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Mo'rIONER 
VÄCKTA HOS 

STOCKHOLMS STADSFULLMÄKTIGE 
ÅR 1917. 

N:r 33. 

Av herrar von Koch och Tengdahl, om å"ligt 
anslag till Hjälpförwingen för psykiskt sjuka, för 
bed"ivande i Stockholm av {lispensär. och annan 
hjälpverksamhet. 

Till Stockholms stadsfu llmäkti ge. 

Sedan 1912 finnes i Stockholm en av privata medel under
hållen, på initiativ av doktor Olof Kinberg och fru Else Kleen
von Horn grundad kuratorsinstitution för att hjälpa pä sjukhusen 
värdade sinnessjuka vid tillvaratagandet av deras ekonomiska och 
juridiska rättigheter . Över denna verksamhet, som under de 5 är 
den ägt bestånd utvidgats alltmer, har kuratorn fröken G. Rodhe 
lämnat årsberättelser, vilka i avskrift bifogas. 

För att möjliggöra en verksamhet i större skala efter samma 
princip och därjämte även en dispensärverksamhet för psykiskt sjuka 
i stil med de redan tidigare för tuberkulösa och för alkoholister 
inrättade, har nyligen bildats en förening: ,Hjälpföreningen för 
psykiskt sjuka" vars program och stadgar bifogas. 

Enligt beräkning kräves för verksamhetens upprätthållande ett 
belopp av omkring 10 ,000 kronor, varav 3,500 kronor äro avsedda 
att anskaffas på privat väg. För täckandet av återstoden måste 
föreningen söka erhälla offentligt understöd. Med hänsyn till att 
det nu ifrägasatta hjälparbetet kan betraktas som ett komplement 
till kommunens vårdande verksamhet för sinnessjuka, och under 
framhållande av att ett sädant arbete torde komma att verka före
byggande och sålunda minska stadens utgifter för sjuk- och fattig-
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N:r 13. 

• d fog böra kunna påräkna uuderstöd av vård , synes detsamma me 

Stockholms stad. d ' fö hem tiilla, att stadsfullmäktige be-
dertecknade fä är r f h d (6 500 

n l' t l " nv sex tusen em un ra , ) 
b vil · tt lir 19 ans a n 

hagade e Ja e . fö
o 

ps,.kl·skt SJ·uka . , för att densamma 
'U H'äl föreillll"en r J 

kronor tl • J P d~ d ' ensär- och anuau hjälpverksamhet. 
skall i Stockholm be n va lSP . 

och 

Stockholm den 2 1 maj 19 17. 

G. H . von K och. K nut Tetlgclahl. 

B i l. r. 

Stadgar för .Hjälpföreningen för psykiskt sjuka •. 

§ l. 

F öreningens uppgift är att i Stockholm utöva 
understöds verksamhet bland mindre bemedlade 

§ 2. 

en social hjälp
psykiskt sjuka. 

d . " l' f t viU föreningen Till främ' ande av enna Sill uPPo 
söka Jl\stadkomma ett verksamt samarbete med de o~ent

liga s~~khusen och med andra offentliga en er enskilda lOstituhoner 

för social hjälpverksamhet; . r söka bland 
2) medelst upplysningsarb~te under olika forme . ska s· uk-

allmänheten sprida en rikt ig uppfattmn g om de psyki J 

domar;) ; under form av medicinskt ledd dispensär verksamhet .med 

till buds stIlende medel understödja de psykiskt sjuka ~amt l er-

f U k la"mpli o" t iUsyn och övervakmng. forderliga a ver -a genom 

§ 3. 

f d " t beprövande Nya medlemmar kallas av styrelsen e ter ess eoe 
eller efter förslag av förutvarande medlem. 

§ 4. 

Årsavgiften ntgär med minst 2 kronor. 
lägger minst 100 kronor en gång för alla. 

Ständig medlem .r-

• 

191 7. Al1.lag till Hjälpförenin,qen för p'yki,kt sjuka . a 
§ 5. 

