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Kapitel 1.
Indledning.
1 skrivelse af 30. april 1948 udtalte socialministeriet følgende:
„1 de senere år har de foranstaltninger, som i henhold til den gældende lovgivning
kan iværksættes med hensyn til arbejdsmodvillige personer, alkoholister, løsgængere og
iøvrigt personer, som viser asociale træk, været genstand for kritik fra forskellige side.
Man har herved peget på, at såvel de i forsorgslovens kapitler XXIV—XXVII
givne bestemmelser vedrørende de heromhandlede persongrupper som administrationen af
disse bestemmelser i første række — udover at give regler om retsvirkning af ydet hjælp,
bidragspålæggelse m. v. — har taget sigte på en anbringelse af besværlige individer, medena
der i alt for ringe grad har været tænkt på at genrejse de personer, som er kommet uden for
det normale samfund.
Med henblik på muligheden for genrejsning af en person, som på grund af sociale
brist inddrages under forsorg, hævdes det at være af afgørende betydning at søge at udfinde
årsagen til asocialiteten. Psykiatriske undersøgelser af personer på alkoholisthjem og arbejdsanstalter skal have vist, at psykiske sygdomstilstande er meget hyppige blandt disse
personer, og en psykiatrisk undersøgelse af de personer af de heromhandlede kategorier,
der er undergivet forsorg, anses derfor for at være nødvendig såvel med henblik på udskillelsen af personer, som ikke hører hjemme på de nævnte anstalter, som i det hele på en
differentiering af behandlingen af disse personer. Som forholdene er nu, sammenføres der
derimod efter det oplyste på alkoholisthjem og arbejdsanstalter personer af højst forskellig
alder, sindstilstand, arbejdsevne og vandel, medens der kun i meget ringe omfang er truffet
foranstaltning til en forskellig, mere individuel lægelig og arbejdsmæssig behandling af de anstaltsanbragte.
Under den gældende ordning hævdes der således ikke at være det fornødne grundlag til stede for, at en anstalt kan give de enkelte der anbragte personer en tilstrækkelig
individualiseret behandling. Men der skal endvidere være betydelig forskel mellem de forskellige anstalter i henseende til den almene behandling af de på anstalterne indlagte personer. Fra arbejdsanstalternes side er der således udtalt ønske om mere ensartede retningslinier med hensyn til ordens- og arbejdsreglementerne, der er forskellige fra anstalt til anstalt. Hvad særligt angår alkoholisterne, er det fra forskellig side fremhævet, at der ikke ved
de gældende regler skabes mulighed for en forsvarlig ordning af forsorgen for disse personer.
Som et meget væsentligt moment betragtes dernæst behandlingen af de fra anstalterne udskrevne i tiden efter udskrivningen, og der er her peget på ønskeligheden af en efterforsorg.
Endelig har det været gjort gældende, at det umiddelbart må forekomme stødende,
at der for de heromhandlede persongruppers vedkommende rent administrativt kan dekreteres frihedsberøvelse i længere tid, medens iøvrigt selv relativt betydningsløse retsspørgsmål som almindelig regel må afgøres ved domstolene.
2
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Socialministeriet har nu besluttet at nedsætte et udvalg med den opgave at iværksætte en nærmere undersøgelse af de her nævnte forhold samt at fremkomme med forslag om
en nyordning. Ved sine overvejelser, herunder med hensyn til iværksættelsen af foranstaltninger, der tilsigter en effektiv genrejsning af de heromhandlede personer, skal udvalget
ikke være bundet af de i forsorgslovens §§ 36 og 40—42 opregnede anstaltsformer, ligesom udvalget vil kunne drøfte muligheden for etablering af forsorg uden anstaltsanbringelse. Endvidere bør udvalget i det hele tage stilling til, hvorvidt og i hvilket omfang der
måtte være anledning til at ændre de nugældende regler for inddragelse under forsorg af de
her omhandlede persongrupper.
Udvalget skal være berettiget til i det omfang, det skønnes nødvendigt, at tilkalde
sagkyndige udefra."
Formand og medlemmer beskikkedes den 16. juni 1948.
Som formand beskikkedes kontorchef i socialministeriet V. baron W edell-W edellsborg og som medlemmer følgende:
Sognerådsformand Rich. Bech, Maribo, (De samvirkende Sognerådsforeninger),
inspektør ved arbejdsanstalten Sundholm, V. Christopher sen,
socialdirektør, cand. jur. Rud. Conrad, (Københavns magistrats 3. afdeling),
præst ved arbejdsanstalten Sundholm, pastor Harald, Flensmark,
ekspeditionssekretær i arbejdsministeriet, Tyge Haarløv,
amtmand P. Hoick, Randers,
kontorchef i socialministeriet, H. Horsten,
socialdirektør Orla Jensen, Århus,
sognerådsformand J. Jespersen, Farum (Fællesorganisationen af landkommuner
med bymæssig bebyggelse),
direktør for universitetets arvebiologiske institut, professor, dr. med. Tage Kemp,
lederen af skolen for arbejdsledige, kordegn Chr. Kofoed,
fuldmægtig i justitsministeriet, Chr. Ludvigsen,
socialudvalgsformand Christian Nielsen, Århus, (Den danske Købstadforening),
socialinspektør O. V. Nielsen, Aalborg,
bestyrer ved Næstved arbejdsanstalt, Oluf Pedersen,
pastor M. N. Randkær, (Det blå kors),
kontorchef i handelsministeriet, Axel Roelsen,
overlæge, dr. med. Jens Chr. Smith, (Sundhedsstyrelsen),
overlæge ved psykopatanstalterne, Herstedvester, dr. med. Georg K. Stürwp,
gårdejer Chr. Thomsen, Brænderup, Fyn, (amtsrådsforeningen).
Efter at overlæge Jens Chr. Smith er afgået ved døden, er overlæge, dr. med. Carl
Clemmesen indtrådt i udvalget.
Under socialdirektør Orla Jensens fravær i efteråret og vinteren 1951 har socialdirektør Mortensen, Odense, deltaget i udvalgets arbejde.
Sekretærarbejdet har været fordelt mellem fuldmægtig B. Weis Bentzon, sekretær
Kirsten Rudfeld og sekretær Fl. Lerche, alle arbejds- og socialministeriet.
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Til brug for udvalgets undersøgelser har man tilvejebragt et omfattende materiale
til belysning af anstalternes beskaffenhed og forholdene på dem. Man har derhos iværksat
en social-psykologisk undersøgelse af anstalternes klientel, omfattende ca. 540 personer,
hvortil kommer undersøgelser af beslægtet klientel på andre institutioner, 50 personer.
Endelig har man fundet det nødvendigt at tage hele alkoholistforsorgen under nærmere
overvejelse, og også på dette punkt er der foretaget forskellige klientel-undersøgelser, omfattende ialt ca. 250 personer. Tyngdepunktet i udvalgets arbejde ligger på den socialpsykologiske undersøgelse af arbejdsanstaltskli enteil et, som vil være færdigbearbejdet i
løbet af kort tid. Udvalget havde forsåvidt foretrukket at afgive en samlet betænkning,
når udvalget havde haft lejlighed til at overveje alle de vidtrækkende problemer, som klientelundersøgelsen rejser. Da der imidlertid er rejst spørgsmål om Danmarks tiltræden
af den af Europarådet udarbejdede konvention om menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, og da denne konvention på visse punkter berører udvalgets
arbejdsområde, har arbejds- og socialministeriet ønsket en udtalelse fra udvalget om disse
spørgsmål. Udvalget har da fundet det naturligt samtidig at afgive den del af sit materiale,
som består af faktiske oplysninger om anstalterne og benyttelsen af dem, stof som for en
ikke ringe del samtidig tjener til belysning af de spørgsmål, som rejser sig i forbindelse med
konventionen.
De forslag, der stilles i nærværende 1. betænkning, er efter udvalgets opfattelse nødvendige, hvis man vil tiltræde konventionen uden forbehold. Udvalget ønsker imidlertid
at gøre opmærksom på, at man ikke kan betragte disse forslag som andet end en å jourføring i begrænset omfang af forsorgslovens regler om frihedsberøvelse. Udvalget har meget
indgående drøftet hele spørgsmålet om indførelse af mere effektive retslige garantier i forbindelse med anbringelse på arbejdsanstalt. Flere veje er imidlertid her mulige, og det
ville næppe være rigtigt at træffe det endelige valg, før man har fuld klarhed over, hvilken
form og hvilket indhold den fremtidige forsorg bør have. Dette kan først ske, når klientelundersøgelsen foreligger, og udvalget ønsker derfor at stå fuldstændig frit på alle punkter.
Udvalgets arbejde vil herefter falde i følgende dele:
1. Den hermed foreliggende betænkning, bl. a. indeholdende beskrivelse af arbejdsog tvangsarbejdsanstalterne, deres reglementer og belægningsforhold, redegørelse for
spørgsmålet om politiets og fængslernes anvendelse af forsorgslovens regler om anbringelse
af visse asociale personer, nogle bemærkninger om behandlingen af løsladte fanger og administrativ frihedsberøvelse samt indstilling om ændringer i forsorgsloven af hensyn til
konventionen om menneskerettighederne.
2. En redegørelse for alkoholistforsorgen, bl. a. indeholdende undersøgelser af klientellet på afvænningshj emmene og indstilling om en nyordning.
3. Klientelundersøgelsen på arbejdsanstalterne m. v., sociallæge Kjems' undersøgelse vedrørende Århus arbejdsanstalt og en omtale af de tilsvarende svenske undersøgelser.
4. Udvalgets forslag til en nyordning.

Kapitel 2.
Historisk oversigt.
Forsorgslovens bestemmelser om anbringelse af asociale individer og visse understøttede, som ikke er i stand til at klare sig selv, bygger på en udvikling, der går meget
langt tilbage i tiden. For helt at forstå den nugældende retsordning er det derfor nødvendigt at kende den udvikling, som går forud. Forsørgelsesvæsenets historie viser også, at
de problemer, vi er stillet overfor idag, i virkeligheden har eksisteret lige så længe, som
vi overhovedet har haft et forsørgelsesvæsen. Dette gælder navnlig vanskeligheden ved
at afgøre, om der under hensyn til en større eller mindre grad af egenskyld i de enkelte
tilfælde bør anvendes forholdsregler af en mere eller mindre straffende karakter. Dette
spørgsmål har til stadighed voldt myndighederne store vanskeligheder, og problemet om
de asociale er gang på gang blevet taget op til mere almindelig drøftelse. Når resultaterne
til trods herfor ikke er blevet mere tilfredsstillende, end de er, må forklaringen i første
række søges deri, at det ikke er lykkedes at nå til klarhed over de forhold, som har ført
de mennesker, der her er tale om, ud i asocialiteten. Lovgivningen har derfor heller ikke
kunnet tage tilstrækkeligt hensyn til en røkke faktorer, som efter moderne opfattelse har
afgørende betydning for en rationel behandling af dette klientel. En følge heraf er en
vis uklarhed i forholdet mellem straffeloven og forsorgsloven. Disse to love finder således
i et vist omfang anvendelse på det samme klientel, og flere af forsorgslovens bestemmelser indeholder uanset lovens hovedformål synspunkter af straffemæssig karakter.
Efter den ordning, vi har, kan det være ret tilfældigt, om en asocial person bliver
straffet eller kommer under behandling efter den sociale lovgivning, og forsorgsloven
fastslår yderligere, at en person, der har udstået straf, administrativt kan tilbageholdes
på arbejds- eller tvangsarbejdsanstalt, for at han herigennem kan vænnes til regelmæssigt
arbejde og gores skikket til at leve som et normalt medlem af samfundet.
Det er interessant at se, hvorledes denne konkurrence mellem retshåndhævelse og
forsørgelse, som i virkeligheden er et af nærværende udvalgs hovedproblemer, har været
et problem, lige siden tiden efter reformationen, da de første spirer til et selvstændigt
forsørgelsesvæsen blev lagt. Udvalget har derfor fundet det rigtigt at vise den nuværende
ordnings historiske baggrund ved den følgende, ret udførlige, redegørelse for de foranstaltninger, der gennem tiderne er truffet overfor den kreds af personer, som man finder
på nutidens arbejds- og forsørgelsesanstalter.
Middelalderen.

I middelalderen var fattigplejen i Danmark, ligesom i en række andre lande, en
opgave, som i det væsentlige var overladt til den katolske kirke. Kirkens velgørenhedsarbejde udgik i første række fra klostre, stiftshosrpitaler og de såkaldte helligåndshuse og
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tiggeriet blev støttet af kirken, som stadig påmindede menighedens medlemmer om at
øve gode gerninger. Ved siden af kirken udøvede en række borgerlige sammenslutninger,
såsom gilder, lav og andre broderskaber, en betydelig virksomhed til understøttelse af
fattige gildebrødre.

Tiden etter reformationen.

Ved reformationen overtog staten kirken og kirkegodset og hermed også en række
af de opgaver, kirken hidtil havde røgtet, heriblandt fattigplejen. Kirkeordinansen af
14. juni 1539 indførte bestemmelser om fattigvæsenets administration, hvorefter i byerne
biskop, lensmand, præst og købstadsråd blev sat i spidsen for fattigplejen og selv valgte
lokale fattigforstandere, diakoner, der skulle bestyre fattigkassen. En nogenlunde tilsvarende ordning synes at være fulgt på landet. Fattigkassens midler skulle — foruden de til
de fattige allerede henførte økonomiske rettigheder —tilvejebringesved frivillige gaver, og
hjælpen til de fattige blev ydet som en barmhjertighedsgerning. Der skete således ved
reformationen ikke nogen forandring i selve forsorgens karakter, kun en organisation af
fattigplejen.,
Ordningen viste sig hurtigt mangelfuld. Fattigvæsenet rådede over utilstrækkelige
økonomiske midler til at afhjælpe trangen, og tiggernes skarer forøgedes så meget, at de
lidt efter lidt blev en utålelig byrde for det borgerlige samfund.
I tiden efter reformationen blev en række mindre »hospitaler« nedlagt, og i stedet
oprettedes efterhånden i stiftshovedstæderne og forskellige andre byer større hovedhospitaler eller »almindelige hospitalen, bestemt »til gavn, bedste og husvalelse for fattige
og syge«; på disse hospitaler havde som regel både folk fra vedkommende by og fra dens
opland adgang.
Den fra den katolske tid kendte form for »sjælegaver«, hvor velhavende folk bortskænkede fast ejendom, gårde eller huse, som så blev udlejet til eller blev anvendt som
fribolig for fattige eller gamle, møder man også de følgende år, hvor sådanne huse jævnligt
kaldes »sjæleboder«. (I 1634 ejede det københavnske fattigvæsen ikke mindre end 96 »lejevåninger« og 44 »sjæleboder«).
Fattighuse kendtes også dengang; de nævnes således i Christian den Ill's Koldingske
Reces af 13. december 1558 samt i Danske Lov 2-22-75, hvorefter det pålagdes kirkeværgerne med sognemændenes hjælp i hvert sogn at lade opføre »et fattige folks hus«, hvori
de kunne bo, som ikke andetsteds kunne få husly og sætte en blok for huset, at gode folk
kunne lægge deres almisse derudi«. I en sjællandsk landemodspåmindelse fra 1560 hed det,
at disse fattighuse — »på fire eller fem væggerumhuse« — skulle bygges ved kirkegården,
for at »gudfrygtige kristne kan nedbære dem af deres mad og øl, når de går til kirke«.
En meget almindelig form for forsørgelse af gamle og vanføre i det 16. og 17., ja
helt op i 18. århundrede, var at lade disse »gå få omgang« fra gård til gård, således at det
efter en vis turnus påhvilede de enkelte gårde at give husly og kost til egnens trængende.
En række forskrifter i det 16. århundrede tog sigte på at begrænse tiggeruvæsenet.
Således bestemte nogle love fra Christian den II's tid, at tiggeri kun skulle være tilladt de
virkelig fattige, syge og vanføre mennesker, som ikke på anden måde kunne tjene deres
føde. Andre bestemmelser foreskrev, at tiggeri kun var lovligt, når det blev udøvet indenfor
stedligt begrænsede områder og af personer, som var blevet forsynet med tiggertegn. Arbejdsuvillige og dovne personer kunne ikke få tiggertegn. Også de københavnske recesser
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af 1536 og 1537 skelnede mellem værdige og uværdige eller arbejdsføre tiggere, og kun
den første gruppe skulle have lov til at tigge.
I en forordning af 5. maj 1683 gentoges endnu bestemmelserne om tiggertegn og
optagelse på lister over trængende, samtidig med at det blev indskærpet, at alle arbejdsføre burde tjene til livets ophold ved deres hænders arbejde og ikke strejfe landet rundt.
Man finder i kilderne fra denne tid talrige vidnesbyrd om, hvor håbløst det var at
dæmme op for tiggeriet. I adskillige byer og sogne indførtes stodderfogeder, fattigfogeder,
prakkermestre eller prakkerfogeder, hvis opgave det var at føre en vis justits med tiggerne, samt at holde de talrige fremmede tiggere og vagabonder udenfor byens eller sognets
område. Hvervet overdroges ofte en af de ledende lokale stoddere, — »stodderkongen«,
som han med et gammelt populært udtryk ofte kaldtes — der herigennem opnåede en ejendommelig social dobbeltstilling på grænsen mellem tigger og embedsmand uden fuldtud
at være nogen af delene.
I tiden efter reformationens indførelse fandt der som bekendt også en ret betydelig
udvikling sted af strafferetten og den processuelle fremgangsmåde overfor forbrydere.
Således blev forskellige handlinger, som ikke indeholdt en umiddelbar retskrænkelse, men
stred mod sædelighed og offentlig orden, genstand for offentlig påtale. Købstadsretterne
havde vel tidligere indeholdt bestemmelser, hvorefter arbejdsføre stoddere og tryglere af
hver mand måtte fanges og holdes til trældom og arbejde, men denne form for frihedsberøvelse havde dog i højere grad karakter af en præventiv foranstaltning end af en egentlig straf. I Frederik den II's og Christian den IV's tid blev overtrædelse af forskrifterne vedrørende ulovligt betleri og løsgængeri derimod undergivet offentlig påtale og afsoning og
straffet med lignende strenghed som alvorligere forbrydelser, d. v. s. med længere tids hensættelse til arbejde i jern på Bremerholm, for kvinder i tugthuset (senere spindehuset).
Der haves adskillige vidnesbyrd om, at arbejdsføre løsgængere og betlere, der hensad i jern
på Bremerholm, blev anvendt ved skibsbyggeriet eller endog som galej slaver. Kolding
reces fastsatte kagstrygning som straf for løsgængere.
Ifølge Danske Lov 3-19-16 var løsgængeristraffen »at gå sa mange måneder i jern
og arbejde, som de have entholdt sig fra at tjene«, og ordet løsgænger omfattede her også
tjenestefolk, der ikke ville skaffe sig tjeneste.
Omkring år 1600 oprettede Christian den IV det såkaldte Tugthus i København,
bestemt for såvel mandlige som kvindelige løsgængere og børn. I Tugthuset udførte de optagne arbejde, således garnspinderi, kartning, vævning og possementarbejde, og det var
formentlig interessen for at ophjælpe håndvasrk og industri, som var en af baggrundene for
denne institutions oprettelse. Efter at Tugthuset var blevet lukket omkring 1620 som følge
af pesten, oprettedes Børnehuset eller »Kongens Børnehus«, hvis karakter ifølge en forordning af 1622 klart nok var en tvangsopdragelsesanstalt for børn og unge mennesker. I forbindelse med Børnehuset optræder dog også et tugthus med karakter af en tvangsarbejdsanstalt »for uærlige gerninger«, uden at man i nutiden nærmere kan afgøre, hvorledes adskillelsen mellem disse to anstalter, der under ét betegnedes som »Kongens Tugt- og Børnehus«,
har været. På institutionen ind sattes navnlig løsgængere, særligt unge mandspersoner,
løsagtige kvindfolk og tiggende og omløbende børn. Den daglige gennemsnitsbelægning i
årene 1622—1644 varierede mellem 450 og 700 personer. Der blev på anstalten drevet en
meget betydelig arbejdsvirksomhed af lignende karakter som tidligere på det gamle Tugthus.
Institutionen havde kongens levende interesse, og instruktionen af 1621 vidner om et vågent blik for børnenes moralske, intellektuelle og manuelle opdragelse. Tugt- og Børnehusets
økonomi voldte dog med tiden store vanskeligheder, og da ledelsen ej heller magtede de op-
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gaver, der var stillet den, — i så henseende har det meget blandede klientel formentlig også
haft sin andel, — blev institutionen nedlagt få år efter Christian den IV's død.
I 1662 oprettedes et nyt »Stadens Børnehus« på Christianshavn, der faktisk blev
en fortsættelse af det nedlagte Kongens Børnehus, med den opgave »at alt trygleri for
dørene kan blive afskaffet, fattige skolebørn her sammesteds med den nødtørftige underholdning, de tilforn nydt have, desto bedre forsynede, spindeværket igen optaget og andre
hjemlige manufakturer til det gemene bedste og de fattiges fremtarv oprettet«. Den nye
anstalt, der bestyredes af direktionen for de fattige i København, blev dog ikke blot en
fattiganstalt for staden, men tillige en korrektionel statsanstalt for vanartede børn og en
tvangsarbejdsanstalt for letfærdige kvinder. Den oprindelige bygning synes at have kunnet
rumme ca. 400 personer, men antallet optagne har igennem årene varieret stærkt og til
tider været nede på under 100. Forskellige forsøg på at drive anstalten merkantilt, bl. a.
ved at overlade den til udenlandske forretningsfolk, slog fejl og krævede ret store tilskud
fra myndighederne.
Fattigfor ordningerne af 1708.

