utvidet mannsav
deling i tilknytning til Mangelsgård
en og en ny kvinneavdeling knyttet
til hospitalsbygget.
Det neste store byggetrinnet kom
i 1860-62. Da ble disse to atskilte
avdelingene bygget sammen ved at
man mellom dem reiste den store
hjørnebygningen med de karakteris
tiske runde trappehusene, etter Peter
Holtermanns tegning, rundt det store
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Celle i manns
avdelingen ut
styrt med kraf
tige sprinkler
og dagslys fra
vindu i veggen.
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indre gårdsrommet. Den ble tatt i
bruk som mannsavdeling. I tillegg
ble det oppført enda en fløy på bak
siden, vinkelrett på den gamle kvin
nefløyen.
Dette store sammenhengende an
legget var landets største asyl etter
Gaustad, som sto ferdig i 1855.
Asylet hadde etter siste utvidelse
120 plasser, 76 for menn og 44 for
kvinner. Det står der tilsynelatende
uforandret, iallfall utvendig. Alle
gjerdene er borte, men rester etter
luftegårdsmurer er fremdeles synli
ge på baksiden mot Gassverktomta.
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liv». I skildringen av Dollhuset i
Storgata nevner han at «Der findes
intet Bad, intet Forsamlingsværelse,
ingen Sysselsættelse og ingen Klas
sifikation». Her gir han noen stik
kord til de terapiformene som var
vanlige i vestlige land i første del av
århundret.
Bad var ikke bare spørsmål om
hygiene. Årtusengamle forestillinger
har vært knyttet til de terapeutiske
virkningene av vann, og på 1800tallet blomstret kurbadeanstaltene. 2
Balneologene - badelegene - og
sinnssykelegene fant hverandre så å
si i de institusjonelle badekar.
Oppfinnsomheten var stor når det
gjaldt bruken av vannkurer i psykia
trien. Langvarige opphold i badekar
eller «pakning» var i bruk iallfall i
mellomkrigstiden. Både varmt og
kaldt vann ble brukt, og fra uten-

Da byens asyl neste gang skulle
utvides, ble det flyttet ut av byen, til
Dikemark. Hit flyttet mannsavde
lingen i 1905 og kvinneavdelingen i
1908.
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VITENSKAP OG
BEHANDLINGSOPTIMISME
Fra sin undersøkelse i 1846 forteller
Major at han på «Bergens mentale
Sygehuus» (1827) har sett både
«Trædehjul, Svingmaskine, Kors
fæstelses-Apparater», men antar at
de fleste av disse rekvisittene da var
ute av bruk. Han gikk inn for «psy
chisk Behandling - Klassifikation,
Arbeidsvirksomhed og socialt Sam2. En del materiale om dette er basis for artikkelen
«Norway: Water and Class in 19th Century Psychia
try», som kommer i History of Psychiatry (London)
No. 24.

Sovesal, formo
dentlig i den
nye midtbyg
ningen. Vokte
ren sov i sam
me rom, i
senga midt på
golvet.
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landske kilder vet vi
en god del om f.eks.
*• «overraskelsesbad»
som i mange tilfeller
innebar nesten-druk
ning (Scull, 1989).
Vannet ble ansett både
å ha beroligende virk
ning (varmt vann) og
temmende virkning
fåjjT -. £ V
(kaldt vann).
' mmm*'faliL . JP Jk
Majors etterlysning
»
av forsamlingsværelse
og sosialt samliv må
vi også se i lys av det
tidlige 1800-tallets be
handlingsoptimistiske
arv fra England, først
og fremst det lille pri
vatasylet York Retreat.
Det ble opprettet av
kvekerne sist på 1700tallet og regnes som
Sinnssykelege
«den moralske behandlingens» fø
Peter Emanuel
dested. Her fant William Tuke på å Winge regjerte
erstatte den gamle brutaliteten med over byens asyl
i et halvt århuii'
«moralske» virkemidler; miljøet var dre,
1846-98.
lite og familiært, man behandlet kli
entellet høflig og vennlig og forven
tet at de over tid skulle tilegne seg
de ønskede normene for den pene
middelklassen. Dannet samtale og
five o’clock-tea inngikk i opplegget.
Idéene ble forsøkt overført til de of
fentlige institusjonene av bl.a. Ja
mes Conolly, som Major kjente til.
BEHANDLING BLIR
ADMINISTRASJON
Men i de store asylene som vokste
fram og etterhvert ble fylt til randen,
gikk slike metoder ut av bruk. De lot
seg ikke opprettholde i praksis. Det
ble i stadig sterkere grad lagt vekt
på å administrere samlingene av pa
sienter, og det personlige og intime
preget fra York var snart historie.