Föreningens angelägenheter handhavas mellan årsmötena av 
dess styrelse, Som också ti llsätter och avskedar föreningens personal. 
Styrelsen utgöres av ordförande, vice ordförande, sekreterare och 
skattmästare samt av en femte medlem, vilka jämte tvenne supp
leanter väljas pä årsmötet för ett år i sänder. Styrelsen samman
trUder, när ordföranden bestämmer eller när tvenne av dess med
lemmar sådant begära. Styrelsen är beslutmässig när minst tre 
medlemmar, däribland ordföranden eller vice ordföranden äro när-, 
varande eller uttalat sin mening. Vid lika röstetal äger ordföranden 
utslagsröst. Styrelsens årsberättelse jämte de avslutade räkenskaperna 
för det gångna äret skola till revisorerna överlämnas senast den 15 
februari varje år. 

§ 6. 

Föreningen sammanträder årligen till årsmöte i mars mänad , 
il tid och plats , Som av styrelsen bestämmes. Styrelsen äger rätt 
att sammankalla extra möte, som även skall sammankallas, när • 

minst 20 medlemmar skriftligen sä begära. 
Vid årsmötet skola förekomma följande ärenden: 
1. Styrelsens berättelse över sin verksamhet under det gängna 

kalenderåret. 

2. R evisionsberättelse över verkställd granskning av styrelsens 
förvaltning med till- eller avstyrkan avansvarsfrihet. 

3. Val av medlemmar i styrelsen. 
4. Val av två revisorer jämte två suppleanter för att granska 

styrelsens förvaltning under det löpande kalenderAret. 
5 . Andra ärenden, som beröra föreningens verksamhet. 

§ 7. 

Alla val skola ske öppet, såvida ej någon påkallar sluten om
röstning. Vid lika röstetal avgöre lotten. Övriga frägor avgöras 
genom öppen omröstning och äger vid lika röstetal ordföranden 
utslagsröst. 

§ 8. 

o Förslag om ändring av dessa stadgar må avgöras endast efter 
behandling vid tvenne pä varandra följande möten, och fordras för 
dess antagande minst ' Is majoritet av de närvarande. 
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§ 9. 

Vid upplösning av föreningen skola dess till"ilngar disponeraa 
på sätt, som står i överensstämmelse med föreningens syfte. 

-

B il. II. 

A vskrift. 

Berättelse över kuratorns för de sinnessjuka verksamhet 
under är 1914. 

Den omvårdnad om de sinnessjukas privata intressen , som till
kommer kurator, måste i fräga om de riktlinjer, vilka i detta av
seende böra följas, ännu fä anses stä pil försökets stadium. En 
verksamhet i syfte att i full utsträckning omhändertaga alla de 
spörsmål, som knnna påkalla kuratorns omtanke beträffande si~nes
sjuka, är uppenbart av mycket växlande art, och efter.som mtet 
föredöme härutinnan finnes att följa Sverige är nämhgen före
!!ån"slandet inom detta område har kurators arbete ej kunnot 
läg:as efter någon allmängiltig plan, utan har i varj e särskilt f~ll 
de åtgärder vidtagits, som med hänsyn till förevarande omständIg-
heter synts lämpliga. . 

I stort sett lärer emellertid knnna skiljas emellan , ä ena SIdan, 
det omhändertagande av patienternas medel och tillhörigheter i 
övrigt, som ifrågasättes under den tid, vederbörande äro mtagna på 
sjukhus, och, ä andra sidan den omvårdnad , som i vissa fall före
kommer, sedan patienten lämnat sjukhuset, vilken går ut pä alt 
ombesörja och tillse, att ,ederbörande äter bliva nyttiga medlemmar 
inom samhället. 

Vad dä först angår omhändertagande av patienternas medel, 
har detta skett i den ordning, lag om förmynderskap föreskrIver. 
Kurator har niimligen i Hera fall varit i behörig ordning förordnad 
säsom förmyndare, i vilken egenskap kurator haft att, i den mäD 
sädant tillkommer förmyndare, förvalta vederbörandes medeL IdetIa 
hänseende må bl. a. antecknas, att kurator i visst fall även hafl 
att vid domstol utföra och tillvarataga patients rätt och bästa. . 