Med gennemførelsen af Frederik den IV's forordninger af 24. september 1708 om
betlere, fattige børn, rette almisselemmer og løsgængere i København, og om betleri i købstæderne og på landet, fandt der en ændring sted af fattigvæsenets hele ordning. Medens
tiggeri som forsørgelsesform endnu i den foregående tid havde været tilladt visse kategorier af trængende, blev dette ved forordningerne helt forladt, og man gik over til en af
det offentlige påbudt og nærmere organiseret fattigforsørgelse, hvis grundprincip var, at
den enkelte købstad og sognet skulle forsørge sine egne fattige. De trængende blev inddelt
i forskellige klasser og omfattede kun helt eller delvis arbejdsudygtige og børn. Arbejdsføre
skulle derimod beskæftiges ved det offentliges foranstaltning — i reglen med spinderi —
i arbejdshuse mod passende dagløn.
Til de nævnte forordninger sluttede sig en anordning af 26. oktober 1708 om Rasphuset på Christianshavn og Børnehuset sammesteds. I 1709 resolveredes, at en del af Børnehuset skulle indrettes til rasp- og spindehus, for at børnene kunne skilles fra de til straf
og korrektion indsatte. Nogen reel adskillelse mellem de indlagte fandt dog ikke sted,
således at Børnehuset helt op mod slutningen af det 18. århundrede vedblev med at være
anbringelsessted for børn, kvinder og mænd i alle aldre og indlagt såvel for betleri og løsgængeri, som for alvorligere forbrydelser.
I den følgende tid oprettedes tugt- og manufaktur huse i Stege (1742), i Viborg
(1743) og i Odense (1753). Også i det øvrige land indrettedes flere steder arbejdshuse, og
disse blev enkelte steder knyttet til de fra ældre tid bestående fattigfolkshuse.
De gennem resten af det 18. århundrede meget hyppige pålæg fra administrationen
til de lokale myndigheder om skærpelse af tilsynet med omvandrende tiggere og bestemmelser, der tager sigte på tiggeres »opbringelse«, viser de vanskeligheder, som gennemførelsen af forordningerne af 1708 stødte på.

Fattigplanen for København af 1799.

Fattigplanen for København af 1. juli 1799 indførte meget detaillerede regler angående administrationen og udøvelsen af fattigplejen i hovedstaden.
Efter fattigplanen var hovedprincippet, at de fattige, så vidt og så længe de var i
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stand til at erhverve det nødvendige ved arbejde, skulle henvises eller anbringes til arbejde
under fattigvæsenets forsorg, enten for private arbejdsgivere eller for fattigvæsenets egen
regning, og da udføre dette i hjemmet eller i særlige arbejdshuse. Arbejde i sidstnævnte
var således frivilligt, forsåvidt som den fattige, hvis han ville, kunne søge arbejde for
private. Til trængende, som ikke kunne arbejde, skulle hjælp ydes som almisse, enten i
hjemmet eller ved indtagelse i offentlige fattighuse, og fattigplanen opregnede en række
stiftelser og hospitaler samt hvilke kategorier af trængende disse var bestemt for. Om
arbejdshuse udtalte fattigplanens § 48, at »til de arbejdshuse, som ere indrettede, eller som
herefter indrettes for frivillige arbejdere, fordeles de trængende, som søge arbejdshusene,
således som efter deres boliger er dem bekvemmest, eller og som omstændighederne, især
arbejdet, de beskæftiges med, tillade eller udfordre det«. Samtidig får man et lille indtryk
af de hidtidige arbejdshuses forhold gennem følgende udtalelse i §55: »Da sognets arbejdshuse ere tildels blevne plejehuse for almisselemmer, fordi plads for dem kan have manglet i
foranmeldte hospitaler, men det:e ikke er disse indretningers egentligste bestemmelse, og
sammes bygninger bedre kunne og bør bruges til arbejdshuse og skoler, så bør de faste sig
deri opholdende fattige
gå over til et eller andet af de i det foregående nævnte hospitaler —• — «.
Fattigplanen indeholdt endvidere forskrifter, der regulerede tvangsmæssig hensættelse til arbejde, og var for så vidt den bestemmelse, i henhold til hvilken den første
egentlige tvangsarbejdsanstalt her i landet blev oprettet. § 127 udtalte således, at betlere,
der unddrog sig fra frivilligt arbejde og søgte almisse på ulovlig måde, skulle »hendømmes«
til det tvangsarbejdshus, som fattigvæsenet indretter. Ifølge § 130 skulle fattigvæsenets
tvangsarbejdshus være afsondret fra alle andre tugt- eller tvangshuse og alene stå under
fattigvæsenets direktion. Til tvangsarbejdshuset skulle indrettes arbejdsstuer og ensomme
fængsler, sidstnævnte fortrinsvis bestemt for personer, der dømtes for gentaget betleri, og
for personer, der straffedes for forseelser, begået i tvangshuset. Om formålet siges iøvrigt,
at der skal ses hen til, at tvangs liuset »bliver en sand forbedringsindretning, hvor de, som
indsættes, kunne i den tid, de der henbringe, anføres til orden, sædelighed og arbejdsomhed, og hvorfra de kunne gå ud med forsæt og lyst til at ernære sig lovligt«. Der gives en
række nærmere bestemmelser om arbejdsforholdene, disciplinærstraffenes anvendelse, spisning m. v. De indlagte skulle adskilles efter køn, og for børn under 15 år indrettes behørige
undervisningsanstalter i tvangshuset. Hensætteisens varighed var for 1. gangs indlæggelse
fra 1—3 mdr., 2. gang fra 3—6 mdr., og 3. gang fra 6 mdr. til 1 år. Indenfor disse rammer
beroede hensættelsestiden på forskellige individuelle forhold, såsom den pågældendes alder,
førlighed, optræden i forbindelse med betleriet m. v. Ved gentagne ikendelser af tvangsarbejde skulle straffen være den dobbelte af den senest ikendte.
Bortset fra visse sager — således sager om betleri og klager over fattigvæsenets
betjente, som i henhold til § 153 skulle påkendes af en særlig politiret for fattigvæsenet,
samt tilfælde, hvor fattigdirektøren og forstanderen for forskellige ordensforseelser selv
kunne idømme personer, som nød offentlig understøttelse, straf af indtil 4 ugers tvangsarbejdshus, — skulle ifølge fattigplanen forseelser imod fattigvæsenet undersøges og pådørnmes ved den almindelige politiret. Ved plakat af 7. september 1813 ophævedes den
særegne politiret for fattigvæseneb påny, og dens funktioner blev henlagt til den almindelige
politiret, medens ikendelse af disciplinærstraf blev overført til fattigvæsenets politikommission, i hvilken stadens politimester var fast medlem. Ved lov af 4. marts 1857 om bestyrelse af Københavns kommunale anliggender blev de heromhandlede funktioner henlagt
til Københavns magistrat.

17
Fattig væsenets økonomiske grundlag. Fattigskat.
Hverken forordningerne af 1708 eller fatfclgplanen af 1799 gennemførte nogen rationel ordning med hensyn til fattigvæsenets indtægter. Fattigvæsenets økonomiske grundlag byggede efter forordning af 1708 fortsat på indtægter fra gaver og kollekter. Herudover
var der dog tillagt fattigvæsenet forskellige særlige indtægter, således 1 °/00 af embedsmændenes gage, og i København bl. a. andel i lotteri, overskud fra assistenshuset m. in.
For København indførte en forordning af 1762 en særlig fattigskat på 9.000 rdl.
årlig. Fra omkring 1814—16 ændredes fattigskatten således, at den blev opkrævet med
varierende beløb, der stod i forhold til fattigvæsenets årlige udgifter. Fattigskatten ophævedes i 1861, og det blev bestemt, at fattigvæsenets udgifter fremtidig skulle afholdes
under eet med kommunens øvrige udgifter.
For de øvrige byers og landkommunernes vedkommende blev fattigskat indført
ved de nedennævnte love af 1803. Skatten bortfaldt henholdsvis i 1837 og 1867, og fattigvæsenets udgifter skulle derefter — ligesom for hovedstadens vedkommende — afholdes
under ét med kommunens udgifter.

Ordningen af fattigvæsenet udenfor København.

2 store love af 1803 reorganiserede fattigvæsenet henholdsvis i købstæderne og på
landet. Af forarbejderne til lovene fremgår bl. a., at spørgsmålet om, hvordan man skulle
skaffe de trængende passende arbejde, var genstand for megen drøftelse. Man anerkendte
arbejdspligt som »en væsentlig betingelse« for et velordnet fattigvæsen og mente, at arbejdsanstalter i sognedistrikterne bedst kunne sættes i forbindelse med de indretninger, som
iværksattes for at skaffe de fattige bolig, men da sådanne indretninger imidlertid var uhyre
afhængige af lokale omstændigheder, kunne ingen specielle forskrifter gives. Loven om
fattigvæsenets provisoriske indretning og bestyrelse på landet i Danmark af 5. juli 1803
kom derfor ikke til at indeholde nærmere regler om sådant arbejde, men blot nogle mere
vage bestemmelser om, at fattigkommissionerne »efter mulighed« skulle hjælpe de fattige
»til noget med deres kræfter passende arbejde mod betaling efter gangbar pris«. Loven
angående købstædernes fattigvæsen af samme år indeholdt tilsvarende bestemmelser, og
nævnede ej heller arbejdsanstalter. Begge love foreskrev strenge straffe for betleri, således
henholdsvis for 1., 2. og 3. gangs overtrædelse 14 dages fængsel, 4 ugers fængsel og 1 års
arbejde i forbedringshus, og for hver efterfølgende straf den dobbelte tid af den sidst afsonede straf. For arbejdsføre og til offentlig hjælp uberettigede betlere var straffetiden dobbelt så lang.
Ved kancelliplakat af 14. december 1810, der fremtræder som tillæg til lovene af
1803, blev der givet nærmere regler om, hvilken kommune der i tilfælde af trang skulle yde
hjælp, samt om hjemsendelse til forsørgelseskommune af fremmede trængende. Samtidig
blev samtlige fattigkommissioner bemyndiget til, »hvor alvorlige formaninger ikke frugte,
at bestemme og iværksætte straffe for sådanne forseelser, der stride mod den orden og sædelighed, som bør iagttages af fattige, som nyde offentlig understøttelse«. Disse af fattigvæsenet ikendte straffe kunne udover irettesættelse og afbigt nå op til fængselsstraf, »således at den ringeste grad deraf alene består i forbud mod at forlade straffeanstalten, den
større derimod i egentlig indespærring på afsondret sted«. Ved dekretering af fængselsstraf
skulle dog stedets politimester deltage i beslutningen.
3
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Fattiggårdene.

Den første fattiggård, »fattigarbejdshus«, i en landkommune blev oprettet år 1826
i Døstrup sogn (Ribe amt) på initiativ af provst G. Kock. En udførlig skildring af baggrunden for anstaltens tilblivelse, dens indretning og forhold findes i et af provst Kock selv
forfattet indlæg i et skrift af 1844: »Oplysende bidrag til sogneforstanderskabernes vejledning i henseende til indretningen af fattig-arbejdshuse i landkommunerne«. Det fremgår
heraf, at administrationen af fattigvæsenet og de fattiges store antal tidligere havde voldt
kommunen betydelige vanskeligheder og udgifter samt været utilfredsstillende, idet man
jævnligt blev udsat for, at ydet hjælp enten blev misbrugt af modtagerne eller, når disse
var ærlige trængende, var utilstrækkelig til at afhjælpe nøden. Efter indretningen af fattigarbejdshuset, hvortil hørte noget landbrug og en ret stor have, havde fattigvæsenet sikkerhed for, at den hjælp, der kom de på anstalten optagne til del, blev rigtigt udnyttet. Et
gift bestyrerpar forestod den daglige ledelse, medens tilsynet med anstalten påhvilede sognepræsten og nogle medlemmer af fattigkommissionen. På anstalten skulle de optagne holdes
til arbejde, alt efter deres evner, og indtægterne herved gik i fattigvæsenets kasse. Kosten
skulle være »sund, men simpel, tilstrækkelig til mættelse, men ikke overflødig og lækker«.
Indlæggelse var forsåvidt frivillig, som det stod de fattige frit for at lade sig udskrive, forudsat at de så forsørgede sig selv uden hjælp fra det offentlige. I anstalten var der indrettet
forskellige værelser for de indlagte, uden at det dog nærmere er oplyst, hvor mange personer hvert værelse kunne rumme. Man kan imidlertid gå ud fra, at de fattige har levet
under meget trange pladsforhold, således måtte også indendørs arbejde udføres på værelserne, da anstalten ikke havde nogen arbejdsstue. Fra 1826—44 varierede den årlige gennemsnitsbelægning mellem 30 og 43 personer, og omfattede såvel mænd, kvinder som børn.
Det for anstalten udfærdigede regulativ, der var godkendt af kancelliet, indeholdt i 53 paragraffer meget udførlige bestemmelser.
I den følgende tid blev der oprettet lignende anstalter i flere landkommuner, og bevægelsen tog særlig fart efter indretningen af 2 store fattiggårde — eller arbejds- og forsørgelsesanstalter, som deres officielle navn blev — i henholdsvis Tikøb kommune og Ringe
kommune omkring 1860. Bevægelsen synes at have kulmineret i midten af 80'erne, hvor der
fandtes over 300 fattiggårde landet over.
At også købstæderne på et tidligt tidspunkt har oprettet særlige anstalter til en ren
naturalforplejning forbundet med arbejde for de fattige, haves der vidnesbyrd om f. eks. fra
Slagelse, hvor et sådant arbejdshus med 5—6 mindre sovekamre ( + 2 dårekister) samt en
stor vævestue og en arbejdsstue er nøje beskrevet i 1817 og da angives at have bestået i
mindst 12 år.1)
Spørgsmålet om arbejdsanstalter havde iøvrigt givet anledning til omfattende
drøftelser på provinsialstænderforsamlingerne i Roskilde og i Viborg. Sidstnævnte sted blev
der i 1836 også stillet forslag om oprettelse af en tvangsarbejdsanstalt i Viborg med plads
til 100 personer, hvilken anstalt ikke skulle være nogen straffeanstalt, men en forsørgelsesanstalt med en noget strengere disciplin, hvor modvillige og usædelige almisselemmer
kunne modtages.
Regeringen stillede ved et kancellicirkulære af 27. januar 1839 i udsigt, at de sognekommuner, der ønskede at oprette arbejdsanstalter, kunne få lån af amtsfattigkasserne eller
af andre offentlige midler, samt foreskrev, at planer og reglementer for sådanne anstalter
skulle godkendes af ministeriet. Spørgsmålet om en tvangsarbejdsanstalt i Viborg veg kan1

) Theoretisk og praktisk anvisning til fattig væsenets hensigtsmæssige bestyrelse; af Hans Bastholm (1817).
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celliet derimod udenom, ikke fordi man i princippet havde noget herimod, men af økonomiske grunde.
Som det fremgår af foranstående, var grundtanken med fattiggårdene således, at
de foruden at være forsørgelsesanstalter skulle udføre en opdragende mission. De mennesker,
som blev indlagt på fattiggården, og som var i stand dertil, skulle udføre et arbejde, dels
for fattigvæsenets skyld, som herigennem fik tilført en vis erstatning for de udgifter, der
medgik til forsørgelsen, dels for deres egen skyld for at blive vænnet til stadigt arbejde og
herigennem blive mere egnet til at leve et almindeligt borgerligt liv udenfor anstalten.
Til fattiggårdene hørte landbrug, og lemmerne beskæftigedes dels ved dette dels ved forskelligt indendørs arbejde. Fra adskillig side er det — og formentlig ikke helt uberettiget —
blevet hævdet, at en væsentlig årsag til fattiggårdenes store udbredelse i det 19. århundrede
må findes i, at kommunerne herigennem, så et middel til at opnå en begrænsning af udgifterne til fattigforsørgelsen.
Initiativet til fattiggårdenes oprettelse udgik fra kommunerne, men ministeriet
fulgte nøje udviklingen og gav i flere cirkulærer, således af 3. december 1856 og 9. februar
1869 — det sidste efter at godkendelse af reglementer for fattiggårde i landkommuner ved
kommunalloven af 1867 var overgået til amterne — nærmere forskrifter angående deres
indretning. Blandt de spørgsmål, som ministeriet i denne forbindelse skænkede stor opmærksomhed, var de sundhedsmæssige og sanitære krav, anstalterne skulle opfylde, samt den
myndighed overfor de indlagte, som de lokale myndigheder kunne udøve. Sidstnævnte
cirkulære henledte således bl. a. amtmændenes opmærksomhed på, »at det vel kan overdrages anstaltens bestyrer at anvende mindre revselser mod lemmerne, forsåvidt disse kun
bestå i nægtelse af udgangstilladelse, berøvelse af et enkelt måltid eller deslige, hvorom dog
rettest i hvert enkelt tilfælde strax bør gjøres indberetning til anstaltens overordnede bestyrelse, men at egentlig straffemyndighed, herunder indbefattet anvendelse af indespærring som straf, kun kan udøves af fattigbestyrelsen eller i forbindelse med stedets politimester«. Endvidere indskærpede cirkulairet, at der i alle regulativer »bør optages en bestemmelse om, at spørgsmål om fattiges indlæggelse i anstalten, såfremt disse skalle vægre
sig derved, blive at indstille til afgjørelse af fattigvæsenets overbestyrelse, amtet og indenrigsministeriet, samt at lemmerne, såfremt sognerådet nægter at opfylde deres forlangende om at udtræde af anstalten, kunne forlange spørgsmålet afgjort af vedkommende
politiøvrighed, ligesom de bør påse, at lemmerne ikke imod deres vilje kunne udlejes til
arbejde hos private udenfor anstalten.«
I en skrivelse af 21. november 1863 udtalte indenrigsministeriet som svar på en
forespørgsel, at i almindelighed kun faste almisselemmer imod deres vilje kunne indsættes
i fattig- og arbejdsanstalt, dog således, at humanitetshensyn, navnlig hensynet til familiens
naturlige krav på ikke at blive adsplittet, kunne kræve undtagelser.
Spørgsmålet om adgangen til børns anbringelse på fattiggårdene havde fra første
færd voldt ministeriet store betænkeligheder, men stillet overfor et næsten enstemmigt
krav herom fra kommunernes side havde centraladministrationen måttet opgive sin modstand og nøjes med at foreskrive den størst mulige adskillelse mellem børnene og anstalternes andre alumner, samt i reglementerne indføje særlige bestemmelser om undervisning
og opdragelse af børnene.
At forholdene på fattiggårdene langtfra overalt udviklede sig tilfredsstillende
fremgår tydeligt af indenrigsministeriets cirkulære af 10. november 1875, hvori amtmændene anmodes om fremtidig at indsende årlige indberetninger om de i amtet beliggende
fattiggårde (samt fattighuse).
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En statistisk opgørelse over de indlagte på en række fattiggårde i årene 1870,
1880 og 1890 viser, foruden en stærk nedgang i belægningstallene, at flertallet af beboerne
var gamle eller unge under 18 år., De personer, som kunne henregnes til de arbejdsdygtiges
rækker, var overalt i mindretal. Da samtidig alle anstalter fra begyndelsen var overdimensioneret, og deres drift med en ringe belægning derfor uforholdsmæssig dyr, resulterede dette
allerede i 80'erne i, at flere fattiggårde blev nedlagt og overgik til anden anvendelse.