Man kan si at praksisen 45
endret seg fra «moral
treatment» til «moral
management» og mer
autoritære metoder.
Disse trekkene gjenfin
nes i asylhistorien i an
dre land.
Foreløpig er lite kjent
om behandlingsmetode
ne som ble tatt i bruk
ved «byens asyl» etter
godkjenningen i 1850.
Legen der gjennom et
halvt århundre fra 1846
til 1898, Peter Emanuel
Winge, har iflg. lege
matrikkelen ikke etter
latt seg noe eget trykt
skrift om sin praksis,
men han begynte å levere årsmeldinger i
1888, og det finnes en
o
del eldre journaler i Byarkivet. Men OOrc
fra andre steder vet man f.eks. at
CO
-<
selve klassifikasjonssystemet (opp
CGO
delingen av pasienter i atskilte grup mc2
per etter kjønn, renslighetsgrad, uro
osv.) i seg seiv ble ansett for å ha te
rapeutisk betydning, sammen med
legens overordnede og faderlige au
toritet. I tillegg kunne man bruke al
lerede kjente legemidler som bella
donna, blodigler o.a.
Behandlingsoptimismen var bety
delig redusert mot slutten av århun
dret, og et generelt trekk ved asyle
ne i denne perioden er deres lave
prestisje. Legenes syn på pasientene
ble også mer negativt. Teoretisk
kom dette til uttrykk i forestillinge
ne om degenerasjon (Blomberg,
1993) som rettferdiggjorde langva
rig internering og enda større opp
hopning av pasienter.
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Et interessant særtrekk ved dette
g gamle asylet er det arkitektoniske
2 uttrykket som klassifikasjonsidealene fikk midt på 1800-tallet. Avdeling er bygd på avdeling i stadig nye
vinkler og med luftegårder imellom.
Noe kan selvfølgelig ha vært be
grunnet i tomteplassen som sto til
rådighet og andre praktiske hensyn,
men f.eks. ved utvidelsen i 1850
kommer det tydelig fram at atskillel
ses- og klassifikasjonskravene i den
nye Sinnssykeloven av 1848 lå til
grunn for den formen utbyggingen
fikk.
Idéene som lå til grunn for dette
ble presentert av Frederik Holst al
lerede i 1828. Han hevdet at når en

Anleggets store
gårdsrom 1995.
Stiftelsen
Prinds Christi
an Augusts
Minde etablerte
seg først i den
gamle Mangels
gården til ven
stre på biidet.
Gavlen på doll
husfloyen stik
ker opp bak
Mangelsgården.
Fra dollhuset
ble asylet bygd
videre ut i flere
etapper. Arbeidsanstalten
holdt til på søn
dre del av om
rådet, bak foto
grafens rygg.

del nyere anstalter i andre land kun
ne vise til gode resultater, skyldtes
dette «at Behandlingen for en stor
Deel er afhængig af Bygningernes
Form og øvrige Indretning», som
må ta utgangspunkt i «deres særegne
Bestemmelse», og bl.a. «frembyde
Anledning til Inspection og Classifi
cation» (Holst 1828, s.lOf).
Anlegget representerer derfor et
mellomstadium, fra den gamle an
stalten i én bygning med blandet kli
entell, og over til den formen som
ble valgt da byen tidlig i dette år
hundret bygde sitt nye asyl på Dike
mark. Da ble oppdelingsarkitekturen
videreført til sin logiske konsekvens
- frittstående paviljonger for ulike
pasientkategorier.
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«Samle erfaringer om
sykdommer på fornuften»
Professor Frederik Holst ledet den såkalte «Doll
huskommisjonen av 1825» som avga sin betenk
ning om forholdene for de sinnssyke i 1828.
Holst innleder rapporten med et forord som illus
trerer den nye naturvitenskapelige tenkemåten:
«At Fornuften er Menneskets høieste Gode og at
derfor dens Sygdomme maae henregnes iblandt
dets største Onder, har man neppe nogensinde
betvivlet; og dog har man i ingen Tidsalder i
samme Grad sørget for dem, der ere berøvet For
nuftens Brug, som for dem, der lide af legemlige
Sygdomme. Sindets Sygdomme udgjøre ogsaa, til
Held for Menneskeheden, et langt lavere Antal,
end Legemets, men derved ere ogsaa Anledning
erne til om dem at samle Erfaringer meget sjeld
nere. Stundom erholder Fægen om Sindssvag
hedens Begyndelse, Udvikling og Forhold i dens
forskjellige Perioder aldeles ingen Oplysning,
yderst sjelden erholder han en tilstrækkelig, og
naar en saadan kan vindes, er dette ofte forbun
det med en saa stor Vanskelighed, at han derved
afskrækkes fra at anstille nogen nøiagtig Under
søgelse. Sygdommens Aarsager ligge, som oftest,
meget skjulte og forblive ei sjelden endog aldeles
uopdagede. Studiumet af disse Sygdommes Væ
sen, Aarsager, Gang og Behandling er derfor
langt vanskeligere og udkræver hos Fægen større
skarpsind, en fleersidigere Dannelse, større
Taalmod, større Opoffrelse og andre sjeldne
Egenskaber»
Holst gir her antydninger om et trekk ved de
kommende reformene som skulle tre tydeligere
fram senere i århundret, nemlig behov for å skaf
fe ordnede samlinger av gale for medisinsk
forskningsformål. Avvikende åtferd ble nå for
stått som «sykdommer på fornuften», og ikke
som noe teologisk eller filosofisk fenomen. Be
tydningen av «Classification» (sortering av kli
entellet) vektlegges også sterkt i det vitenskape
lige prosjektet, ved siden av at dette selvfølgelig
hadde praktiske pleiemessige fordeler og var en
del av den materielle standardhevingen.
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