Rörande omhändertagande av patienters tillhörigheter må särskilt 
päpekas de svärigheter, som i de Hesta fall mött ej allenast i friga 
om att efter lämnade anvisningar äterfinna olika persedlar, u.tan ock 

1917. Anllag till Hjlilp{örenitlgen (ör p'ykiskt ,juka. 5 
i fråga om övervinnande av mi t d h 
h 'lk d ss roen e oc obehag frän deras sida 

os VI a essa saker skola avhämtas . ' 

Såsom bely.sa~de i förstnämnda avseende mä framhällas att 
de erhållna anvlsmngar på ort och ställe dä k k l ' 
att :fi f . I r sa erDa s o IL vara 

nna, O ta VIsat sig vara ofullständiga eller missvisande och 
h~r .kurator ~aft at.t utfräga närstående personer eller ock 'enom 
hän vl1ndelse tIll polisen söka fä reda ä d l t ? 

d ti'llh ' " p e p a ser, varest Ifråga-
varan e öTlgheter tilläventyrs böra sökas D t l' . f h 11 d . e Igger l ör-
ä an enas natur, ~tt de platser, patienten valt för förvaring av 

SIlla effekter, oftast aro synnerligen excentriska, vilket bidrager att 
göra kuratorns arbete ganska tidsödande. 

I fräga om undanrödjande av misstroende och obehag har 
kuratorn med hjälp av .ntin~en fullmakt f ä k to .. d o r n ura rsnamn en 
eller ock förmyndarförordnande utom i visst undantagsfall l k t 
.. t d b d . ye a s 
o.ver .. yga ve er öran e om SIll befogenhet att taga hand om patients 
tlllhorlgheter.. I detta sam~anhaDg tilläter sig kurator anteckna, 
att, . ehuru smnessJuka lära I allmänhet hysa misstroende mot sin 
omglVnmg~ kurator nästan utan undantag rönt visst förtroe,nde hos 
de sIlln~ssJuka Själva eller jämförelsevis lätt lyckats övervinna even
tuell mIsstänksamhet. 

I sammanhang med omhändertagandet av patienters tillhöri ,,
heter fÖljer .. "idare att förvara desamma under ägarens sjukdomstid. 
F or detta undamål har förhyrts ett s. k. magasin. Noggrann för
teckDlng föres över varje patients olika persedlar, och det tillses, 
att dessa ~J taga någon som helst skada under förvaringstiden, varför 
s~kerna pIskas och vädras och även tvättas samt desinficieras. I 
VISsa fall , dä kurator så funnit lämpligt, hava sakerna fätt kvarstä 
bos patients ånhöriga eller bekanta, varigenom omkostnader besparats. 

Vad därefter vidkommer den omvårdnad, som kan ifråga
komma beträffande frän sjukhuset utskrivna patienter, mä bemärkas 
dels anskaffande av platser eller arbete åt dem, som blivit förkla
rade friska eller sä pass äterställda, att de kunna användas till 
nyttigt arbete, dels ombestyrandet av lämplig inackordering för dem, 
som ej anses kunna fullgöra något ordnat arbete, dels ock för
anstaltandet om intagande på sjukhem, exempelvis alkoholisthem, av 
sådana patienter, som behöva sådan värd, som lämnas pä dylika 
anstalter. 

. Anskaffandet av platser och arbete har antingen skett genom 
direkt ingripande frän kurators sida eller ock genom fÖT1Dedlin~ av 
särskilda anstalter, av vilka må nämnas föreningen Skyddsvä~net 
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kb l l ·' orbetsförmedlin"sanstalt, ,ad särskilt angAr och Stoc' o ms uus u n. . . 
. t" " mt privata platsaD kaflUlngsbyräer 100m Stock. mnnhrra ps leuwr, sa . 

h l Ostad vad au"fi r kvinnliga pahenter. 
o mSBetrilfrande o':bestyrande av inackorderi.ngar har kurator haft 

. k h t ffi t pä att ädan inackordenng, s vfil mod hänsyn 
uppmhr 'sam e s , •. , d ' h t le 
. ' . f il fö k mmand ekonomiska om .... n Ig e er som oc 

hll l varje a re o . l" t l ' l' 
.. ti' ll tio tons speciella lli""'mng, b lVI sä i1mp Ig som med hunsyn pa n oc . . l d d 