Tvarigsarbej dsanstalterne.

Med hensyn til straffeforanstaltninger overfor betlere og løsgængere må nævnes, at
der i henhold til et kgl. reskript af 11. juni 1817 — og efter samme princip som den omkring
år 1800 oprettede kommunale tvangsarbejdsanstalt1) i København (de såkaldte Ladegårdsbygninger udenfor stadens nørrevold) — blev indrettet et tvangshus i Odense, der nogle
år senere udvidedes til at være straffested for betlere og usædelige og genstridige fattiglemmer samt løsgængere i hele Fyns stift. I landets øvrige egne skulle efter en forordning
af 21. august 1829 betlere og løsgængere indsættes til fængsel på sædvanlig fangekost eller
fængsel på vand og brød, samt i tilfælde af gentagelse enten på vand og brød eller i forbedringshuset. Forordningen fastsatte for tredie gang begået løsgængeri og for 4. gang
begået betleri straf af forbedringshusarbejde fra 1 til 2 år, hvilken straf derefter ubegrænset
skulle fordobles lige så mange gange, som forseelserne påny blev begået.
Samtidig indførte forordningen, at almindelige løsgængere (d. v. s. folk, som ikke
havde fast tjeneste) skulle have tilhold, inden de kunne straffes for løsgængeri. En plakat
af 9. oktober 1833 bestemte, at de i forordningen af 1829 foreskrevne straffe for betleri
skulle anvendes i København med den forandring, at hensættelse i tvangsarbejdsanstalt
skulle træde i stedet for fængsel på vand og brød og fængsel på sædvanlig fangekost, hvor
disse straffe efter forordningen kunne komme til anvendelse (efter forholdet 1 måned
tvangsarbejde lig med 5 dages fængsel på vand og brød). Ensomt fængsel i tvangsarbejdshus omtales stadig i lovgivningen som en nødvendighed, hvortil der hyppig er anledning,
og der gives direktionen en vis rådighed over anvendelsen.

Løsgængeriloven af 1860.
Allerede før vedtagelsen af straffeloven af 1866, men efter indstilling af den kommission, der behandlede udkastet til straffeloven, fremkom lov om straf for løsgængeri og
betleri af 3. marts 1860. Det fremgår af lovens motiver, at man anså de hidtidige straffe
for løsgængeri og betleri, navnlig straffene i gentagelsestilfælde, for at være for strenge
samt var betænkelig ved at fylde straf anstalterne med de for disse forseelser til langvarige
straffe dømte personer, der meget ofte ikke var i stand til at deltage i anstalternes regle1

) Det er iøvrigt ganske interessant at bemærke, at Bastholm i sit forannævnte værk af 1817 (s. 259)
udkaster den tanke, at man — da tugt- og forbedringshusene taktisk ikke udøver nogen virksomme
skridt til de heri indsatte personers forbedring, således at disse ved udskrivningen som regel er uegnede
til at leve et hæderligt liv — burde overveje at lade tvangshusene være et mellemled mellem tugthusene
og borgersamfundet. Hans tanke var, at man gennem tvangshusene successivt måtte kunne føre
tidligere straffede personer tilbage til fattigvæsenet ,,som genfødte, med tilbageerholdelse af deres
tabte ære, så de igen kunne optages i deres medmenneskers samfund".
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menterede arbejde. Man havde derfor opgivet tanken om i straffelovsudkastet at optage
et særskilt kapitel om straf for løsgængeri og betleri, dels udfra de anførte praktiske hensyn, dels ud fra erkendelse af, »at disse lovovertrasdelser, der efter deres beskaffenhed dog
må betragtes som politiforseelser, ikke egentlig hører hjemme i en almindelig straffelovbog,
der har de egentlige justitsforbrydelser til genstand«.
Lovens motiver viser, at man anså tvangsarbejde for en særdeles hensigtsmæssig
og passende straf for løsgængere og betlere, og såvidt muligt tænkte sig tvangsarbejde afsonet i »sådanne kommunale fattig- og arbejdshuse, navnlig amts-fattighuse, hvor der
kunne gives lejlighed til at afsondre de pågældende fra de derværende fattiglemmer og
sætte dem under et strengere tilsyn«.
Løsgængeriloven af 1860 fik afgørende betydning for oprettelsen af tvangsarbejdsanstalter landet over og for behandlingen af løsgængere og betlere lige op til nyere tid.
Lovens beskrivelse af lovovertrædelsernes gerningsindhold —- der iøvrigt svarer til det i
forordningen af 1829 indeholdte — samt også lovens øvrige bestemmelser skal derfor nærmere omtales nedenfor.
Som løsgænger ansås og straffedes ifølge lovens § 1 den, der strejfer arbejdsløs
omkring uden at kunne oplyse, at han er i besiddelse af midler til sit underhold eller at
han i det mindste søger lovligt erhverv, og ifølge § 2 den, der modvilligt tilsidesætter et
ham i medfør af loven givet tilhold om at søge lovligt erhverv eller undlader til de af politiet fastsatte tider at møde og "give fornøden oplysning om, hvorledes han ernærer sig.
Straffen for løsgængeri var simpelt fængsel på vand og brød eller tvangsarbejde i indtil
180 dage.
Som betler ansås ifølge § 3 den, som
a) selv gør sig skyldig i betleri,
b) udsender sine børn eller andre, der hører til hans husstand eller er hans myndighed
undergiven, for at betle, eller
c) vidende om, at disse betler, ikke afholder dem fra at betle.
Straffen for betleri var simpelt fængsel indtil 8 uger eller fængsel på vand og brød
indtil 15 dage eller tvangsarbejde indtil 90 dage.
Når nogen på een gang var skyldig både i løsgængeri og betleri, skulle kun den for
den førstnævnte forbrydelse fastsatte straf anvendes, hvilket altså vil sige, at maximumsstraffen højst kunne blive 180 dage. Ifølge § 6 kunne børn under den kriminelle lavalder
ikke straffes efter loven.
Ifølge § 4 skulle justitsministeriet bestemme, hvilke fattig- og arbejdshuse der skulle
anses som tvangsarbejdshuse, samt af hvilke jurisdiktioner de kunne benyttes.
Selvom tvangsarbejdsanstalterne således oprindelig var bestemt for løsgængere og
betlere, blev deres område senere udvidet til også at være anbringelsessted for personer,
straffet i henhold til lov af 10. april 1874 om modarbejdelse af venerisk smitte, lov af 15.
maj 1875 om tilsyn med fremmede og rejsende samt lov af 11. maj 1897 angående personer,
som havde udøvet vold mod sagesløse personer.
1860-lovens § 2 indeholdt enkelte bestemmelser, som vedrørte forholdet til fattigvæsenet. Således åbnede den politiet adgang til at afæske enhver, der ikke vidstes at have
formue, fast næringsvej eller anden stilling, der afgav betryggelse for, at han fandt sit
underhold uden skade for det almindelige, rede og rigtighed for, hvorledes han ernærede
sig. Fandtes hans forklaring enten i sig selv eller efter anstillet undersøgelse ufyldestgørende, skulle politiet give ham tilhold om at søge lovligt erhverv og, forsåvidt han ikke
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selv kunne forskaffe sig arbejde, meddele ham anvisning på sådant, i hvilken henseende
fattigbestyrelsen skulle være politiet behjælpelig. Politiet kunne derhos foreskrive ham
iagttagelse af visse regler, hvorved det blev i stand til at påse, at han virkelig fulgte det
af ham opgivne eller ham anviste erhverv, navnlig en vis mødepligt og give ham tilhold i
så henseende. Overtrædelse af tilhold blev straffet som løsgængeri. I årenes løb udviklede
der sig imidlertid med støtte i den foran nævnte bestemmelse den praksis, at politiet i en
mængde tilfælde overlod det videre arbejde med sådanne personer til forsørgelsesvæsenet
ved uden videre at aflevere dem til fattigvæsenet.

Fattigloven af 1891.
Efter årelange overvejelser og forhandlinger om fattigvæsenets fremtidige organisation fremkom fattigloven af 9. april 1891. Denne udtalte i overensstemmelse med § 84
i grundloven af 1866 at den, der modtog hjælp af det offentlige, skulle være underkastet
de forpligtelser, som loven herom påbød, og foreskrev herefter i § 29, stk. 3, at fattigvæsenet
kunne henvise den, der efter sine forhold ikke egnede sig til understøttelse i hjemmet, til at
modtage hjælpen i en forsørgelsesanstalt (»fattighus, fattiggård eller arbejdsanstalt«).
Til en vis grad søgte loven at differentiere de indlagte på forskellige anstalter. Således
skulle ifølge § 30 på sådanne forsørgelsesanstalter, hvor værdige gamle eller svagelige personer, som ikke eller kun i ringe grad var arbejdsføre, blev anbragt, eller hvor børn opdroges, kun i nødstilfælde hensættes personer, som ved ufordragelighed, dovenskab, drikfældighed eller anden uorden kunne give forstyrrelse og slet eksempel, og da holdes fuldstændig afspærrede fra de øvrige beboere. Planer vedrørende opførelse af nye forsørgelsesanstalter eller forandring af bestående skulle godkendes af indenrigsministeriet eller —
for landkommunernes vedkommende — af amtsrådet, og reglementer, indeholdende bestemmelser om anstalternes belægning og benyttelse, bestyrelse og sammes myndighed
overfor lemmerne, om disses rettigheder, forpligtelser og forplejning, om disciplinære
straffe m. m., skulle ligeledes godkendes af samme.
Trængende, som blev anbragt i en fattiggård eller arbejdsanstalt, skulle ifølge § 39
være forpligtet til uden vederlag at udføre ethvert efter pågældendes evner og kræfter
svarende arbejde udenfor anstalten, som blev pålagt af anstaltens bestyrelse, men måtte
ikke mod egen vilje udlejes til arbejde for private. Modsatte en trængende sig indlæggelse
på forsørgelsesanstalt, kunne fattigbestyrelsen påkalde politiets bistand, og det var ikke
tilladt nogen trængende uden fattigbestyrelsens samtykke at forlade den anstalt, hvor
han var anbragt.
For personer, der havde gjort sig skyldig i løsgængeri eller betleri, opretholdt fattigloven bestemmelserne i loven af 3. marts 1860. Endvidere foreskrev § 32, at bortgang
uden tilladelse fra arbejds- eller forsørgelsesanstalt, forsåvidt den pågældende ikke havde
gjort sig skyldig i løsgængeri efter fornævnte lovs § 1, straffedes som anført i fattiglovens
§ 41, hvad enten der ved pågældendes anbringelse på anstalten var givet ham tilhold til
politiprotokol om ikke at forlade samme, eller sådant ikke var sket.
For en række forseelser mod orden og sædelighed, såsom drukkenskab, modvillighed til arbejde og bortgang fra anvist arbejde, bortgang uden tilladelse fra arbejds- eller
forsørgelsesanstalt, skødesløs omgang med eller forvanskning af fattigvæsenets ejendele og lignende, åbnede § 41 fattigbestyrelsen — i forbindelse med vedkommende politi-
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mester — en vidtgående beføjelse til at ikende straf. Straffen bestod i hensættelse i fængsel
eller til tvangsarbejde, for sidstnævntes vedkommende dog ikke udover et tidsrum af 6
måneder. Samtidig udtaltes, at justitsministeren kunne tillade, at der i tvangsarbejdsanstalternes reglementer optoges bestemmelser om, at anstaltens bestyrelse med politimesterens samtykke for grovere uorden kunne ikende lemmerne cellestraf, højst i indtil 2
måneder, og eventuelt i forbindelse hermed tab af overarbejdspenge eller højst 14 dages
udelukkelse fra arbejde. Også anlæggelse af spændetrøje nævntes som disciplinærstraffemiddel.
Ifølge lovens § 33 skulle der til brug for hver amtsrådskreds og de i forbindelse
med samme stående købstæder inden 5 år fra lovens ikrafttræden findes mindst een bekvemt beliggende tvangsarbejdsanstalt af passende størrelse til modtagelse dels af de til
tvangsarbejde dømte, dels sådanne personer, som efter § 41 straffes med tvangsarbejde.
Godkendelse af tvangsarbejdsanstalter og reglementer for samme henhørte også efter
fattigloven under justitsministeriet.
Endelig indeholdt fattiglovens §§ 51—57 detaillerede regler om hjemsendelse af
trængende, herunder også om aflevering til straffestedets fattigvæsen af straffede personer til hjemsendelse.

Administrative forskrifter i tiden efter fattiglovens ikrafttræden.

De af indenrigsministeriet i årene efter fattiglovens ikrafttræden udsendte cirkulærer og afgørelser belyser kun sparsomt forholdene på arbejdsanstalterne, idet forskrifterne
i de fleste tilfælde spændte over et videre område, og således også omfattede særlige
anstalter eller anstaltsafdelinger for børn og værdige gamle.
Til vejledning ved affattelsen af reglementer for forsørgelsesanstalter i landkommuner udsendte indenrigsministeriet med cirkulære af 12. april 1892 et detailleret udkast
til reglement. Det blev i bemærkningerne hertil fremhævet, at anstaltsbestyr elsen — bortset
fra nødstilfælde, hvor forebyggelse af voldsomheder eller opretholdelse af ro og orden på
anstalten gjorde det påkrævet — ikke selvstændig måtte anvende indespærring som straf
for disse forseelser, jfr. § 41. På anstalter, hvor arbejdsføre optages, blev det anbefalet at
indføre en arbejdsorden med nærmere regler for, hvor meget arbejde hver fattig daglig
skulle yde, samt hvor længe der skulle arbejdes daglig. Om arbejdets beskaffenhed udtalte
cirkulæret, at der burde vælges sådant, der ikke forudsatte særlig færdighed, såsom opplukning af va?rk, hørspind, kartning, strikning af strømper, stenslagning, fletning af måtter
og lignende.
Selvom der således på næsten alle forsørgelsesanstalter kunne kræves et vist kvantum arbejde, var nogle af anstalterne, navnlig i flere af købstæderne og i København,
indrettet som mere udprægede arbejdsanstalter, således at arbejdet her indtog en mere
fremtrædende plads, og de indlagte holdtes dertil ved tvang. Sådanne anstalter fik herved
en vis ydre lighed med tvangsarbejdsanstalterne, men var dog — i modsætning til de sidstnævnte — virkelige forsørgelsesanstalter, blot bestemt for personer af noget vanskeligere
karakter end på de øvrige forsørgelsesanstalter.
For alle anstalter gjaldt, jfr. indenrigsministeriets skrivelse af 10. januar 1893,
at det i reglementerne kunne bestemmes, at udlevering af postsager til fattiglemmerne ikke
skulle finde sted uden i overværelse af vedkommende opsyn.
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Om udskrivning fra forsørgelsesanstalt udtalte forannævnte cirkulære af 12. april
1892, at såfremt en indlagt, hvem fattigbestyrelsen nægtede tilladelse til at udtræde af
anstalten, opretholdt sit ønske, skulle spørgsmålet afgøres af fattigvæsenets overbestyrelse,
det vil sige amt og indenrigsministerium.
1 en skrivelse af 3. august 1892 fremhævede indenrigsministeriet, at det efter fattigloven ikke kunne anses for tilstedeligt under eet at benytte en anstalt til straffested for
personer, ikendt straf af tvangsarbejde, og til forsørgelsesanstalt for fattige. Hvor et sådant forhold eksisterede fra tidligere tid, måtte der — inden 5 år fra lovens ikrafttræden —finde en omordning sted enten således, at anstalten fremtidig kun blev benyttet i et af de
omhandlede øjemed eller blev del b i 2 selvstændige dele.
Med hensyn til omfanget og udøvelsen af den i fattiglovens § 41 omhandlede myndighed udtalte justitsministeriet i en skrivelse af 17. april 1893, at »straf af hensættelse i
fængsel« i stk. 1 måtte forstås som straf af simpelt fængsel, der i tilfælde, hvor der ikke på
vedkommende forsørgelsesanstalt fandtes dertil godkendte lokaler, måtte udstås i de
sædvanlige arresthuse, at der på tvangsarbejdsanstalterne ikke kunne anvendes korporlig
revselse som straf, samt at tvangsarbejdsalumners hensættelse i celle i medfør af § 41,
stk. 2, måtte medregnes i straffetiden og aldrig udstrækkes ud over tidspunktet for den
oprindelig ikendte straf.
Som bindende rettesnor for afviklingen af det økonomiske forhold mellem kommunerne fastsatte ministeriet efter indhentet indstilling fra amterne takster for ophold
på de forskellige forsørgelsesanstalter i købstæderne og i landdistrikterne, for sidstnævntes
vedkommende med ensartede beløb for anstalter indenfor samme amt. I de forud herfor
udsendte generelle retningslinier havde ministeriet udtalt, at taksten — omfattende
alle ved opholdet forbundne udgifter, bortset fra beklædning — skulle være ens for
voksne og for børn, dog lavere for diende børn. Hvor der til anstalten hørte en
særlig sygeafdeling eller særlige sygestuer, måtte der for ophold på sådanne fastsættes
en højere takst.
Foranlediget af forskellige tilfælde af misbrug ved ydelse af hjælp i form af rejsepenge, hvor betingelserne herfor ikke forelå, indskærpede indenrigsministeriet i cirkulære
af 30. november 1899, at det, når vagabonderende personer henvendte sig til fattigvæsenet
om hjælp, var fattigbestyrelsens pligt at drage omsorg for, at sådanne personer blev anbragt i passende forsørgelsesanstalt, og at de. forså vidt de var hjemmehørende andetsteds,
blev hjemsendt under behørig ledsagelse enten ved fattigvæsenets eller politiets foranstaltning.

Tvangsarbejdsanstalternes jforhold optages til revision.