. . I k d . "n r hava företrädesn s erhålhts pä an et els mÖJli"t. nac or enno • 

i ri~ata hem och dels i pensionat . . 
p f d ekonomiska delen beträffande kurators verk. I rä!!1\ om en 

c f håll att om kuratorsfonden allenast är avsedd 
sam het m~ste ram as. , . . d f ' 

d b t 'd lö eutgifter tIll kurator, t ransportkostna er ör att därme os n a n . ' 
ti te ti'1ll1öri"heter hyra för för>nrmgsmaga m m. 6. lö-

pa en rnns o'· d' kta d f'd åt 
pande ut!rifter och ej fär användas till lIe ~~ er~ o 'k pa· 
. hO k t arit nödsakad att pä eget InItIativ s6 a er· benter, ar ura orn v " .. 

hälla hjälp flt behövande. I sådant .syfte har kurator vant Sl ~ I 
<- .. t t h'll fatti"'värden och l andra hand tIll förefintlIga 
HamS a rumme c l h ''' l b å 
"l"älgörenhetsinriittningar, av vilka må nämnas . Centra a Ja p ~r n, 
F. V. O. och Skyddsföreningaroa inom åtsk~lliga församhngar Inom 
Stockholm. Medel har pä detta sätt, fast ej utan ganska stor s.vä
ri"'het, erhällits, dock ej i den utsträckning, som varIt öuskvard. 

o F ör ytterligare belysande av kurators verksamhet meddelas 

här följande tablå : 
F örmyndare fö r ...... ............. ... ." ...... . ....... .. .... . 7 personer 

F ört rättegångar för . ...... ........... . ... . .......... ........ : .. :. 
Ta"'cit reda på ti llhöri gheter och ställt om att de bliVIt 

10 omhändertagna för ... .. . ................ . .... .. ......... . _ 
Omsatt och utlöst pan satta tillhörigheter för .. ... ........ 12 
Magasinerat tillhörigheter för ... ... .. .... ... ... ... ...... . .... . 30 

14 Ombesörjt tvät t för .............................. ........ :: . 20 
Korresponderat med anhöriga och andra personer for 
Anskaffat plats till ..... .......................................... .. . 

• klu" der • . ........ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• inackordering till .......... ................... ... ..... . . . 

• penningar till inackorderade, understöd eller 

14 
8 
7 

6 hyra till .................. ............ ........... .. . ···· ···· ·· 
Ombesörjt inbetaluing till sjuk. och pensionskassor för 4 
L ämnat diverse hjälp till ..... .. . ...... ..... ..... ... .. . .. ... .... ... 37 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
) 

• 

• 
• 
• 

Inalles ha 95 personer anlitat kurators hjälp under är 1914. 

• 

191 7. 
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Undcr kurators verksamhet uoder dct gångna liret har säsom 
nödvändIgt framstätt krav på dels större ekonomiskt bidra'" att 

d t"ll k o an-
vän as I onvalesccoter och dels samt framför allt inrättande av 
ett konvalescenthem. Det har nämligen allt"l'd . ktt ' t tt å 

. . . la . agl S, a sv-
rIghet förekommIt såVäl . i fråga om anskaffande av platser eller 
arbete åt återställda patIenter Som ock i fråga om e håll d 1" . k r an e av 
lump Iga Illac o:deringsställen åt ej fullt återställda patienter. Och 
h~r .dcnoa svårIghet l huvuds~k haft sin grund i motvilja, för att 
ej saga rädsla, for sådana patIenter, Som här äro i fråga . Ett dy
bkt hem skulle pä ett för samhället vinstgivande sätt kom plettera 
hratorns arbc.te och göra det meIa fruktbiirand e. De ofta ohjälpligt 
VIdrIga förhåll anden, som möta den nyutskrivna patienteu, äro i 
mänga fall tIllräcklIga för att så småningom åter föra honom till. 
baka till sjukhuset, då han kostar samhället många gånger den 
nnga summa, det .skulle betinga att lämna honom relativt skydd, 
tIll s han hunDIt Intaga sin plats som en verksam medborgare . 
Kurator anse r, att ett sådant hem vore ett för samhället billigare 
och för patIenterna bättre sätt att taga haud om dem än den nu 
gängse vägen över sj ukhuset och till . F örsörjningen • . 

Stockholm i februari 1915. 

Gertmd Rodhe. 

- -

B il. III. 
Avskrift. 

Berättelse över kuratorns för de sinnessjuka verksamhet 
unde.r är 1915. 

I likhet med vad kurator i redogörelsen för är 1914 an
märkte, måste framhållas, att kurator ej heller under år 1915 
kunnat följa någon allmängiltig plan för sitt arbete. Kurator har 
sökt anpassa sin hjälp efter förhandenvarande förhållande i varje 
särskilt fall. Den omvårdnad om dc sinnessj ukas privata intressen , 
SOm åligger kurator, måste göras beroende av de sinne;;sjuka själva 
och de omständigheter, vilka te sig vid de tillfällen, då kurator 
har att ingripa. Någon lämplig klassificering av de olika fall , 
som kommit uuder kurators behandling, synes icke kunna åstad· 
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.4.fllllag til l Hjälpför t nitlge.I. or 
N" II, 

h 
torde för den skull en redogörelse för kurators verk· 

kommas, 0 0 f 
f h' ll i mem aUmän orm, 11 

sam het 11 ~ as U t 'd kunua skilj' as eme an, ä eDa 
tt I" e eme er l I stort se ar r d t' enters medel och t illhörigheter 

d h" der taaan o av pa I , 
sidan, et om an o d d tl' d vederbörande äro mtagn. 

' f 11 .. ttes un er en , 
i övrigt, som l r gasa 'd d n omvårdnad, som i vissa fall 

' kh ooh 1\ andra SI an, e 
på sJ u us, , , nten lamnat sjukhuset, 
förekommer, sedan patlo h " d ta"andet av patienters medel, 

d då f" st angår om nn er o f k ' 
Va or ' l om förmynderskap öres rlver, 

har detta skett i den ordnmg, ;g börli" ordning förordn ad såsom 
Sålunda har kurator van t l ve er _ f/n år 19 14, I sin egen. 
förmyndare fö r 19 personer , vatrav h:)ft at t i den mån sådant till· 

f , dare har kura or a, " d 
skap av örmyn d b" andes model l Vilket avseen e 

f , d förvalta ve er or ' , 'd 
kommer önuyn are" verkställt eUer biträtt Vl 

f t .. tt "äng för 2 personer , 
kurator ör fl1 eo , h vskiften efter 9 personer, 
förrättnnde av bouppteckDlngar oc arående skilsmässa i 4 olika 
Vidare har kurator fört rättegängar a~g 4 kommit undor kuraton 
f II Av här uppräknade personer a ~ 
a ' 1914 h 11 under år 19 1", , , 

vård under år ,oc d patienters t illhörigheter l övngt 
I frå"a om ttllvaratagan e av , ' de flesta fall 
. o .. ' . om de svårIgheter, som l 

må ttll en borjau ermras "Ut tt f ter lämnade anvisningar ät.,. 
mött icke blott då det ga a e d å att kunna övervinna 

, 'k dl utan även I avseen e P , 
finna ob ' a perse nr, d 'd h vilka sakerna vnnt 

d h b hag frlln eras Sl a, os I 
misstroen e oc o e " d å f amhållas att erhlll na 

h" t I f"rstnämnda hansoen e m r , fl 
att av, um a , o ' där tillhöri gheter vore att n?a, 
anviSDlngar på ort och .tälle, " h har kurator i dylika 
ofta visat sig ofullständlga eller onktlga, oc k "enom hänvlin· 
fall haft att utfrllga närstående personer eller oC °t l' frä"avarande 