På tidspunktet for fattiglovens ikrafttræden fandtes der i alt 13 godkendte tvangs arbejdsanstalter i landet. I henhold til lovens § 33 blev i de følgende år tvangsarbejdsanstalterne genstand for nærmere undersøgelser for at bringe såvel bygningerne som de for
anstalterne gældende reglementer i overensstemmelse med lovens krav og samtidig tilvejebringe anstalter for de dele af landet, hvor sådanne ikke allerede fandtes. I cirkulære af
19. september 1893 anmodede justitsministeriet samtlige amtmænd om at gøre spørgsmålet til genstand for nærmere overvejelser og udtalte i forbindelse hermed, at også alle
i tidligere tid approberede planer og reglementer måtte forelægges justitsministeriet til
fornyet godkendelse. Samtidig udtaltes ønskeligheden af, at der i anstalterne fandtes
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celler, bestemt til natteophold for de indlagte, samt tillige et ikke for ringe antal celler,
bestemt til ophold dag og nat.
Ved reformen af anstalterne bestræbte man sig på at skabe en vis ensartethed i
anstalternes indretning og ledelse for i videst muligt omfang at gøre tvangsarbejdsanstalterne til virkelige straffeanstalter, på hvilke man kunne opnå bedre resultater af tvangsarbejdsstraffen end tidligere. Økonomiske vanskeligheder medførte dog, at forholdene ikke
overalt kunne blive helt tilfredsstillende. Også i andre henseender blev tvangsarbejdsanstalterne — hvis tal efter 5 års periodens udløb androg 1 i og 17 udenfor København —
igennem de følgende årtier genstand for stærk kritik, såvel set fra et strafferetligt synspunkt
som fra forsørgelsesvæsenets side.
Kritik af løsgængeriloven ud fra strafferetlige betragtninger.

Fra et strafferetligt synspunkt gav 1860-lovens definition af løsgængeriforbrydelse
anledning til utilfredshed. Således blev det kritiseret, at det strafbare gerningsindhold i
§ 1 var formuleret negativt, nemlig at pågældende ikke kunne oplyse at være i besiddelse
af midler til sit eget underhold. Heraf fulgte, at man — hvis man ikke alene ville belægge
en vis levevis med straf — måtte knytte en vis positiv formodning om, at når pågældende
ikke ernærede sig ved lovlige midler, så måtte det være ved ulovlige midler. Fra forskellig
side blev der derfor slået til lyd for, at man hellere måtte stræbe henimod at kunne iværksætte passende forebyggende foranstaltninger eller gribe til internering af meget længere
varighed i tilfælde, hvor det drejede sig om særlig samfundsfarlige personer. En yderligere
vanskelighed, som § 1 frembød, var ordene »uden i det mindste at søge lovligt erhverv«,
idet en række løsgængere kunne slippe fri for løsgængeristraf og blot straffes for betleri
ved på skrømt at foregive, at de søgte arbejde.
Med hensyn til § 2 blev det kritiseret, at den ikke for idømmelse af tvangsarbejde
krævede, at pågældende tidligere havde været dømt. Også den omstændighed, at 1860loven i virkeligheden til politiet henlagde ikke blot spørgsmålet om, hvad der skulle gøres,
men også, om der overhovedet skulle gives en løsgænger tilhold, hvis overtrædelse siden
kunne føre til idømmelse af tvangsarbejde, ansås uheldig. Man erkendte, at det var ret
nytteløst gang på gang at ikende betlere og løsgængere straffe af kort varighed.
Med hensyn til selve anstalterne kritiserede man, at de som kommunale anstalter
var for små til at kunne gennemføre den individualisering af fangerne, som måtte anses
nødvendig, for at straffen kunne nå sit mål, og fra adskillige sider blev der fremsat ønsker
om en koncentration af tvangsarbejde på enkelte større anstalter, drevet af staten. Herfor
talte ligeledes det mindre heldige forhold, at de fleste anstalter, hvori tvangsarbejdet blev
udstået, foruden tvangsarbejdsanstalter også var forsørgelses- og arbejdsanstalter, og at
flere af de for disse gældende bestemmelser også i praksis berørte tvangsarbejdsanstalterne,
hvorved f. eks. overførsel til tvangsarbejde som disciplinærstraf i henhold til fattiglovens
§ 41 for forsørgelses- og arbejdsanstaltsleimmer måtte blive et slag i luften. Det for ringe
antal celler medførte samtidig en mindre heldig påvirkning af yngre mennesker, som på
tvangsarbejdsanstalterne kom i nærmere berøring med forhærdede vagabonder og professionelle betlere. Forsåvidt angik den vanskeligste del af klientellet drog man endelig de
gældende tvangs- og disciplinærstraffes effektivitet i tvivl, idet fattiglovens § 41 havde
afskaffet anvendelse af legemlig straf, medens loven af 11. maj 1897 siden havde åbnet adgang for indsættelse på tvangsarbejdsanstalt også af personer, straffet for vold mod sagesløs person,
4
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Straffelovstillæggene af 1905 og 1911.

2 ændringslove af henholdsvis 1. april 1905 og 1. april 1911 til straffeloven af
1866 — hvilken sidste iøvrigt ikke havde indeholdt forskrifter vedrørende tvangsarbejde
— gav forskellige bestemmelser af betydning for tvangsarbejdsanstalterne. Således blev
det fastsat, at tvangsarbejde, der fortsat skulle udstås i de dertil bestemte anstalter, ikke
måtte ikendes for kortere tid end 12 dage, og ikke i længere tid end 2 år. Som strafart var
tvangsarbejde sideordnet med fængsel på vand og brød, og 6 dages tvangsarbejde svarede
til 1 dags fængsel på vand og brød. Den tid, i hvilken en person under afsoning hensattes i
straffecelle, skulle ikke medregnes i tiden for den ham idømte straf. Straffen for løsgængeri
og betleri kunne dog nu — foruden de i 1860-loven bestemte straffe — også fastsættes til
fængsel på sædvanlig fangekost henholdsvis i indtil 4 og 2 måneder, hvilken straf art var
forbundet med arbejdstvang. I særlige tilfælde, således når en person indenfor 5 år to gange
var dømt til højere straf end simpelt fængsel for betleri eller løsgængeri og påny gjorde sig
skyldig i sådan forbrydelse, kunne straffen fastsættes til fængsel på sædvanlig fangekost i
indtil 6 måneder eller tvangsarbejde. Endvidere kunne der i sådanne tilfælde ved dommen
gives den pågældende pålæg om i indtil 5 år fra løsladelsen at tage ophold i den kommune,
som politiet anviste. I tilfælde af overtrædelse af tilholdet kunne pågældende derefter under
en offentlig politisag anses med fængsel på sædvanlig fangekost eller tvangsarbejde i indtil
3 måneder.
Til de i fattiglovens § 41 foreskrevne disciplinære straffe føjede straffelovstillæggene
hjemmel for anstaltsbestyrelserne til i forbindelse med stedets politimester i tilfælde af
grovere uorden at ikende fangerne hårdt natteleje, mørk arrest med eller uden indskrænkning i kosten, samt overfor mandlige voldsforbrydere under visse forudsætninger legemlig
revselse. Der åbnedes samtidig adgang til i reglementerne for tvangsarbejdsanstalterne at
optage bestemmelser om undervisning af fangerne samt tilståelse af belønning for god opførsel, løvrigt indeholdt begge love i § 11 en udtalelse om, at der, så snart forholdene nødvendiggjorde det, ved lov skulle indrettes en for hele landet fælles tvangsarbejdsanstalt,
til hvis tilvejebringelse og drift- udgifterne skulle afholdes af statskassen. I denne anstalt
skulle da de personer anbringes, som dømtes til tvangsarbejde i medfør af straffelovstillæggene.

Kritik af den dagældende lovgivning set ud fra forsørgelsesretlige
betragtninger.

At man også fra forsørgelsesvæsenets side fandt de i fattigloven og løsgængeriloven
med senere ændringer indeholdte bestemmelser angående foranstaltninger overfor betlere
og løsgængere utilfredsstillende, fremgår bl. a. af beretningen fra et møde i København
den 5. januar 1912, som repræsentanter for købstædernes fattigudvalg og sognerådsforeningerne havde indkaldt til med henblik på drøftelse af spørgsmålet om en bedre ordning af
forsorgen for vagabonder. Navnlig udenfor hovedstaden anså man vagabondernes antal
og de udgifter, deres forsørgelse og hjemsendelse kostede, for at være meget betydelige.
Det blev fremhævet, at årsagen til, at disse personer aldrig blev rettet op, men fortsat levede
deres omflakkende tilværelse, afbrudt af idelige fattiganstalts-, tvangsarbejdsanstaltseller fængselsophold, måtte findes deri, at fattigvæsenet havde for begrænset myndighed
til og for ringe mulighed for at anbringe vagabonder, der ansøgte kommunerne om hjælp,
under sådanne vilkår, at de kunne opdrages til ædruelighed og regelmæssigt arbejde. End-
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videre blev det påpeget, at ikendelse af talrige og i praksis i de enkelte tilfælde forholdsvis
kortvarige straffe af almindeligt fængsel eller tvangsarbejde, uden at man på disse anstalter
søgte at sætte de dømte i stand til ved virkeligt produktivt arbejde at opøve deres kræfter
og at vænne dem til et samfundsnyttigt arbejde, var formålsløs,

Steinckes forslag til nyordning.
I »Fremtidens Forsørgelsesvæsen«, alm. del, s. 387—402 (1920) kommer K. K.
Steincke nærmere ind på problemerne vedrørende 3 særlige grupper af personer, nemlig
professionelle vagabonder (og betlere), kroniske alkoholister og erhvervsløse skøger. Fælles
for disse personer er efter Steinckes opfattelse, at trangen hos dem som regel hidrører fra
en bestemt defekt hos pågældende, som kræver en særlig art af forsorg uden dog at falde
ind under den iøvrigt instituerede særforsorg, som omfatter sindssyge, åndssvage, tuberkuløse m. v. Selvom Steincke erkender, at en rationel løsning af problemet vedrørende disse
asociale personer i virkeligheden ville kræve også væsentlige ændringer i straffelovgivningen
og et langt nøjere samarbejde mellem de strafTorfølgende myndigheder og forsørgelsesmyndighederne, indskrænker hans fremstilling og reformforslag sig til alene at vedrøre spørgsmålet om, hvad forsørgelsesvæsenet skal gøre ved vagabonder og lignende, der afleveres,
henvender eller melder sig til dette.
Da Steinckes synspunkter i så høj grad kom til at præge forsorgsloven af 20. maj
1933, kan det være af interesse at gengive de vigtigste af hans betragtninger.
De professionelle vagabonder deler Steincke i forskellige kategorier, af hvilke de 3
første betegnes som ret fåtallige, nemlig:
1. Nogle overvejende yngre personer af brutal og voldsom karakter, der til daglig ernærer sig som alfonser, falskspillere, bondefangere o. s. v., og som jævnlig bliver straffet, men kun sjældent kommer i berøring med forsørgelsesvæsenet, på hvis anstalter
blot en enkelt er i stand til hurtigt at ødelægge hele tonen.
2. Enkelte, som kan betegnes som hyklere, urostiftere, dovne og hovne individer, som er
besværlige, gennemasociale og som regel uimodtagelige for forbedringsforsøg, idet de
anser sig for at være fejlfri og kun forfulgt af samfundet.
3. løvrigt ordentlige og skikkelige personer, hos hvilke lysten til at vagabondere engang
imellem pludselig dukker op, så at de forlader alt og drager ud på landevejene og til
sidst tvinges ind under det offentlige, enten fængsels- eller forsørgelsesvæsenet; når de
så er faldet til ro og blevet dimitteret, går det godt i nogen tid, indtil lysten til at vagabondere påny melder sig hos dem med ubetvingelig styrke.
4. Den almindeligst forekommende type af professionelle betlere og vagabonder karakteriseres som skikkelige personer, der under ordnede og rolige forhold er lette at have
at gøre med, passer deres arbejde pænt og er afholdt af deres omgivelser. Deres ulykke
er blot en uhyre trang til spiritus, som deres svage karakter ikke magter at overvinde,
og under hvis påvirkning de forsømmer alt og synker til bunds.
Da det for flere af disse personer, navnlig de yngre og mindre forhærdede, ville
være uheldigt at gennemføre indespærring i arbejds- eller tvangsarbejdsanstalter med disse
indretningers mere eller mindre fængselsagtige præg, følte Steincke sig stærkt tiltalt af
tanken om oprettelse af nogle større arbejdskolonier i stil med det private »Møltrup optagelseshjem«, beliggende så afsides som maligt, og hvor de indlagte under friere former og
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under en dygtig og forstående leders indflydelse kan vænnes til beskæftigelse ved landbrug,
havebrug, forskellige arter af småindustri eller håndværk. Han anser det dog ikke for muligt at oprette sådanne hjem som offentlige anstalter, men tænker sig initiativet taget af
private eller af foreninger, der så bør støttes af staten.
løvrigt går han ind for oprettelse af (d. v. s. omdannelse af de eksisterende arbejdsanstalter til) »arbejdshjem« med dertil knyttet forsørgelsesafdeling i hver større købstad,
foruden eet for hvert amt, bevarelse af tvangsarbejdsanstalt i hver amtsrådskreds, samt
indførelse af een statstvangsarbejdsanstalt som bebudet ved loven af 1911.
Med hensyn til de efter udstået betleri- eller løsgængeristraf af politiet til forsørgelsesvæsenet henviste »professionelle« — for hvilke han dog anser en videregående henvisning til forsørgelsesvæsenet i stedet for strafforfølgning for ønskelig — foreslår Steincke,
at amterne efter undersøgelse i det enkelte tilfælde skal træffe afgørelse om, på hvilken af
de ovenfor nævnte måder eventuel forsørgelse skal foregå.
Forsåvidt angår erhvervs- og subsistensløse, som selv melder sig til forsørgelsesvæsenet, opstiller han forskellige regler, hvis anvendelse afhænger af, om kommunalbestyrelsen kender pågældende eller ikke. Er pågældende kommunalbestyrelsen bekendt,
skal den afgøre, om hjælp, arbejde og logi straks kan anvises, eller om anbringelse på arbejdshjem skal finde sted; overfor den anden gruppe skal anbringelse på arbejdshjem altid
ske, og anstaltsbestyrelsen derefter efter nøje undersøgelse af pågældendes forhold og med
amtets approbation afgøre, om pågældende bør overflyttes til privat arbejde, hjemmets forsørgelsesanstalt, arbejdskoloni eller til tvangsarbejdsanstalt. Ophold på arbejdshjem skal
aldrig strække sig over mere end 1 måned, på forsørgelsesafdeling aldrig mindre end 2
måneder, og ved henvisning til arbejdskoloni må den pågældende forpligte sig til at blive
der mindst i et halvt år.
Personer, som efter deres tidligere livsførelse ikke egner sig til optagelse på arbejdskoloni, men er forfaldne til betleri, drikkeri og løsgængeri i højere grad — uden dog at være
åndeligt unormale (altså den foran under 3 nævnte kategori) — skal anbringes på almindelig tvangsarbejdsanstalt i ubestemt tid, dog ikke over 2 år.
Endelig skal personer af den tidligere under 1 og 2 omhandlede kategori, som enten
ikke er normale eller dog af en særlig vanskelig karakter, anbringes på en særligt oprettet
tvangsarbejdsanstalt.
Med hensyn til forsorgen for alkoholister, opstiller Steincke som udgangspunkt for
forbedringer, at forsørgelsesvæsenet til sin rådighed må få:
1) de fornødne kuranstalter, hjem eller asyler,
2) den fornødne myndighed til at tvangsinternere de personer, der på grund af alkoholisme falder det offentlige til byrde, eller hvis familie af samme grund må forsørges,
3) en tilsvarende myndighed overfor dem, der på grund af drukkenskab undlader at opfylde de dem påhvilende alimentationsforpligtelser, samt
4) ret til uden fattighjælps virkning eller lignende at hjælpe den alkoholist, der selv
ønsker en afvænningskur, og som vil forpligte sig til i højst 1 år at tage ophold på en
kuranstalt, et drankerasyl eller lignende, med det fornødne i så henseende.
Da sådanne bestemmelser må forudsætte, at man har de nødvendige kuranstalter
for forsørgelsesvæsenets patienter, anbefaler Steincke, at man midlertidigt godkender de
allerede bestående private afvænningshjem, og overfor særlig vanskelige tilfælde benytter
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en afdeling på et sindssygehospital eller amtstvangsarbejdsanstalt, indtil en mere generel
løsning af spørgsmålet kan findes.
De prostituerede kvinder, som forsørgelsesvæsenet i første række får forbindelse med,
når de efter udstået straf for løsgængeri bliver afleveret af politiet som erhvervsløse, frembyder efter Steinckes opfattelse forskellige beslægtede træk med de mandlige løsgængere.
Dog er det ifølge Steincke hos disse kvinder som regel ikke drikkesyge, men en abnorm
kønsdrift — eller allerhyppigst pynte- og fornøjelsessyge i forbindelse med en svag karakter
— der er årsag til, at de gang på gang recidiverer til en asocial livsførelse. Steincke anser
det ikke for påkrævet at søge etableret en særlig forsorg for denne gruppe og henviser til,
at børneværnet som regel må tage sig af dem, der opfjdder aldersbetingelserne herfor, medens
en del andre tilfælde, navnlig blandt de yngre, må kunne hjælpes gennem fængselsselskaberne eller private organisationer, eller eventuelt med tilstrækkelig økonomisk og personlig støtte anbringes i passende private pladser. De håbløse tilfælde, således navnlig rå og
frække, ikke helt unge kvinder, som mangler viljen til at vende tilbage til ordnede forhold,
må i fornødent fald anbringes i tvangsarbejdsanstalt. Resten, bestående fortrinsvis af
ældre kvinder, der er faldet nogenlunde til ro, men dog er så medtaget af drik eller et tidligere ført udsvævende liv, at de ikke vil være i stand til at klare sig selv, må forsørgelsesvæsenet søge at anbringe på almindelig forsørge!sesafdeling eller dennes sygeafdeling.
De anførte betragtninger lå til grund for bestemmelserne om behandlingen af de
ovennævnte kategorier af asociale personer i det udkast til nye lovregler, som Steincke opstillede i »Fremtidens Forsørgelsesvæsen«, spec. del. Udkastet indeholder endvidere som noget
nyt — formentlig efter svensk forbillede — bestemmelser om anstaltsanbringelse af visse
grupper af forsømmelige forsørgere, med henblik på at fremholde og indskærpe den private
forsørgers principale pligt til at forsørge sin familie, samt at give forsørgelsesvæsenet midler
i hænde til i fornødent fald at gennemtvinge denne pligts opfyldelse.

Straffeloven af 1930.

Samtidig med bestræbelserne for ved en reform af forsørgelsesvæsenet at etablere
en mere effektiv forsorg for vagabonder og andre asociale personer blev i begyndelsen af
det 20. århundrede spørgsmålet om de strafferetlige sanktioner overfor en del af disse personer overvejet i forbindelse med udformningen af straffeloven af 1930. Denne, der er trådt
i kraft den 1. januar 1933 som »Borgerlig Straffelov«, indeholder i kap. 22 en række straffebestemmelser for betleri, løsgængeri og anden skadelig erhvervsvirksomhed. Medens det
strafbare gerningsindhold for betleri og løsgængeri i det store og hele bygger på det historiske grundlag, indfører straffeloven som noget nyt mulighed for i stedet for fængselsstraf
at idømme bl. a. betlere og løsgængere straf i arbejdshus og indfrier således i realiteten det
fra adskillig side, ligesom også i 1911-loven, udtalte ønske om oprettelse af en statstvangsarbejdsanstalt. Med arbejdshusets oprettelse bortfaldt begrundelsen for de kommunale
tvangsarbejdsanstalter som straffested for kriminelle fanger, og tvangsarbejdsanstalterne kunne derfor ved forsorgslovens vedtagelse tages i brug udelukkende i forsørgelsesvæsenets tjeneste som anbringelsessted for den vanskeligste del af asocialitets-klientellet.
I konsekvens af de ændrede forhold blev samtidig overtilsynet med tvangsarbejdsanstalterne overført fra justitsministeriet til socialministeriet.
Ved borgerlig straffelovs ikrafttræden bortfaldt endvidere løsgængeriloven af 1860.
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Lov om offentlig forsorg.