, kt få d do platser , vares o 
delse till polisen s6 re a p li or i förhällandenas natuI, 
saker till liventyrs borde sökas, Det g~r f" förvarin" aV sina 
att de platser, sin nessjuk .. , personer, VI1 Ja, or bidra"e; att gön 

effekter oftast iiro synnerligen ovanhga, v llket ~ det af 
, B t "ff dc ö<ervm nan 

kuraters arbete ganska tidsödande, e rll an k to cd hjälp 
ovan antydda misstroende och obehag, s1l har ura r ;, nd . ... 
av antingen fullmakt fr n kuratorsniimnden eller ock f rmY

n be-
u d b" ude om Sl 
förordnande i allmänhet lyckat. övertyga ve er ora , ttala ,II 
fogenhet, I detta sammanhang har kurat?r anled ~~n~u~atorsio.ti. 
1It killigo förhällandeo synas tyda pä, att, I och m b t ' denn" 
tutionen fö r innessjuka bli r mera kiind, k urators ar e e l 

del torde bliva mindre mödosamt, 

1917, Att.8 lag t ill HjlJtp(iJren ingetl (6,. p' vkuJ.-t Ijuka. 9 

R örande sjlllva arten av kurator arbete i denna del mA med. 
delas följ ande uppgifter, K nrator har haft att taga reda på till. 
hÖfl gheter ~ch ombesörjt, att dc bli vi t omhändertagna av vede r
börande patienter niirstående personer i 9 olika fall, alt omsätta 
och ~tlösa pantsatta tillhörigheter för 14 personer , alt tillvarataga 
penOlng.r och bankböcker för 1 1 personer, alt ombesörja b,ätt för 
10 personer och att verkställa t ransporter samt flyttningar i 54 
olika fall , Vidare har kurator ombesörjt magasinering a v till
hörigheter för 30 personer, F ör detta iindamål har förhvrts ett 

• 
s, k , magasin , där sakerna inl agts, sedan de vädrat , tvättat och 
efter behov desinficierats ; noggrann förteckning föres över d s 
lunda förvarade sakerna, nder viss patients sjukdomstid har 
kurator haft att ti llse och förvalta ett åsyftade persoo tillhörigt 
bokbinderi , ett åliggande, som givetvis varit mycket krävande, 

Vad därefter vidkommer den omvårdnad, som kan ifrtgakomma 
beträffande från sj ukhuset utskrivna patienter, avser ju denna at\ 
tillse, att vederbörande åter bli ,·a nyttiga medlemmar i samhliIlet, 
och har kurator i delta syfto ansett sig, där b.hovet pnkallat, böra 
lämna all den hjälp och allt det stöd, som stAtt till buds, ... an
genom kurator trott sig i någon mån kunna f'orhindra lit rf.U, H Ar
vid mI!. emeUertid betonas, att ett underlättande av kumtors trfi
yanden i detta häns ende i hög grad skulle vinn os, om kurator 
hade tillgång tiU pekuniära medel i större utsträckning. iln vad nu 
är fallet, 

Till belysande a... kurators arbete i denDB d I 0011 anfora 
följ ande, 

Det har tillkommit kurator att anskaffa platser eller befatt
ningar t 14 personer, att ombestyra inockorderingar ell r bo-t der 
M 11 personer, att fö ranstalta om intaguode på alkoholisthem for 
1 person, på blindhem för l person, pA !Ilderdomshem for 1 JK'r,on 
och på uppfostrio"sanstalt för l person, att av kumtorsfondtn 
medel lämnll und: rstöd At 6 pursoner, alt anskaffa kl dcr At \1 
personer och att anskaffa ooh utdela pcnningar till understöd, in kor· 
deri ngar eller hyra lit 1 fl per onor, 

Dessutom har kurator haft alt omb tyra inbetalningar till 
ajuk. och pensionskas or amt livför rakringar At personer, dn,..,· 
fl fTA n li r 19 14 och 3 tiUkomna under lir 19 15, alt IAmna dlve",e 
hjälp till 41 personer och alt fOra korrespundeD med 37 ~ n, r, 