De gældende regler i forsorgsloven, der trådte i kraft den 1. oktober 1933, om behandlingen og eventuel anstaltsanbringelse af de forannævnte kategorier personer svarer
nøje til det af Steincke udarbejdede udkast i den spec. del. Loven har dog undladt at benytte betegnelsen arbejdshjem og i stedet for bevaret det gamle udtryk arbejdsanstalt,
samt på enkelte punkter forkortet minimums- og maksimumsfristerne for anstaltsopholds varighed.
De forskellige typer af anstalter og hjem for det heromhandlede klientel er anført
i forsorgslovens kap. III, administrationens ordning og forsørgelsesmåden, og omfatter:
arbejdsanstalter med dertil knyttede forsørgelsesafdelinger og sygestuer (§ 36), tvangsarbejdsanstalter (§ 40), arbejdskolonier (§ 41) og afvænningshjem for alkoholister (§ 42).
Hertil knytter sig forskellige andre forskrifter, således i § 43 om reglementariske bestemmelser for anstalterne og i § 46, stk. 1, om arbejdspligten på anstalterne.
De materielle forskrifter om, under hvilke betingelser en person kan henvises til
eller tvangsanbringes på en af de i det foregående nævnte anstalter, findes i lovens kap.
XXV, forsømmelige forsørgere (§§ 311—314), kap. XXVI, alkoholister (§§ 315—317) og
kap. XXVII, omstrejfere, erhvervs- og subsistensløse m. fi. (§§ 318—324). Endvidere
giver § 30 regler om indlæggelse af understøttede, som ikke egner sig til kontant understøttelse, og § 200 og § 207, jfr. § 318, giver hjemmel for tvangsmæssig anbringelse af visse bidragspligtige, som ikke opfylder deres forpligtelser.

Kapitel 3.
Beskrivelse af arbejds- og tvangsarbejdsanstalterne.
I kapitel 4 og 5 gøres der rede for indholdet af anstaltsreglementerne og for anstalternes belægningsforhold gennem årene. Nærværende redegørelse tilsigter at give en
beskrivelse af selve anstalterne, navnlig af bygningerne og deres indretning og af forskellige forhold vedrørende behandlingen af alumnerne, som reglementernes bestemmelser
ikke giver tilstrækkelig oplysning om. Beskrivelsen bygger på de indtryk og oplysninger,
der er hentet fra besøg på anstalterne, som repræsentanter for udvalget har aflagt i lobet
af tidsrummet sommeren 1948 til foråret 1950 og endvidere på de af anstalterne indsendte oplysninger1). I den mellemliggende tid er der naturligvis sket forskellige forandringer, reparationer og ombygninger. Udvalget har såvidt muligt ført beskrivelsen å jour
bl. a. ved indhentelse af oplysninger gennem landsforeningen af ledere m. £L. ved forsorgsinstitutioner i Danmark.
Formålet med det følgende er at give en mere almindelig beskrivelse af, hvorledes
forholdene er på landets arbejds- og tvangsarbejdsanstalter. Udvalget finder herved anledning til at understrege, at beskrivelsen ikke må opfattes som en kritik af de mennesker,
der som ledere, bestyrelsesmedlemmer o. s. v. har stået i spidsen for anstalterne, idet
de under de givne forhold ikke har haft andet valg end at gøre det bedst mulige ud af
forsorgen indenfor de forhåndenværende rammer. Selvom man i beskrivelsen ud fra ønsket
om at gøre denne så objektiv som mulig ikke har kunnet undgå at nævne de mørke
sider, må det dog fremhæves, at der også er mange gode sider, navnlig i det personlige
forhold mellem anstalternes funktionærer og de indlagte.

I. Forsorgslovens regler om anstalternes oprettelse og benyttelse.
Reglerne om oprettelse af arbejds- og tvangsarbejdsanstalter findes i forsorgslovens §§ 36, 40 og 43. Ifølge § 36 påhviler det kommunerne at sørge for, at der oprettes
det fornødne antal arbejdsanstalter med dertil knyttede forsørgelsesafdelinger og sygestuer, og ifølge § 40 skal socialministeren påse, at der findes det fornødne antal tvangsarbejdsanstalter, der skal oprettes af de amter, for hvilke de er bestemt. Planer og reglementer for disse anstalter skal godkendes af ministeriet, jfr. § 43, stk. 1 og 2, medens den
enkelte anstalt står under tilsyn af amtmanden i det amt, hvor den er beliggende.
x

) Der er udarbejdet en beskrivelse af hver enkelt anstalt, som man dog har fundet det for vidtløftigt
at lade trykke, men et eksemplar af hver beskrivelse er samtidig med nærværende betænkning afgivet til arbejds- og socialministeriet.
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Amtet (amtskommunerne og amtets købstæder i forening) overtager ifølge forsorgslovens § 71 den direkte forsorg for dem, der anbringes på arbejdsanstalterne, hvilket
vil sige, at amtsrådet i forbindelse med vedkommende byråd overtager administrationen.
Ifolge lovens § 43 skal socialministeriet godkende de takster, der lægges til grund ved beregning af refusion for ophold på arbejds- og tvangsarbejdsanstalterne, medens den del
af nettoudgifterne ved arbejdsanstalternes drift, der ikke dækkes heraf (underskuddet),
efter udløbet af hvert regnskabsår og efter at være godkendt af amtmanden, fordeles på
amtsrådskredsen og de i forbindelse med denne stående købstæder, jfr. § 71, stk. 2 og
cirkulære nr. 128 af 8. juni 1933, afsnit III. For tvangsarbejdsanstalternes vedkommende
fordeles underskuddet efter folketal mellem vedkommende amtskommuner og købstadkommuner efter at være godkendt af amtmanden for det amt, hvor anstalten er beliggende, jfr. forsorgslovens § 74 og cirkulære af 8. juni 1933, afsnit VI.
De samlede driftsudgifter for landets arbejds- og tvangsarbejdsanstalter udgjorde
i årene 1947—50 følgende beløb:
1947—48

1948—49

1949—50

5 830 771

6 015 044

6 052 101

Disse udgifter dækkes dels ved den takstmæssige betaling, dels ved andre indtægter,
af hvilke størsteparten fremkommer ved betaling for udførte arbejder, salg af varer og
lign. Anstalternes indtægter samt underskuddet, der fordeles efter § 71, udgjorde i de
nævnte regnskabsår følgende beløb:
1947—48

Betaling for ophold
2 239 050 kr.
Udførte arbejder, salg af varer o. lign. 1 261 232 Andre indtægter
433 932 (herunder naturalydelse, lejeindtægter, refusion for varme og elektricitet leveret af Sundholms anlæg m.v.)
Underskud
1 896 557 -

1948—49

1949—50

2 398 469 kr.
1 376 736 438 925 -

2 639 595 kr.
1 326 637 435 740 -

1 800 914 -

1 650 129 -

Den takstmæssige betaling fastsættes af arbejds- og socialministeriet under hensyntagen til de normale maksimumsbeløb for ydelse af kontant hjælp, jfr. forsorgslovens
§ 297. Taksterne fastsættes således meget lavt i forhold til de faktiske driftsudgifter, hvilket
sker for ikke at friste kommunerne til at yde kontant hjælp i stedet for anstaltsforsorg i
tilfælde, hvor forsorgen bør ydes i denne form.
Der er ikke i loven givet nærmere regler for, hvorledes planerne for arbejds- og
tvangsarbejdsanstalterne skal udformes. Ifølge lovens § 36, stk. 3, skulle imidlertid de ved
socialreformens ikrafttræden i 1933 bestående arbejdsanstalter (fattiggårde) så vidt muligt
benyttes til de nyoprettede arbejdsanstalter, og efter § 40, stk. 1, skulle socialministeren
afgøre, hvorvidt de bestående tvangsarbejdsanstalter kunne benyttes. Som anført i det
følgende, har størstedelen af de nu bestående arbejdsanstalter været i drift som sådanne
i en årrække for 1933, og de nu eksisterende 5 tvangsarbejdsanstalter er alle .afdelinger
af arbejdsanstalter, der var i drift før socialreformen.
Der findes herefter i henhold til de forannævnte regler følgende anstaltsafdelinger:
1. arbejdsafdelinger,
2. forsørgelses- og sygeafdelinger,
3. tvangsarbejdsafdelinger.
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4. Hertil kommer i praksis kvindeafdelinger. De indlagte kvinder forudsættes efter loven
fordelt på afdelinger efter samme regler som mændene, men på grund af det ringe
antal kvindelige alumner er adskillelsen mellem de forskellige slags afdelinger kun
undtagelsesvis gennemført for kvindernes vedkommende. Kvindeafdelingerne vil derfor i det følgende blive omtalt særskilt.
Overalt, hvor der er oprettet anstalter, findes der i princippet både arbejds- og
forsørgelsesafdelinger, således som det er foreskrevet i lovens § 36, stk. 1 og 2. I almindelighed er anstalterne placeret i samme kompleks under fælles ledelse. I Aalborg kommune
er arbejdsafdelingen Set. Jørgensgård og forsørgelsesafd elingen Set. Jørgensstiftelse dog
placeret i 2 bygninger, der ligger på samme grund, men har hver sin leder, og i Odense
amt drives de 2 afdelinger som særskilte anstalter (arbejdsanstalten St. Dannesbo i Bellinge sogn og forsørgelses- og sygeafdelingen i Albanigade, Odense). Sygestuerne er som
hovedregel nøje knyttet til forsørgelsesafdelingerne og findes i varierende størrelser fra
egentlige afdelinger til 1 å 2 sygestuer. Tvangsafdelinger findes som nævnt kun på 5 af
anstalterne.
Med hensyn til hvilke fer sonkategorier der skal eller kan indlægges på de enkelte
afdelinger, fremgår det for tvangsafdelingernes vedkommende af lovens § 40, stk. 1, at
disse er beregnet for personer, der i medfør af forsorgsloven skal anses med tvangsarbejde
eller modtage offentlig hjælp gennem anbringelse på tvangsarbejdsanstalt. Anbringelse på
disse afdelinger kan således kun ske, hvor sådan anbringelse er udtrykkelig hjemlet i loven.
Regler om anbringelse på tvangsarbejdsanstalt findes i §§ 207 og 218 (groft forsømmelige
alimentanter), §§ 312 og 314 (groft forsømmelige forsørgere), §§ 316 og 317 (alkoholister,
der bortgår fra afvænningshjem, hvor de er tvangsanbragt efter forsorgsloven, visse gentagelsestilfælde af alkoholisme), § 319, jfr. §§ 318 og 320—22 (omstrejfere, erhvervs- og
subsistensløse m. fl. i grovere tilfælde).
Loven indeholder derimod ikke nogen udtømmende angivelse af, hvem der skal
eller kan anbringes på arbejds- og forsørgelscsafdelingerne, eller hvorledes alumnerne skal
fordeles på disse afdelinger1), ligesom reglementerne for de enkelte anstalter også kun
undtagelsesvis indeholder særlige regler herom, jfr. kap. 4. Det kan dog af lovens bestemmelser i almindelighed sluttes, at arbejdsafdelingerne er bestemt for nogenlunde arbejdsføre
personer, der ikke er egnet til at modtage kontant understøttelse, eller som efter lovens
særlige bestemmelser kan tvangsanbringes på anstalt. Anbringelse på arbejdsanstalt er
udtrykkelig hjemlet i §§ 200, stk. 3, jfr. § 214 (til sikring af bidragsskyldige, der skal
afsone), §§ 311—13 (forsømmelige forsørgere), §§ 318 og 320—22 (omstrejfere m. fL), og §
316, stk. 3 (midlertidig anbringelse af alkoholister). Endvidere er det i praksis på grundlag
af cirkulære nr. 49 af 27. marts 1934, afsnit II. B. antaget, at tvungen anbringelse på
arbejdsanstalt kan ske i henhold til lovens § 30, jfr. § 45, når det drejer sig om arbejdsmodvillige personer, der kommer i trang, ligesom andre, der ikke egner sig til forsørgelse
ved kontant hjælp i henhold til § 30, stk. 3, vil kunne henvises til forsorg på arbejdsanstalt. Endelig er det i praksis antaget, at i tilfælde, hvor der er hjemmel til anbringelse på tvangsarbejdsafdeling, kan myndighederne — i alt fald i et vist omfang — i
stedet vælge anbringelse på arbejdsafdeling.
Vedrørende anbringelse på forsørgelsesafdelingerne bestemmer lovens § 32, at i
alderdomshjem, syge- eller plejestiftelser eller på en arbejdsanstalts forsørgelsesafd eling,
1

) Ejheller cirkulære nr. 128 af 8. juni 1933 angående oprettelse af de ved forsorgsloven indførte anstalter og hjem giver særlige retningslinier udover, hvad der fremgår af loven.
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hvor gamle eller svagelige personer anbringes, må børn kun rent midlertidigt optages, og
i intet tilfælde må der indlægges personer, som ved ufordragelighed, dovenskab, drikfældiglied eller lignende kan befrygtes at ville volde forstyrrelse eller give slet eksempel. I
§ 30, stk. 4, bestemmes det endvidere, at det sociale udvalg i sygdomstilfælde med lægens
samtykke kan indlægge enhver personlig understøttet på sygehus, alderdomshjem, plejestiftelse eller i en forsørgelsesanstalts sygeafdeling. I ovennævnte cirkulære af 27. marts
1934 er det udtalt, at disse afdelinger er bestemt til anbringelse af folk, der ikke kan klare
sig selv, og for hvem andet anbiingelsessted vanskeligt kan skalles, f. eks. gamle og svagelige personer eller asociale, men skikkelige individer, om hvem det på forhånd må betragtes som udelukket, at de gennem en egentlig arbejdspligt kan vænnes til arbejde, eller
personer, der på grund af uhelbredelige sjælelige eller legemlige defekter er ude af stand
til at arbejde, men som efter deres forhold ikke skal anbringes på en særforsorgsanstalt
eller en plejestiftelse for kronisk syge. Indlæggelse på forsørgelsesafdeling vil navnlig forekomme i henhold til § 30, jfr. § 45, af personer, der må have vedvarende understøttelse
og ikke kan understøttes i deres hjem; men iøvrigt vil der i almindelighed kunne ske anbringelse på forsørgelsesafdeling, hvor anbringelse på arbejdsanstalt er hjemlet, og den
pågældende skønnes egnet til anbringelse på sådan afdeling, forudsat at det ikke kommer
i strid med den ovennævnte bestemmelse i § 32.
Det fremgår af forarbejderne til forsorgsloven, at arbejdsafdelingerne oprindelig
var tænkt at skulle være en slags gennemgangsled til andre forsørgelsesmåder, medens
forsørgelsesafdelingerne var beregnet på mere varig anbringelse. I forslaget af 1930 til
forsorgslovens § 36, stk. 5, var det bestemt, at ophold på en arbejdsanstalt normalt kun
kunne strække sig over 1 måned, ophold på forsørgelsesafdelingen kun undtagelsesvis
under 2 måneder. Ifølge motiverne1) skyldtes den førstnævnte begrænsning, at man ville
betone, at ophold på arbejdsafdelingen i almindelighed kun skulle tjene til at foretage en
sortering af de pågældende personer, således at det efter et kort ophold på anstalten kunne
afgøres, om de skulle undergives en videre forsorg efter særbestemmelserne i fattighjælpsafsnittet, eller om de kunne anbringes på et egnet arbejdssted. § 36, stk. 5, kom imidlertid
ikke med i loven, og arbejdsafdelingerne har formentlig i det hele fået et videre anvendelsesområde end forudsat. Dette hænger antagelig også sammen med, at de i § 41 omhandlede arbejdskolonier med statsstøtte, der var beregnet til henvisning af nogenlunde arbejdsføre personer, der ville forpligte sig til et ophold på mindst % år, ikke er blevet realiseret, ligesom på den anden side tvangsarbejde langtfra anvendes i den udstrækning, som
det har været lovens tanke. Den daglige gennemsnitsbelægning på arbejds-, forsørgelsesog sygeafdelingerne har i årene 1934—51 udgjort 1150,3, men kun 17,3 på tvangsafdelingerne, skønt størstedelen af indlæggelserne på anstalt sker efter § 321, der både hjemler
indlæggelse på arbejdsanstalt og tvangsarbejdsanstalt. Hovedvægten af indlæggelser ligger
således på arbejds- og forsørgelsesafdelingerne. Hvorledes belægningen er fordelt mellem
arbej dsaf deling og forsørgelsesafdeling har ikke kunnet oplyses i den statistiske bearbejdelse, idet en stor del af anstalterne ikke skelner skarpt mellem de 2 slags afdelinger, og
disse derfor i belægningsstatistikken er slået sammen. Efter de oplysninger, der er fremkommet bl. a. ved anstaltsbesøgene, er det gennemgående ganske naturligt ordnet således,
at de nogenlunde arbejdsføre og eventuelt mere urolige alumner anbringes på arbejdsafdelingerne, medens de ældre og svagelige anbringes på forsørgelsesafdelingerne.
Udvalget har spurgt de anstalter, på hvilke der er gennemført adskillelse mellem
arbejds- og forsørgelsesafdelingen, hvilke kategorier af personer der anbringes på forsørl
) Rigsdagstidende 1930—31, tillæg A. II, sp. 3064—65.
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gelsesafdelingen, herunder navnlig om, i hvilket omfang det drejer sig om arbejdsføre.
Besvarelserne af dette spørgsmål bekræfter stort set de ovenstående oplysninger om alumnernes fordeling. I almindelighed er der på forsørgelsesafdelingerne anbragt både arbeidsudygtige personer og personer, der kan udføre lettere arbejde. Bestemte regler for fordelingen af alumner mellem arbejds- og forsørgelsesafdelingerne findes som anført ikke, og
denne vil derfor bero på vedkommende ledelses skøn og bl. a. også være afhængig af anstaltens karakter. Helt ensartet er praksis derfor heller ikke. Det kan således nævnes, at
der på Sundholms forsørgelsesafdeling kun indlægges arbejdsføre personer, der opfylder
betingelserne efter forsorgslovens § 32. Ved indtrædende arbejdsudygtighed overføres de
pågældende til Københavns plejehjem, medens arbejdsudygtige personer, der ifølge § 32
ikke kan indlægges på plejehjemmet eller forsørgelsesafdelingen, anbringes i en i anstaltens sygehus indrettet plejeafdeling, kaldet „plejeafsnittef.
I provinsen, hvor mulighederne for en inddeling af klientellet er mere begrænsede,
kan denne sondring ikke altid gennemføres, og klientellet på disse afdelinger må derfor
være mere blandet. Af besvarelser fra provinsen kan iøvrigt nævnes, at arbejdsanstalten
i Kolding — formentlig på grund af det ringe antal kvinder — foruden ældre og svagelige
ikke arbejdsføre, anbringer yngre subsistensløse kvinder på forsørgelsesafdelingen, (det
samme er tilfældet med forsørgelses- og sygeafdelingen i Albanigade, Odense, jfr. herom
nedenfor), og at arbejds- og tvangsarbejdsanstalten i Aalborg oplyser, at anstalten på forsørgelsesafdelingen bl. a. modtager personer, der udskrives fra smdssygehospital på vilkår,
at de anbringes på forsørgelsesafdelingen1). Arbejds- og tvangsarbejdsanstalten i Horsens
meddeler, at klientellet på forsørgelsesafdelingen hører til den kategori af alumner, der
stadig vender tilbage og ingen mulighed har for at klare sig selv, men godt kan udføre
lettere arbejde, jfr. også kapitel 4, s. 65 om bestemmelserne i reglementet for arbejdsanstalten i Århus.
Udvalget har endvidere spurgt anstalterne, om det på forsørgelsesafdelingerne
må anses for påkrævet at opretholde strengere disciplinære forholdsregler. Anstalterne
svarer gennemgående benægtende herpå, nogle af anstalterne fremhæver dog nødvendigheden af at knnne træffe forholdsregler (indeholdelse) overfor alumner, der kommer berusede hjem. Dette kan tyde på, at i alt fald ikke alle anstalter udenfor København gennemfører udskillelsen af drikfældige personer fra forsørgelsesafdelingen, således som det er
foreskrevet i forsorgslovens § 32. En enkelt anstalt bemærker, at der må være mulighed
for at overføre ufredelige alumner til arbejdsafdelingen.
Sygeafdelingerne er ifølge lovens § 36, stk. 2, beregnet på dem af forsørgelsesafdelingens beboere, der trænger til egentlig sygebehandling, men som ikke trænger til eller
egner sig til indlæggelse på hospital eller på amtsplejestiftelse for kronisk syge. Plejestiftelser for kronisk syge i henhold til forsorgslovens § 39 er imidlertid kun blevet oprettet
i ganske få amter, og som følge heraf er arbejds- og forsørgelsesanstalternes sygeafdelinger
i større omfang end forudset kommet til at fungere som en art plejestifteiser. Der henvises
herved til afsnittet om anbringelse af særforsorgspatienter og rentemodtagere m. fl. på
anstalter i kap. 5.
3

) Jfr. om særforsorgspatienter på anstalterne kap. 5, s. 103.