Anskaffande a" pintser har anti n en kelt ge,nom dir kt , 10-

gripande fr lln kum tors ida lIer ock geoom rmedliog av ' kllda 
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allmänna anstalter, av vilka mil nämnas Stockholms läns arbeta. 
förmedling (både manliga ooh kvi~nliga patIenter), :arförutom för 
kvinnliga patienter även några privata platsanskafl'mngsbyräer an-

litats. 
Vid ombestyrandet av inackorderingar har kurator haft upP' 

märksam het fiist pil, att sådan inackordering blivit s1\ lämplig som 
ö'li"t i vilket avsende hänsyn tagits till i varje fall förekom_ 

:a~d~' ekonomiska omständigheter och givetvis även till respektive 
patienters speciella läg~ni ng, Inackorderingar ~a företrädesvis er
hållits pä landet, dels 1 pnvata hem o~h dels I. pen lonat. 

I frå"a om anskaffande av behövhga penmngmedel tIll under-
o 

stöd åt behövande patienter har kurator efter hänvändelse erhållit 
bidra" från dels fattigvården, dels församlingarnas skyddsför
cning~r, dels Skyddsföreningen för sinnessju~a, dels ock Svenska 
Dagbladets julinsamling, varjämte några pnvata personer lämnat 

materiell uppmuntran i förevarande syfte. 
I detta sammanhang synes böra antecknas det arbete, som för 

kurator förekommit vid inträffade dödsfall, varv id mil frambällas, 
att kurator ombesörjt försäljning av de avlidna patienternas till
hörigbeter och sedan lämnat redovisning till fattigvården, 

Slutli"en är att anteckna, att sammanlagda antalet personer, 
o "O 

som anlitat kurators hjälp under år 1915, utgör 12 7 , varav O 

frän är 1914. 
Under kurators verksamhet det gängna äret har framstätt säsom 

uppenbart, att, för att hans arbete skall i största möjliga mAn 
bliva effektivt, större ekonomiskt bidrag bör ställas till kurators .för
fogande, för att kurator skall kunna i full utsträckning fylla de. 
uppgift, som kuratorsinstitutionen för sinnessjuka torde innebära. 
På det område, ä vilket kurator är satt att verka, finnes tillfälle att 
göra gott i vidare män än mähända inom andra omräden, där sam
hället och enskilda dock hittills gjort stora materiella uppoffringar. 
Själva arten av den sjukdom, för vilken kurators klienter äro ul
satta, manar andra personer, framför allt de, som äro ställda pl 
livets solsida, att härutinnan uppträda som hjälpande och stödjande. 
Kurator kan icke undertrycka att läta komma till synes den under 
kurators versamhet städse påfallande känsla av medlidsamhet, vilken 
tvingar sig fram och omfattar den , som har att taga vård 0111 

patienter, varom här är fräga. Ofantligt mycket skulle vinnas, olJl 
ett konvalescenthem funnes att tillgä för de sinnessjuka. Inrättandet 
av ett sädant hem är givetvis förenat med stora ekonomiska upp" 
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offringar för samhället men k t l , ura or 'ar br 't 
tygad , att, inga uppoffringar fä anses f ' lVI mer och m~r över-
så ömmande syfte, som här ifrä"as" ör stora, då det gäller ett 
att ett sädant hem skulle på ett l c~~e~ .. K urator föreställ or sig, 
verksamhet. Under pat,'ente 'tYl g sutt komplettera kurators 

ns VIS e se på b t k Il 
kunna pä ett synnerligen t 'llf" l 'tl' emme s u e densamma , I or I Igt sätt be d tt ' 
nyttig medborgare i samhället, re as a åter bli,' a en 

Stockholm i februari 19l6. 

A vskri ft. 

Berättelse över 

Gertmd Rodhe. 

B il. IV. 

kuratorns för de sinnessjuka verksamhet 
under år 1916. 

En l'edogörelse för den verksaml,et som tl'llkomm k t f " d . . , er ura or 
or . e smnessJuka, kan givetvis icke ifrågaSättas skola innefatta 

uPPplfter "angående allt det arbete, vilket är förenat med befattnin-
gen 1 fråoa. I sakens egen natur li""'er att det h" .. ' b t d Ot) ) nr ror S I O' om 
es yr aven mest skiftande beskaffenhet ' den da"r °t k 

rörande d ' o 19a om an e 
.. e personer. som komma under kurators värd föra l d 

åtgard~r av mycket olika art, ocb kan under erinran h~rom :ä e :~ 
IIgen Ifrågakomma. nägon fullt uttömmande redogörelse för kur!t~rs 
a~bete . Allenast I sä att säga stora drag torde en dylik berättelse 
bora hällas~ mnefattande uppgifter beträffande de mera framträdande 
moment~n 1 kurators arbete. I sädant syfte fär nu kurator med
dela följande. 