36
IE. Oversigt over de bestående anstalter1).
Der findes for tiden nedennævnte arbejdsanstalter, der tilsammen dækker hele
landet, heraf har de 5 tillige tvangsarbejdsafdeling.
Arbejds- og tvangsarbejdsanstalten Sundholm i København.
Område:
Tvangsafdelingen: öerne øst for Lillebælt -j- Bornholm.
Andre afdelinger: Københavns kommune.
Areal: ca. 25 tdr.
Normeret belægning:
Tvangsafd elingen: 120.
Øvrige afdelinger: 644.
Personale2):
Ved administrationen: 1 inspektør, 25 medarbejdere.
Ved opsynet for mænd: 31 personer (heraf 9 chauffører, der kører brændsel, vasketøj m. m.).
Ved opsynet for kvinder: 6 personer.
Ved maskinhuset: 21 personer.
Ved bog- og børstenbinderiet: 1 arbejdsleder.
Ved svineholdet: 1 arbejdsleder.
Ved gartneriet: 1 gartner.
Ved andre værksteder: 1 værkfører, 1 snedker.
Ved va^veriet: 3 personer.
Ved vaskeriet: 52 personer.
I køkkenet: 9 personer.
Ved sygehuset: 1 læge., 1 lægeassistent, 1 oversygeplejerske, 5 sygeplejeassistenter,
2 vikarassistenter, 2 honorarlønnede privatsygeplejersker, 1 massøse.
Underskud, der fordeles efter § 71, i årene 1947—50:
1947—48
1948—49
Tvangsaf
delingen
55
149
kr.
72
618
kr.
Andre afdelinger
872 640 757 676 lait... 927 789kr.

830 294kr.

1949-50
77 021 kr.
630 447 707 468kr.

Frederiksborg arbejdsanstalt i Hillerød, „Skansegården".
Område: Københavns amt med Frederiksberg kommune og Frederiksborg amt.
Areal: 9 tdr.
*) Det bemærkes, at man ikke umiddelbart kan sammenligne de følgende oplysninger om anstalternes
personale og driftsudgifter. Foruden den normerede og faktiske belægning på anstalterne er personalets størrelse og omkostningerne afhængige af en række andre faktorer, f. eks. landbrugets størrelse og administrationens fordeling mellem anstalt og kommune eller amt. Til alle anstalter er der
i større eller mindre omfang knyttet deltidsbeskæftigede, f. eks. præst, læge og sekretær; forholdene
er dog også på dette område yderst forskelligartede.
2
) Ved bedømmelsen af de følgende tal må det bl. a. tages i betragtning, at vaskeriet betjener samtlige
kommunale institutioner i København med undtagelse af hospitalerne og foruden alumner beskæftiger fremmod arbejdskraft, samt at administrationen i et vist omfang varetager andre kommunale
opgaver.
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Normeret belægning: 92.
Personale: Inspektøren og lians hustru, 3 opsynsbetjente, 3 diakoner (heraf 2 elever),
3 køkkenmedhjælpere, 1 chauffør, 2 kontordamer.
Underskud:

1947—48
54 742 kr.

1948—49
67 624 kr.

1949—50
51 999 kr.

Holbæk amts arbejdsanstalt i Holbæk.

Område: Holbæk og Sorø amter, for kvinder tillige Københavns og Frederiksborg
amter.
Areal: 48 tdr.
Normeret belægning: 100.
Personale: Inspektøren og det øvrige administrationspersonale m. v. fungerer tillige
for amtssygehuset og sindssygeafdelingen.
Särskilt for anstalten: 1 forvalter, 3 opsynsbet jente for mandlige alumner, 1 kvindeligt opsyn for kvindelige alumner.
(Der foreligger intet særskilt regnskab for anstalten før fra 1. april 1950 at regne).
Arbejds- og forsørgelsesanstalten i Næstved.
Område: Præstø amt.
Areal: 2 tdr.
Normeret belægning: 56.
Personale: Bestyreren og hans hustru, 1 opsynsmand, 1 plejerske, 3 husassistenter
Underskud:

1947—48
39 411 kr.

1948—49
39 221 kr.

1949—50
39 972 kr.

Bornholms amts arbejds- og tvangsarbejdmnstalt i Rønne.
Område: Bornholms amt.
Areal: 31 tdr.
Normeret belægning:
Tvangsafdelingen: 6.
Øvrige afdelinger: 27.
Personale: Forvalteren og hans hustru, 2 karle, 2 husassistenter.
Underskud:
Samtlige afdelinger

1947—48
15 535 kr.

1948—49
14 919 kr.

1949—50
15 743 kr.

Maribo amts arbejdsanstalt i Saxkøbing.

Område: Maribo amt.
Areal: 159 tdr.
Normeret belægning: 63.
Personale: Inspektøren og det øvrige administrative personale m. v. fungerer tillige
for sindssygeafdelingen.
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Særskilt for anstalten: 1 afdelingsleder, 4 opsynsmænd (heraf 1 tillige chauffør og 1
tillige gartner), 1 afdelingsleder for kvindeafdelingen.
Underskud:

1947—48
60 788 kr.

1948—49
61 771 kr.

1949-50
84 140 kr.

Arbejdsanstalten „St. Dannesbo" ved Odense.
Område: Odense amt.
Areal: 54 tdr.
Normeret belægning: 38, kan udvides til 50.
Personale: Forstanderen og hans hustru, 1 arbejdsmester, 1 gartner, 1 forkarl, 1
fodermester, 3 husassistenter,
(i drift fra 1. november 1949).
Forsørgelses- og sygeafdelingen i Albanigade (Det kommunale syge- og plejehjem), Odense.
Område: Odense amt.
Normeret belægning: 100.
Personale: (tillige for den kommunale fødeafdeling) forstanderen og hans hustru, 2
opsynsmænd, 1 økonoma, 10 syge- og barneplejersker, 18 medhjælpere.
Underskud:

1947—48
92 190 kr.

1948—49
94 991 kr.

1949—50
71 131 kr.

Svendborg amts arbejdsanstalt „Viebæltegård" i Svendborg.
Område: Svendborg amt.
Areal: 3 tdr.
Normeret belægning: 51.
Personale: 1 forvalter, 1 opsynsmand, 1 økonoma, 1 sygeplejerske (tillige oldfrue),
1 køkkenpige.
Underskud:

1947—48
71 275 kr.

1948—49
55 021 kr.

1949—50
51 641 kr.

Horsens kommunale arbejds- og forsorgelsesanstalt.
Område: Horsens kommune.
Normeret belægning: 57.
Personale: (ledes direkte af socialkontoret) 3 opsynsmænd, 1 kokkepige, 2 køkkenpiger.
Sygeafdelingen: 1 afdelingssygeplejerske, 1 plejerske, 2 husassistenter.
Underskud:

1947—48
76 997 kr.

1948—49
74 615 kr.

1949—50
47 885 kr.

Tvangsarbejds- og forsørgelsesanstalten ved Horsens.
Område:
Tvangsafdelingen: Århus, Skanderborg, Vejle, Ribe og sønderjyske amter.
Øvrige afdelinger: Skanderborg amt.
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Areal: 19,2 tdr.
Normeret belægning:
Tvangsafdelingen: 40.
Øvrige afdelinger: 33.
Personale: 1 bestyrer, 1 overopsynsmand (arbejdsmester), 3 opsynsmænd.
Underskud:
Tvangsafdelingen
Øvrige afdelinger
lait...

1947—48
7 881 kr.
43 337 -

1948—49
11 339 kr.
54 186 -

1949—50
6 231 kr.
53 615 -

51218 kr.

65 525 kr.

59 846 kr.

Arbejdsanstalten „Overmarksgården" i Kolding.
Område: Vejle amt.
Areal: 2,5 tdr.
Normeret belægning: 44.
Personale: Bestyreren og hans hustru, 1 opsynsmand, 1 sygeplejerske, 1 kokkepige,
3 husassistenter.
Underskud:

1947—48
29 945 kr.

1948—49
20 651 kr.

1949—50
32 740 kr.

Den kommunale arbejdsanstalt i Silkeborg „Vestre Kejlstrup".
Område: Silkeborg kommune.
Areal: 150 tdr.
Normeret belægning: 20.
Personale: Bestyreren og hans hustru, 2 husassistenter, 1 opsynsmand.
Underskud:

1947—48
41 670 kr.

1948—49
37 517 kr.

1949—50
34 903 kr.

Århus arbejdsanstalt med filial „Bispegården".
Område: Århus amt.
Areal: Bispegården 37 tdr.
Normeret belægning: 160.
Personale: 1 inspektør, 1 overassistent, L kontorassistent, 1 kontorelev, 2 chauffører,
6 mandl. opsyn, 1 kvindel. opsyn, 1 køkken bestyrerinde, 4 husassistenter.
Sygeafd.: 1 læge, 1 afdelingssygeplejerske, 5 sygeplejersker, 4 husassistenter, 1 portør.
Vaskeriet: 1 oldfrue, 1 vaskemester, 1 assistent, 4 syersker, 12 kvindelige medhjælpere, 1 fyrbøder.
Bispegården: bestyreren og hans hustru, 3 husassistenter, 1 fodermester.
Underskud:

1947—48
57 583 kr.

1948—49
85 269 kr.

1949—50
95 850 kr.
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Randers arbejdsanstalt:
Område: Randers amt.
Areal: ca. 1 td. land lejet jord.
Normeret belægning: 108.
Personale: 1 forvalter, 3 opsynsmænd, 1 økonoma, 3 køkkenmedhjælpere, 1 sygeplejerske, 1 diakonelev, 2 gangpiger, 1 vaskemester, 18 vaskerimedhjælpere, i syerske.
underskud:

1947-48
37 674 kr.

1948—49
45 966 kr.

1949—50
65 182 kr.

Den kommunale arbejdsanstalt „Set. Jørgensgård" med plejestiftelsen „Set. J ør gensstiftelse"
i Aalborg.
Område: Aalborg kommune.
Normeret belægning: 96.
Personale: 1 inspektor (Set. Jørgensgård), 1 plejemoder (Set. Jørgensstiftelse), 1 køkkenbestyrerinde, 1 syerske, 1 nattevagt, 1 overopsyn, 1 chauffør, 4 opsyn (heraf
1 kvindeligt), 9 husassistenter.
Underskud:

1947—48
63 676 kr.

1948—49
44 921 kr.

1949—50
31 554 kr.

Arbejds- og tvangsarbejdsanstalten i Aalborg.
Område: Aalborg, Hjørring og Thisted amter.
Areal: 14 tdr.
Normeret belægning:
T vangsafdelingen: 12.
Øvrige afdelinger: 59.
Personale: 1 driftsleder, 1 overopsynsmand, 2 opsynsmænd, 1 chauffør, 1 økonoma
og oldfrue, 3 husassistenter.
Underskud:
alle afdelinger

1947—48
68 022 kr.

1948—49
52 200 kr.

1949—50
66 459 kr.

Viborg amts arbejds- og tvangsarbejdsanstalt.
Område:
T vangsaf delingen: Viborg, Randers og Ringkøbing amter.
Øvrige afdelinger: Viborg amt.
Normeret belægning:
T vangsaf delingen: 17.
Øvrige afdelinger: 47.
Personale: Inspektøren og lians hustru, 1 økonoma, 2 køkkenmedarbejdere, 1 opsynsmand.
Underskud
Tvangsafdelingen
Øvrige afdelinger
lait...

1947—48
12 851 kr.
28 066 -

1948-49
9 772 kr.
33 855 -

1949—50
11 334 kr.
26 309 -

40 917 kr.

43 627 kr.

37 643 kr.
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Ringkøbing amts arbejdsanstalt i Holstebro.
Område: Ringkøbing amt.
Areal: 38 tdr.
Normeret belægning: 24.
Personale: Forvalteren og hans hustru, 2 køkkenmedhjælpere.
Underskud:

1947—48
20 866 kr.

1948—49
28 379 kr.

1949—50
26 402 kr.

1948—49
23 126 kr.

1949—50
20 836 kr.

Ribe amts arbejds- og forsoryelsesansta.lt i Esbjerg.
Område: Ribe amt.
Normeret belægning: 40.
Personale: Bestyreren og hans hustru.
Underskud:

1947—48
21 384 kr.

Haderslev amts arbejdsanstalt i Hoptrup.
Område: Haderslev amt.
Areal: 19 tdr.
Normeret belægning: 21.
Personale: Bestyreren og hans hustru, 1 husassistent.
Underskud:

1947—48
7 959 kr.

1948—49
6 345 kr.

1949—50
7 019 kr.

Aabenraa-Sønderborg amts arbejdsanstalt i Ulkebøl.
Område: Aabenraa-Sønderborg amt.
Areal: 15 tdr.
Normeret belægning: 22.
Personale: Forstanderen og hans hustru, 1 husassistent.
Underskud:

1947—48
6 077 kr.

1948—49
6 380 kr.

1949—50
6 986 kr.

Tønder amts arbejdsanstalt „Gørrismark" i Tønder.
Område: Tønder amt.
Areal: 139 tdr.
Normeret belægning: 7.
Personale: Bestyreren og hans hustru, 1 fodermester og hans hustru, 1 husassistent,
1 medhjælper i kostalden, 5 karle.
Underskud:

1947—48
2 716 kr.

1948—49
4 013 kr.

1949—50
2 693 kr.

Hertil kommer den såkaldte forsorgelsesanstalt „Strandgården" i Køge, der imidlertid næppe med rette kan henføres til disse anstalter, jfr. senere.
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Anstalterne kan, som nærmere omhandlet nedenfor, med nogle særlige undtagelser
inddeles i visse liovedgrupper, men der er dog en del træk, der er fælles for alle grupper;
for disse fælles træk skal der først redegøres.
III. Bygningernes beskaffenhed.

De fleste af anstalterne har til huse i bygninger, der helt eller delvis er bygget
før år 1900, den ældste anstaksbygning er fra det 17. århundrede (Tønder); mange er
bygget mellem 1865 og 1890; ialt er 17 anstalter bygget før 1900. Med ganske enkelte undtagelser (f. eks. St. Daimesbo og Tønder) har anstalterne været i drift som sådanne i en
årrække før 1933, jfr. den ovennævnte bestemmelse i forsorgslovens § 36, stk. 3, hvorefter
de bestående anstalter såvidt muligt skulle benyttes. De fleste anstalter har været restaureret en eller flere gange i nyere tid, uden at dette dog har medført en væsentlig ændring
i anstaltspræget. De anstalter, der har været benyttet af den tyske værnemagt eller
fængsel smy ndighederne, er blevet gennemgribende restaureret ved afleveringen (f. eks.
anstalterne i Hillerød, Næstved og Viborg). Som helhed må selve den bygningsmæssige
vedligeholdelse siges at være god, selv om mange af bygningerne umiskendeligt bærer præg
af deres alder og af at være bygget efter andre principper, end man nu ville anvende, navnlig
med hensyn til deres indvendige udformning.
De tekniske installationer er af noget forskellig kvalitet. På ca. en fjerdedel af anstalterne er der ikke installeret centralvarme, og opvarmningsforholdene på disse anstalter synes tildels meget nødtørftige. De sanitære installationer — toilet- og vaskeforhold —
er ligeledes på nogle anstalter temmelig ringe;. Andre anstalter har udmærkede installationer
(f. eks. Sundholm). De fleste steder synes installationerne at være akceptable omend
spartanske. Der er foruden baderum på størstedelen af anstalterne installeret vaskekummer, enten i baderummet eller i særskilte rum; på nogle anstalter må alumnerne vaske
sig i korridoren under mangelfulde opvarmningsforhold, og på enkelte anstalter er der i
stedet for vaskekummer blot vandfade eller lange vaskerender, hvor alumnerne må gøre
deres daglige toilette. En af anstalterne på landet har ikke w.c. (Ulkebøl). Et par af anstalterne har indenfor de sidste par år ladet foretage omfattende moderniseringer af de
tekniske installationer.
Køkkenforholdene er overalt særdeles gode, de fleste steder med moderne installationer (isskabe m. m.). Dette gælder selv på anstalter, der iøvrigt er primitivt udstyret.
Forplejningen er fastsat i reglementer, der er godkendt af socialministeriet på grundlag
af et af statens praktisk sundhedsmæssige undersøgelser udarbejdet normalreglement,
jfr. kap. 4, s. 70.
Straffeceller findes — med enkelte undtagelser for landanstalternes vedkommende
— på alle anstalter. De er ensartede i typen med fast inventar og jernstænger for vinduerne. Vedrørende anvendelse af disciplinærstraffe henvises iøvrigt til kap. 4. afsnit III,
hvorefter cellerne hovedsagelig synes at blive anvendt til isolering af alumner, der kommer berusede hjem efter udgangstilladelse.
IV. Lederne og det øvrige personale.

Anstalternes ledere har højst forskellig uddannelse. I almindelighed har de en
tidligere erhvervsuddannelse, hyppigst indenfor landbruget, nogle har tidligere været beskæftiget ved administrativt arbejde, ofte er de dog oprindelig kommet fra erhverv, der
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ikke liar nogen påviselig forbindelse med det arbejde, der påhviler dem som anstaltsledere
(mejerist, skovfoged o. s. v.). Nogen teoretisk, socialpsykologisk uddannelse har de ikke,
men deres praktiske forudsætninger og evner til at lede de indlagtes arbejde er utvivlsomt
gennemgående gode, og som helhed gør de også indtryk af at have en udmærket evne til
at omgås de indlagte og en venlig og human indstilling. Mange af dem har været ved anstalterne i en meget lang årrække.
Om anstalternes øvrige medarbejdere gælder det også i almindelighed, at den uddannelse, de har, er af praktisk art (landbrug, gartneri, husvæsen, kontorarbejde m. v.),
og at de ofte har virket i mange år ved anstalter el. lign. institutioner1). På sygeafdelingerne er der ansat uddannede læger og sygeplejersker eller diakoner.

V. Alumnernes forhold.
Beskæftigelsen.

Ifølge forsorgslovens § 46 er den trængende, som er anbragt på en arbejds- eller
tvangsarbejdsanstalt, forpligtet til også udenfor anstalten efter bestyrelsens bestemmelse
at udføre ethvert arbejde^ som ikke overstiger hans evner og kræfter. Arbejdspligt er da
også foreskrevet i reglementerne, som hovedregel såvel for arbejds- og tvangsarbejdsafdelingerne som forsørgelsesafdelingernes vedkommende, jfr. kap. 4, s. 67. Beskæftigelsen varierer med anstalternes karakter. Til anstalterne på landet og nogle af anstalterne i byerne hører jordarealer, varierende fra ca. 15—160 tdr. land, jfr. oversigten foran.
Andre byanstalter har mindre tilliggender på 2—5 tdr. land, medens nogle anstalter i
byerne ingen jord har udover gårdsplads og et lille stykke have (Århus, Randers, Aalborg
kommunale, Næstved, Svendborg, Horsens kommunale, Esbjerg). På de større arealer
drives landbrug, nogle steder tillige skovbrug; iøvrigt drives såvel på større som mindre
ejendomme oftest gartneri, frugtplantage og havebrug, ligesom der er et vist husdyrhold.
Hvor der er landbrug, husdyrhold, gartneri el. lign., beskæftiges de indlagte herved, dog suppleret med fremmed arbejdskraft; iøvrigt er arbejde ved brændehugning,
måttefletning, forskellige former for bearbejdelse af halm og forefaldende arbejde på anstalten (reparation, husligt arbejde, vaskeri) det almindeligst forekommende. Af andre
former for beskæftigelse kan nævnes forfærdigelse af papirposer og på enkelte anstalter
kotillongenstande. I almindelighed anvendes håndkraft, maskiner bruges dog enkelte
steder, f. eks. til brændesavning. Beskæftigelsen af kvinderne vil naturligvis ofte foregå
ved specielt „kvindearbejde", f. eks. ved tøjreparation, husarbejde og vaskeri, men herved
beskæftiges dog også mænd.
Der gives sædvanligvis en vis ducør for udført arbejde, jfr. § 46, stk. 1, 2. pkt.,
hvorefter der skal fastsættes regler om arbejdsvederlag i reglementerne. Arbejdsducørerne
gives imidlertid efter højst uensartede regler, jfr. herom redegørelsen i kap. 4, s. 68 ff. Det
fremgår heraf, at ducørerne varierer fra 1—15 kr. ugentlig, ofte anvendes et vist akkordsystem. Ducørerne giver de indlagte lidt midler til småfornødenheder, og i almindelighed
sættes en del af de indtjente penge hen til afrejsen. Der er derimod ikke tale om et system,
hvorefter lønningerne beregnes på grundlag af, hvad der betales i det frie erhverv med
1

) En enkelt anstalt (Århus) har i de sidste år for kontorpersonalet afholdt enkelte kurser og en del
forelæsninger i almindelig sygdomslære, psykologi, psykiatri samt om alkoholisme og behandlingen
af alkoholister.
2
) En undtagelse danner Set. Jørgensstiftelsc i Aalborg, hvor der ikke er fastsat arbejdspligt.
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fradrag af, hvad opholdet koster. Dette hænger naturligvis sammen med, at anstalternes
klientel for størstedelen består af ældre og af personer, der i større eller mindre grad lider
af legemlige eller åndelige defekter, og af hvem en blot tilnærmelsesvis normal arbejdspræstation ikke kan ventes. Navnlig på forsørgelsesafdelingerne betyder arbejdspligten
således i j>raksis ikke meget, og mange gamle synes at sidde ganske passive dagen igennem
i de ofte triste opholdsstuer, hvilket gør et forstemmende indtryk. De indlagte, der ikke
kan arbejde, får på nogle anstalter et lille beløb som lommepenge, jfr. kap. 4, s. 68 ff., men
der er ikke i lovgivningen sikret dem nogen ret hertil, således som det er tilfældet for
beboerne på alderdomshjem, jfr. folkeforsikringslovens § 54, stk. 3.
Udvalget har spurgt de anstalter, der har en særskilt forsørgelsesafdeling, i hvilket
omfang det må anses for påkrævet at opretholde arbejdspligt på disse afdelinger, bortset
fra deltagelse i husarbejdet. De ileste anstalter udtaler sig til fordel for opretholdelse af
en vis arbejdspligt bl. a. under henvisning til, at personer, der kan udføre arbejde, ikke
bør have ugepenge uden at arbejde, og at tiden går bedre for alumnerne, hvis de arbejder. De øvrige anstalter erklærer, at de ikke mener, at det er påkrævet at opretholde
nogen arbejdspligt på forsørgelsesafdelingen.
F ritids forhold og lignende.

Undervisning eller lignende systematiske forsøg på ved åndelig påvirkning at resocialisere alumnerne forekommer praktisk talt ikke udover den optræning, der efter omstændighederne finder sted ved selve arbejdet. De fleste, men ikke alle anstalter modtager
besøg af præsten med større eller mindre hyppighed, og alumnernes interesse for og udbytte af disse besøg må nødvendigvis i høj grad afhænge af præstens evne til at komme
alumnerne på nærmere hold. Disse gør indtryk af på forhånd at være sky overfor de religiøse problemer. Foredrag og anden underholdning synes at være rene undtagelser.
Alumnernes fritidsbeskæftigelse, bortset fra udgang, synes hovedsagelig at bestå i
læsning, forsåvidt de overhovedet foretager sig noget. Anstalterne får i reglen kasserede
bøger fra de stedlige biblioteker. De fleste anstalter har tillige installeret radio, ligesom
de har et vist avishold.
Med hensyn til spørgsmålet om udgangstilladelse henvises til kap. 4, s. 71, hvoraf
det fremgår, at udgangstilladelse gives efter meget forskellige regler. I almindelighed er
der udgang i betydelig videre omfang på forsørgelsesafdelingerne end på arbejdsafdelingerne. Der gives dog, eventuelt efter en vis karantæne i forbindelse med indlæggelsen, i
reglen udgangstilladelse på arbejdsafdelingerne i begrænset omfang, f. eks. søn- og helligdage, i alt fald for alumner, der ikke er indsat på bestemt tid; men på enkelte arbejdsafdelinger synes alumnerne dog efter reglementet ikke at få udgangstilladelse.
På sygeafdelingerne kræves udgangstilladelse i reglen indhentet i hvert enkelt
tilfælde.
Udgangstilladelsen bruger mange alumner til at skaffe sig spiritus, og ofte vender
de berusede hjem, undertiden medbringende spiritus, der gemmes. Svært påvirkede alumner må efter hjemkomsten anbringes i celle eller på anden måde isoleres, indtil rusen er
overstået. En enkelt anstalt har derfor forsøgt at få nogle af alumnerne til at benytte
antabus, når de har udgang. Udgangstilladelse medfører således, formentlig særlig for
arbejdsafdelingernes vedkommende, visse problemer1); på den anden side er udgangstilladelse af betydning bl. a. for alumnernes mulighed for selv at søge arbejde.
x

) Jfr. T. Martensen-Larsen „Arbejdsanstalten St. Dannesbo ved Odense", Soc. Tidsskrift 1950, p. 92.
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Efterlysning af bortgåede.

Det må naturligvis jævnlig forekomme, at alumnerne bortgår fra anstalterne eller
udebliver, når de har udgangstilladelse. Udvalget har spurgt anstalterne, i hvilket omfang
de lader foretage efterlysning af bortgåede alumner. Anstalternes svar viser, at praksis
er uensartet. 5 anstalter oplyser, at de altid lader foretage efterlysning, 1 anstalt anmoder
politiet om at aflevere bortgåede alumner i antræffelsestilfælde. Nogle anstalter oplyser,
at de kun undtagelsesvis lader foretage efterlysning. De øvrige anstalter lader efterlysning
foretage i visse tilfælde, men iøvrigt efter forskellige retningslinier: når amtet har besluttet indlæggelse; efter samråd med den indlæggende myndighed, eventuelt politiet; når
politiet og socialudvalg finder det fornødent; når alumnerne er indlagt ved politiets eller
kommunens foranledning; når det drejer sig om kriminelle eller mentalt abnorme; når de
pågældende skønnes ikke at kunne klare sig eller at være farlige for sig selv eller andre;
efter skøn i hvert enkelt tilfælde; ved bortgang fra arbejdsafdelingen; når de indlagte
bortgår efter 2—3 dages ophold; hvis indlæggelse er sket efter § 200, stk. 3; hvis de pågældende er bortgået i anstaltens tøj; hvis de på grund af svære disciplinære forseelser skønnes
at burde anbringes på tvangsarbejdsanstalt.
Udskrivning og arbejdsformidling.

For at få belyst spørgsmålet om, i hvilket omfang myndighederne bestræber sig
for at søge alumnerne udskrevet og skaffe dem arbejde ved udskrivningen, har udvalget
spurgt anstalterne, hvorvidt disse udøver positive bestræbelser for at få udskrevet alumner,
der er indlagt på ubestemt tid — i bekræftende fald hvordan. Man har også spurgt samtlige
amter og Københavns magistrat, om sager vedrørende personer, der anbringes på arbejdsanstalternes arbejds- og forsørgelsesafdelinger på ubestemt tid, fremtages til behandling
med visse mellemrum med henblik på overvejelse af spørgsmålet om, hvorvidt de pågældende vil kunne udskrives. Endvidere har man for samtlige alumners vedkommende på
spørgeskemaet for 1950—51 vedrørende anstalternes beläggning udbedt sig oplysning om,
hvad der gøres fra anstalternes side for at få alumnerne placeret i arbejde ved udskrivningen. Ved bedømmelsen af de fremkomne oplysninger må man tage i betragtning, at
klientelundersøgelsen har vist, at godt to trediedele af anstaltsklientellet enten er helt
arbejdsudygtige eller har stærkt nedsat erhvervsevne. De oplysninger, der er fremkommet
fra anstalterne, giver ikke mulighed for at danne sig noget sikkert skøn over omfanget af
de bestræbelser, der er udfoldet, og slet ikke over bestræbelsernes effektivitet, men de
tyder dog på, at de fleste anstalter i hvert fald i et vist omfang søger at skaffe arbejde
til de alumner, der må formodes at kunne arbejde; i almindelighed sker arbejdsformidlingen
gennem henvendelse til arbejdsanvisningen eller ved annoncering eller svar på annoncer.
Enkelte arbejdsanstalter udfolder mere aktive bestræbelser, f. eks. ved direkte henvendelser til arbejdsgivere, som de kender. Nogle anstalter overlader det i det væsentlige til
de indlagte at søge selv.
For Sundholms vedkommende er det oplyst, at anstalten holder en del aviser såvel
københavnske som provinsblade med henblik på at skaffe arbejde. Såfremt de indlagte
ikke selv udviser tilstrækkeligt initiativ til at skaffe sig arbejde, søger anstalten gennem
dagbladenes annoncer og ved henvendelser til arbejdsanvisningskontorerne at skaffe dem
arbejde. Det klientel, anstalten i så henseende har at henvise til arbejde, er imidlertid
efter det oplyste ikke velanskrevet på centralarbejdsanvisningskontoret på grund af de
dårlige erfaringer, der er gjort. Lignende erfaringer fra anvisningskontorerne omtales af
Holbæk arbejdsanstalt; jfr. også nedenfor om oplysningerne fra Københavns magistrat.
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På den anden side synes der efter besvarelserne at dømme i almindelighed ikke at
blive udfoldet bestræbelser for at få udskrevet alumner, der ikke kan arbejde. Kun nogle
få af anstalterne oplyser, at de søger sådanne alumner anbragt andetsteds, f. eks. på hvilehjem, hos familie, på alderdomshjem eller særforsorgsanstalter (f. eks. Saxkøbing og Århus). Enkelte anstalter svarer, at de som regel kun udskriver alumner til arbejde; således
oplyser anstalten i Holbæk, at ingen bliver dimitteret, før der er skaffet et arbejdssted,
og ikke medmindre dette arbejdssted må skønnes passende. En del af de på denne forsørgelsesafdeling anbragte, som har meldt sig selv for at opholde sig i kortere tid på anstalten, vil dog, når de fremsætter ønske om udskrivning, få dette ønske opfyldt, under
forudsætning af at de indlæggende myndigheder godkender dette.
Eksempelvis kan også nævnes, at Aalborg byraad har indført den ordning, at en
repræsentant for det sociale udvalg sammen med anstaltens inspektør og læge een gang
om måneden gennemgår alle sager vedrørende de indlagte med henblik på disse personers
rette anbringelse og anbringelsens varighed.
Om amternes praksis med hensyn til kontrol af sager, hvor der er sket indlæggelse
på ubestemt tid, fremgår det af de fremsendte svar, at de fleste amter enten ikke foretager
indlæggelser på ubestemt tid eller dog fører en vis kontrol med, om de indlagte kan udskrives, enten ved et erindringssystem eller gennem det almindelige tilsyn med anstalterne.
3 amter erklærer dog, at de ingen kontrol fører, heraf henviser det ene til, at det er amtets
bestemte indtryk, at de indlagte temmelig hurtigt på egen hånd forlader anstalten, der
er en åben landanstalt.
Københavns magistrat oplyser, at yngre personer, hvoraf der dog som regel kun
indlægges et meget ringe antal, almindeligvis kun har kortvarige ophold på Sundholm.
Såfremt de pågældende ikke selv er i stand til at skaffe sig arbejde, er anstalten dem behjælpelig hermed, jfr. ovenfor. De indlagte udviser dog ofte kun meget ringe lyst til konstant arbejde og indlægges ofte påny i anstalten efter kortvarigt ophold udenfor, men for
denne gruppe gælder det, at man stadig opmærksomt følger mulighederne for udskrivningen, opfordrer de pågældende til at søge arbejde udenfor anstalten og eventuelt er dem
behjælpelig hermed. Langt den største del af de indlagte er imidlertid ældre personer, som
er ude af stand til at klare sig udenfor anstalten, enten som følge af at de gennem mange
år har været forfaldne til drukkenskab, eller fordi de har ført en tilværelse med vagabondering og betleri. Disse personer har stort set slået sig til ro på anstalten, bortset fra
enkelte perioder, hvor de gennem familie eller bekendte eller ved egen hjælp har skaffet
sig et arbejde, som de dog som regel hurtigt forlader for at vende tilbage til Sundholm. For
disses vedkommende modsætter man sig aldrig, at udskrivningen sker forsøgsvis, men
deres forhold giver på den anden side efter magistratens opfattelse normalt ikke anledning til periodiske undersøgelser af mulighederne for udskrivning.
Der vil i redegørelsen for den af udvalget iværksatte undersøgelse af anstaltsklientellet blive gjort nærmere rede for de tilfælde, man er stødt på, hvor indlæggelsen har
været af længere varighed.
Sygekasse- og fagforeningsforhold.

Det fremgår af klientelundersøgelsen, at ca. en fjerdedel af de indlagte, der har
kunnet give oplysninger herom, på undersøgelsestidspunktet var medlem af sygekasse og
ca. en tyvendedel var medlemmer af fagforening, medens henholdsvis halvdelen og to trediedele tidligere har været medlem af sygekasse eller fagforening. Anstalterne har om disse
forhold oplyst, at de, når der er et aktuelt medlemsskab, søger at holde dette ved-
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lige1). Nogle anstalter synes at afholde udgiften selv, medens andre sender ansøgning til vedkommende kommune, der i disse tilfælde i almindelighed vil stille sig imødekommende.
På enkelte anstalter afholdes udgiften af pågældendes arbejdsducører, såfremt han er
indforstået hermed2).
I de tilfælde, hvor medlemsretten er tabt, følger anstalterne en forskelligartet
praksis. Enkelte anstalter angiver, at de intet foretager for at genoprette restancer. Hvor
det drejer sig om nyere restancer, søger de fleste anstalter dog at få medlemsskabet genoprettet, hvis det er muligt og skønnes formålstjenligt under hensyn til pågældendes alder
og arbejdsmuligheder. I de fleste tilfælde henvender anstalten sig til vedkommende kommune, nogle anstalter betaler dog også restancen selv. Hvor det drejer sig om ældre restancer, eller hvor de pågældende aldrig har været medlem, er der på grund af pågældendes
alder ofte ingen mulighed for at etablere et medlemsskab i sygekasse, men omkring en
fjerdedel af anstalterne oplyser dog, at de også i disse tilfælde, hvis det er muligt, og omstændighederne taler derfor, søger at få de pågældende i sygekasse. Nogle anstalter angiver
at yde betaling af restancer til arbejdsløshedskassen i mere begrænset omfang end til
sygekassen.
Lægeundersøgelse.
På det til anstalterne i 1950 udsendte skema har man bl. a. indhentet oplysninger
om, i hvilket omfang alumnerne underkastes
1) almindelig lægeundersøgelse:
a) ved optagelse på anstalten,
b) under opholdet og
2) speciallægeundersøgelser.
Et sammendrag af besvarelserne giver følgende resultater:
ad 1. Almindelig lægeundersøgelse foretages:
Altid

* "
mæssigt
°

Efter anstartens
,
skøn

Efter
lægens
,
ønske

Efter
alumnens
,
onske

Ingen Uoplyst lait

a. Ved o p t a g e l s e n . . . . 14
2
33)
4
2
25
b. Under opholdet . . . —
3
5
1
14
1
1
25
ad 2. Specialundersøgelser for tuberkulose, Wassermann-reaktion, mentalobservation m.m.:
Altid

°
mæssigt
b

a. Ved optagelsen
b. Under opholdet . . .
x

9
0

Efter anstaltens
,
skøn

Efter
lægens
,
ønske

Efter
alumnens
,
ønske

4
6

5
11

1
3

Ingen Uoplyst lait

4
3

2
2

25
25

) Man må herved erindre, at ydelse af hjælp til betaling af sygekassekontingent efter folkeforsikringslovens § J 5 bl. a. er betinget af, at pågældende opfylder værdighedsbetingelserne efter lovens § 38,
stk. 2, nr. 3, der bl. a. udtrykkelig omtaler drikfældighed og betleri, og at der efter arbejdsløshedslovens § 13, stk. 6, ikke kan ydes hjælp til betaling af arbejdsløshedskassekontingent, hvis det skyldes
uordentlig livsførelse eller uforsvarlig økonomi, at pågældende ikke kan betale bidraget.
2
) Herunder Sundholm. Anstalten oplyser, at de indlagte almindeligvis er slettet af såvel sygekasse som
arbejdsløshedskasse for så lang tid siden og desuden er i en så fremrykket alder, at genoptagelse må anses
for udelukket. Endvidere henviser anstalten til bestemmelsen i folkeforsikringslovens § 38, stk. 2,
nr. 3. I enkelte tilfælde, hvor ydelse af hjælp antages at være mulig, er der sket indstilling herom til
magistraten. D e , der ved indlæggelsen er medlemmer, opfordres til at vedligeholde deres medlemsskab,
og penge hertil er i disse sjældne tilfælde udbetalt af deres tilgodehavende på anstalten.
3
) På en enkelt anstalt undersøges kvinder straks ved indlæggelsen, mænd kun efter anmodning.
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VI. De enkelte afdelinger.