U nder, det .. gängna året har kurator varit förmyndare för 28 
personer, ~ort rattegängar rörande skilsmässor i 4 fall, upprättat 
bouppte~kOlngar och bevakat myndlings rätt vid arvskiften i 6 fall 
ombesörjt be~ravningar vid 2 tillfällen och tagit hand om samt av: 
yttrat t lllhön gheter efter avlidna vid 7 tillfällen. 

Kurator har haft att taga reda på tillhörigheter för 49 per-
:oner, a~, ~ilka ,genom kurators försorg magasinering skett för 42 
ch anhon ga till vederbörande patienter tagit värd om saker för 

7 personer, att omsätta och utlösa pantsatta saker för 11 personer 
aUt~llvarataga penningar och bankböcker för 14 personer, att om: 
besorJa tvätt för 7 personer och att verkställa transporter och flytt
nlOgar vid 56 tillfällen, 
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Vidare bar tillkommit kurator alt anskaffa platser eller b 
fattningar ilt 19 personer, att ombestyra inackorderingar: i vilohe: 
pä landet åt 8 personer, å badort åt 1 person, ä sanatori um ät l 
person , i döYStumshem ät 1 person, i älderdomsbem ät 1 person 
och i fattig"årdsinrättning åt 1 person. 

Kurator bar anskaffat kläder ät 7 porsoner, utdelat understöd 
för inackordering ooh byra lit 45 personer, ombe örj t inbetalningar 
till sjuk- och begravningskassor snmt livförsäkringsbolag för 8 per. 
soner, ombe t yrt ocb dolvis bekostat kurs i barnavård för l person 
ocb ombänder tagit 3 barn , av vilka 2 bliv it intagna pli barnhem 
ocb 1 inaokordemts i familj . 

Slutligen må anteoknas, att kurator korresponderat med 50 
personer ocb lämnat diverse bjälp åt 58 personer. 

A.ntalet personer. som nnder året kommit under kurators in· 
seende, bar utgjort 170 , därav 77 från föregäende år ocb 93 tiU· 
komna under redogörelseåret. 

Medel för utdelning av understöd hava erhålli ts dels av Fords 
donationsfond 400 kr., dels av Stoekbolms Dagblads julinsamling 
150 kr. , dels nv Svenska Dagbladets j ulinsamling 200 kr., dels 
ock av A.ftonbladets julinsamling 500 kr. På kurators initiati\' 
hava medel åt vissa personer utdelats av fattigvärden , Sätberstenska 
fonden, föreningen De B lindas Vänner, Skyddsföreningen för sinnes
sjuka ocb Oscars församlings skyddsförening . Vidare må idett. 
sammanhang framhällas , att för kuratorsverksamhetens bedrivande 
bar till kuratorsfonden influtit medel från förut omnämnda Siither· 
stenska fonden 500 kr. , genom fru Else Kleen 535 kr. ocb frAn 
pri vata personer 9 O kr . 

På sätt som framgår av ovanstående särskilt vad angAr 
uppgifterna beträffande influtna medel lärer kunna konstateras 
en viss framgång i kuratorsverksambeten nnder det gångna äret, 
och må vidare anföras att kurator numera anlitas med råd frågnin· 
gal' från skilda häll över hela riket angående vården av sådan. 
sinnessjuka personer, som icke äro intagna på sinnessjukhus eUer 
bospital, allt förhällanden , som synas tyda på att kuratorsverksam' 
heten kommer att mer och mer utvecklas . 

Stockholm i februari 1917 . 
Gertrud Rodhe. 

Kurator. 

S tockholm, K.L. Beckmans BoktTyckeri, l !) 1 7. 
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