I det følgende skal nævnes visse typiske træk ved indretningen af de enkelte anstaltsafdelinger. Det må dog erindres, at der som foran nævnt ikke på alle anstalterne er
gennemført adskillelse mellem de forskellige afdelinger. Tvangsarbej dsafdelingerne holdes
som hovedregel skarpt adskilt fra de andre afdelinger, derimod gennemføres der meget
ofte ikke nogen adskillelse mellem arbejds- og forsørgelsesafdelingerne, jfr. kap. 5, s. 86,
hvorefter 12 af anstalterne har oplyst, at der ikke findes nogen adskillelse. Det gælder
navnlig de nedenfor nævnte anstalter på landet, der ikke, bortset fra St. Dannesbo, der
kun indeholder arbejdsafdeling, gennemfører en sådan adskillelse, medens på den anden
side adskillelse i almindelighed gennemføres på anstalterne i byerne, forsåvidt angår mandsafdelingerne, derimod i reglen ikke for kvindeafdelingerne.
De enkelte afdelinger er undertiden indrettet i særlige fløje, andre steder på særlige etager eller blot i særlige rum. Endvidere er undertiden specielle gård- og havearealer
forbeholdt bestemte afdelinger.
1. Arbejdsafdelingerne.

De fleste arb ej dsaf delinger i byerne er forsynet med jernstænger for vinduerne.
Det indvendige udstyr er overalt på disse afdelinger spartansk. Møbleringen er
der i almindelighed ikke gjort meget ud af, de fleste steder består den i opholdsstuerne af
gamle slidte og umagelige stole, bænke og borde af træ, bekvemme stole findes der i reglen
højst nogle få af. Soverummene er ligeledes i reglen meget sparsomt udstyret, enkelte
steder findes der soverum uden andre møbler end sengene (f. eks. i Holbæk). Sengene er
på nogle anstalter jernsenge af hospitalstypen, men adskillige steder, navnlig på arbej dsafdelingerne, bruges der til dels meget primitive træsenge med slidte uldtæpper og lagner.
Enkelte steder må sengeudstyret karakteriseres som mangelfuldt. Soverummene er af
varierende størrelse, større sovesale er hyppigere i byanstalterne end på landet. 2—3 til 6—8
sengsstuer er det almindelige, råen der forekommer også større sovesale på flere af anstalterne (f. eks. Holbæk, Saxkøbiag). Enkelte anstalter har indenfor det sidste par år foretaget visse forbedringer af møbleringen.
2. Forsorgelses- og sygeafdelingerne.

Som helhed kan det siges, at forholdene på forsørgelsesafdelingerne er materielt
noget bedre og behandlingsmæssigt noget friere end på arbej dsaf delingerne. Standarden
er dog i almindelighed lav sammenlignet med alderdomshjemmene. Jernstænger for vinduerne forekommer i reglen ikke på forsørgelsesafdelingerne, undtagelser findes dog, således i arbejds- og tvangsarbejdsanstalterne i Horsens, Aalborg og Viborg. Møblering og
andet indvendigt udstyr er gennemgående noget mindre spartansk på forsørgelses- og
sygeafdelingerne end på arbej dsaf delingerne. I opholdsstuerne er der i reglen en eller flere
bekvemme stole, og møbleringen er ofte suppleret med billeder, blomster, gardiner m. v.
Også soverummene er gennemgående noget mindre sparsomt møbleret. Sengene på disse
afdelinger er i almindelighed af hospitalstype med dertil hørende udstyr.
Sygeafdelinger eller særlige sygestuer findes ifølge anstalternes egne oplysninger
på 18 af disse, jfr. kap. 5, s. 86. Alle anstalterne har dog i hvert fald værelser, hvor syge
alumner kan isoleres. Sygeafdelingerne er af meget forskellig størrelse, varierende fra enkelte sygestuer med plads til 2—4 personer til større afdelinger med plads til indtil 50
patienter. Af de største sygeafdielinger kan nævnes Sundholm (52), Odense (50), Århus (45),
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Randers (30), Aalborg Set. Jørgensstiftelse (44). Oftest ligger sygeafdelingerne i tilslutning
til en forsørgelsesafdeling. Udstyr og personaleforhold varierer naturligvis med afdelingernes størrelse, idet de større afdelinger har et mere hospitalsmæssigt præg. løvrigt synes
der i almindelighed ikke at kunne rettes væsentlige indvendinger mod disse afdelingers
standard; en enkelt anstalt havde dog meget ringe sygestuer (Rønne). På nogle anstalter
er forsørgelses- og sygeafdelingerne nærmest indrettet som syge- og plejehjem for gamle
og kronisk syge, jfr. nedenfor.
3.

Kvindeafdelingerne.

Disse afdelinger adskiller sig som helhed ikke væsentligt fra mandsafdelingerne,
men de er langt mindre og gør derfor af og til et hyggeligere indtryk. På de fleste anstalter
er der dog som tidligere nævnt kun forsørgelsesafdeling — eller fælles arbejds- og forsørgelsesafdeling — for kvinder, og undertiden har disse i modsætning til de mandlige alumner ingen særskilt opholdsstue, hvilket hænger sammen med, at der gennemgående kun
er få kvinder på anstalterne, jfr. kap. 5, tabel 17.
Kvinder optages ikke på anstalterne i Hillerød, St. Dannesbo ved Odense, Holstebro og den amtskommunale anstalt i Horsens.
4. Tvanqsarbejdsafdelingerne.

Der er ialt 5 tvangsarbejdsanstalter i landet, oprettet som afdelinger af Sundholm,
og af arbejdsanstalterne i Aalborg, Viborg, Horsens og Rønne. Disse anstalter er opført
henholdsvis 1908, 1897, 1881, 1864 og 1871. Ved tvangsarbejdsafdelingerne er der et iøjnefaldende præg af gammeldags fængsel. De er lukkede, i reglen strengt afspærret fra de
øvrige afdelinger, både indendørs og ved aflukkede gårde. Der er overalt jernstænger for
vinduerne, og møbleringen er indskrænket til det allernødtørftigste. På 3 af anstalterne
(Sundholm, Viborg og Horsens) er der indrettet soverum til tvangsfangerne i små enmandsceller med skillevægge, der ikke går helt op til loftet, tildels med ståltrådsnet over.
Anstalterne i Aalborg og Horsens og tildels i Rønne er ikke centralopvarmet. Horsensanstalten forekommer fuldstændig forældet, rent fængselspræget trods de store rum, og
gør indtryk af ikke at være undergået nævneværdige ændringer siden opførelsen i 1864.
løvrigt gælder det om samtlige disse afdelinger, at de gør et utidssvarende indtryk.
Som det fremgår af kap. 4, afsnit II, er behandlingen på tvangsafdelingerne i det
hele strengere end på de andre afdelinger, således med hensyn til arbejdstid og straffe,
ligesom der i almindelighed ikke gives udgangstilladelse.

VII. De forskellige anstaltstyper.

Selvom der, som det fremgår af foranstående, er adskillige væsentlige træk, der
er fælles for praktisk talt alle landets anstalter, kan anstalterne dog inddeles i visse indbyrdes forskellige hovedtyper, der navnlig hænger sammen med deres beliggenhed.
1. Den almindelige anstaltstype i byerne.

Til denne kategori hører foruden arbejds- og tvangsarbeHsanstalten Sundholm i
København, der nedenfor omtales særskilt, en raskke anstalter i købstæderne med ret
ensartet præg, nemlig anstalterne i Hillerød, Næstved, Svendborg, Kolding, arbejdsaf7
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delingen ved den kommunale arbejds- og forsørgelsesanstalt i Aalborg (Set. Jørgensgård),
Århus, Esbjerg, Randers og de amtskommunale arbejds- og tvangsarbejdsanstalter i
Viborg, Aalborg og Horsens; til denne kategori må også nærmest henregnes arbejds- og
tvangsarbejdsanstalten i Rønne, der dog også har træk fælles med de nedenfor nævnte
anstalter på landet. Byanstalterne består af bygningskomplekser med 2 etager eller mere
(bortset fra anstalten i Rønne, der har lavere bygninger) med jernstænger for vinduerne
på arbejds- og tvangsarbejdsafdelingerne — undertiden også på forsørgelsesafdelingen, jfr.
foran s. 48 — og med en eller flere aflukkede gårdspladser, nogle steder med pigtråd. Disse
anstalter har således i større eller mindre grad et gammeldags, delvis noget fængselsagtigt
præg, selvom enkelte af dem (f. eks. Hillerød, Set. Jørgensgård og tildels Næstved) er
særdeles velrestaurerede og gør et forholdsvis venligt indtryk.
Vedrørende bygningernes beskaffenhed og alumnernes behandling henvises iøvrigt
til det foran anførte.
2. Anstalter med hel eller delvis karakter af f lejestiftelse.

Foruden de ovennævnte anstalter er der visse anstalter, der ligeledes er beliggende
i købstæderne, hvis forsørgelses- og sygeafdelinger overvejende er indrettet som syge- og
plejehjem for gamle og kronisk syge. Til denne kategori hører forsørgelsesafdelingen i
Odense (det kommunale syge- og plejehjem i Albanigade), Sot. Jørgensstiftelse i Aalborg
samt Horsens kommunale arbejds- og forsørgelsesanstalt. For Horsens og Aalborgs (Set.
Jørgensstiftelses) vedkommende har disse afdelinger en så høj standard, at forholdene må
siges at være tilfredsstillende. Dette gælder måske i særlig grad Set. Jørgensstiftelse, hvor
alumnerne har ret til at medtage egne møbler, og hvor forholdene er fuldt på højde med et
alderdomshjem. Horsensanstaltens hovedfløj har nærmest karakter af et sygehjem med
hospitalsagtig indretning og lyse, ikke for store stuer, hvorimod bagfløjen, der benyttes
som arbejdsafdeling, ikke adskiller sig væsentligt fra andre byanstalter. Odense-anstalten er indrettet i et gammelt sygehus, hvor der tillige findes et kommunalt fødehjem.
Standarden er nogenlunde god, men kommer ikke på højde med et alderdomshjems. Der
er kun meget få eneværelser. Da St. Dannesbo, der har afløst den tidligere arbejdsanstalt
i Klaregade, ikke har nogen kvindeafdeling, må prostituerede kvinder, der indlægges i henhold til § 318 eller § 322, anbringes i Albanigade, hvilket er til betydelig ulempe for anstalten, der ikke er indrettet til tvangsmæssig tilbageholdelse.
På forsørgelses- og sygeafdelingerne på disse anstalter modtages foruden det egentlige forsorgsklientel kronisk syge personer, der må anbringes her i mangel af de i forsorgslovens § 39 omhandlede plejestiftelser; endvidere indlægges aldersrentemodtagere, der ikke
egner sig til at være på alderdomshjem, eller som venter på, at der skal blive plads på
vedkommende alderdomshjem, invaliderentemodtagere, der ikke kan anbringes på anden
måde, og endelig visse særforsorgspatienter, som der ikke er andre anbringelsesmuligheder
for, f. eks. åndssvage, medens de er på ventetidsforsorg under særforsorgsanstalt. Der
henvises iøvrigt til afsnittet om særforsorgspatienter og rentemodtagere på anstalterne i
kap. 5, s. 103 f.
3. En særstilling indtager den såkaldte „forsørgelsesanstalt" i Køge, der er indrettet
i en fløj af ejendommen „Strandgården", der iøvrigt indeholder alderdomshjem. Fløjen
indeholder små stuer til 1 og 2 personer samt en 2 å 3-sengs sygestue, men ingen fælles opholdsstue. Der anbringes gamle mennesker, som ikke kan klare sig og er afskåret fra alders-
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rente, fordi de ikke opfylder værdighedsbetingelserne. Ejendommen blev opført som fattiggård i 1910. Den er ikke godkendt efter socialreformen og kan næppe betragtes som arbejds- eller forsørgelsesanstalt i forsorgslovens forstand.
4. De åbne anstalter få landet.

Foruden den nyoprettede arbejdsanstalt St. Dannesbo ved Odense findes der
i Jylland en række åbne anstalter med karakter af landbrugsejendomme. Til denne gruppe
kan henregnes arbejds- og forsørgelsesanstalterne i Holstebro, Silkeborg, Hoptrup, Ulkebøl og Tønder og annekset Bispegården til arbejds- og forsørgelsesanstalten i Århus.
a. Anstalterne i Jylland.
De pågældende anstalter er alle opført helt eller delvis før år 1900 og kun 2 (Vestre
Kejlstrup og Tønder) er indrettet til anstalt efter 1933. Ingen af disse anstalter har gennemført adskillelse af arbejds- og forsørgelsesafdelingen. De har i almindelighed et mere
frit og åbent præg end byanstalterne. En enkelt anstalt (Ulkebøl) er dog indhegnet med
pigtråd og gården bliver lukket om natten. Bygningerne er i reglen som ved landejendomme af tilsvarende størrelse. Vedligeholdelsen gør indtryk af at være god, men det
indvendige udstyr er gennemgående særdeles spartansk. De fleste af anstalterne er ikke
centralopvarmet og opvarmningsforholdene på disse anstalter er nødtørftige. De sanitære
installationer er tildels primitive, således er der på anstalten i Ulkebøl almindelige retirader i stedet for w. c. Det samme gjaldt ved besøget i 1948 anstalten i Hoptrup, men
denne anstalt har nu fået installeret toiletanlæg i hovedbygningen. løvrigt henvises med
hensyn til indretning og møblering til det foran om de andre anstalter bemærkede. Trods
de ofte særdeles primitive forhold gør disse anstalter gennemgående et venligt og hyggeligt indtryk, hvilket hænger sammen med deres ringe størrelse og deraf følgende husstandsagtige karakter. Egentlige sygeafdelinger findes ikke på disse anstalter, derimod i reglen
særlige sygestuer. Soverummene varierer fra enestuer op til en 18-sengsstue (Bispegården).
Mindre stuer med fra 2—4 senge er dog det sædvanlige.
De til disse anstalter hørende jordarealer varierer fra ca. 15—150 tdr. land, jfr.
opregningen foran s. 36 ff. Beskæftigelsen af alumnerne sker først og fremmest ved jordbrug
(skovbrug, landbrug og frugtplantage), der dog i større eller mindre omfang tillige må
benytte fremmed hjælp. løvrigt er beskæftigelsen af alumnerne ikke væsentlig forskellig
fra beskæftigelsen i anstalterne i byerne, jfr. det foran s. 43 f. om beskæftigelsesforholdene
i almindelighed anførte.
Udgangstilladelse skal efter reglementerne indhentes i hvert enkelt tilfælde, men
på de fleste af anstalterne synes alumnerne at gå frit ind og ud, en enkelt lukkes dog om
aftenen (Ulkebøl, jfr. ovenfor.)
Blandt anstalterne kan der være grund til særskilt omtale af arbejdsanstalterne i
Hoptrup og Tønder. Den førstnævnte anstalt har i hovedsagen karakter af en slags plejehjem, der fortrinsvis belægges med syge og gamle, der ikke kan anbringes andetsteds.
Gennemsnitsalderen ved besøget i 1948 var 69 år, og blandt de indlagte fandtes en åndssvag
i kontrolleret familiepleje og en sindssyg. Ikke desto mindre fungerer anstalten som almindelig arbejdsanstalt for hele Haderslev amt og modtager derfor også af og til yngre erhvervs- og subsistensløse, til hvem der skaffes arbejde gennem avertering. Arbejds- og forsørgelsesanstalten Gørrismark ved Tønder er indrettet i 1937 i en gård tilhørende provst
Petersens stiftelse i Tønder. Bygningen, der er opført i det 17. århundrede og restaureret
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i 1930'erne, er bortforpagtet, og ved overenskomst med amtet er der indrettet arbejdsanstalt i 7 små kamre fordelt på stueetagen og 1. sal i en fløj af hovedbygningen. Anstalten
har moderne sanitære installationer, men er iøvrigt primitivt udstyret. Der er således f. eks.
ingen centralvarme. De indlagte kan beskæftiges ved landbruget (139 tdr. land), men det
har ikke megen praktisk betydning, da de fleste indlagte er gamle landevej ssprittere, der
besøger anstalten nogle få dage ad gangen; enkelte, der bliver der længere — 1 å 2 måneder — er i reglen syge.
På grund af deres åbne karakter har disse anstalter på landet en vis tilbøjelighed
til at blive en slags vagabond-hoteller, hvor tilværelsen er mere fri end på de lukkede
anstalter, og hvor der ikke gøres forsøg på med fysiske midler at forhindre flugt.
b. St. Dannesbo.

Arbejdsanstalten St. Dannesbo i Odense er indrettet i en gård med 54 tdr. land
ca. 12 km fra Odense. Gården, der er opført 1928, blev taget i brug som arbejdsanstalt
den 1. november 1949 til afløsning af den hidtidige arbejdsafdeling i Klaregade i Odense.
På gården drives landbrug, frugtplantage, gartneri m. v., og der er desuden arbejdslokaler
med værksteder til halmfletning og poseklistring. Anstalten er fuldstændig åben, der er
ikke afspærringer af nogen art. Udgangstilladelse gives normalt torsdag og søndag, dog
først efter 4 ugers indeholdelse. Til alumnerne er der indrettet dobbeltværelser, møbleringen er ny, tiltalende og hensigtsmæssig, installationerne fuldt moderne. Alumnerne beskæftiges ved landbruget, frugtplantagen, gartneriet og i værkstederne og iøvrigt ved alt
forefaldende arbejde. Der gives ducører efter akkordsystem med 1—2,50 kr. pr. dag. Udover funktionærstaben, der består af forstanderparret, 1 å 2 opsynsmænd, 1 forkarl, 1
gartner og 3 husassistenter, er gårdens drift ikke baseret på fremmed arbejdskraft. Om
virkningen af denne anstaltsform på resocialiseringsmulighederne er det endnu ikke muligt
at dømme. Erfaringerne med hensyn til alumnernes interesse for arbejdet hævdes at være
gode. Derimod kan bortgang ikke undgås, og ligeledes har alumnernes spiritusforbrug ved
udgangen og indsmugling af spiritus været et betydeligt problem1). I disse henseender har
forholdene dog forbedret sig en del, efterhånden som alumnerne selv har oparbejdet en
vis disciplin.
5. Arbejds- og forsørgelsesanstalterne i Saxkøbing og Holbæk.

2 anstalter har en særlig karakter, idet de administreres i forbindelse med et sindssygehospital, nemlig arbejds- og forsørgelsesanstalterne i Saxkøbing og Holbæk, der foruden arbejds- og forsørgelsesafdelingerne indeholder plejeafdelinger for sindssyge under
henholdsvis Vordingborg og Nykøbing sindssygehospitaler; de 2 anstalter er dog iøvrigt
meget forskellige. I Saxkøbing beskæftiges de sindssyge på anstaltens værksteder m. v.
sammen med anstaltsalumnerne, hvilket i praksis synes at fungere godt; bortset herfra
holdes de 2 kategorier dog i almindelighed indbyrdes adskilt, idet de sindssyge og anstaltsalumnerne har opholds- og sovestuer i hver sine bygninger. Anstalten har et jordtilliggende på 159 tdr. land, landbrug, gartneri m. v. og hønseri, og endvidere findes en række
værksteder. De indlagte såvel på arbejds- som forsørgelsesafdelingerne har derfor særdeles
gode beskæftigelsesmuligheder. Ved anstalten ligger et smukt parkanlæg, og anstalten er
særdeles velholdt og velindrettet, møblering og sengeudstyr bedre end på de fleste af anstalterne, enestuer er der dog kun få af; der er derimod 2 og 4-sengsstuer og nogle store
sovesale. Udgangstilladelse gives af inspektøren i hvert enkelt tilfælde.
*) Jfr. den tidligere citerede artikel af Martensen-Larsen, Soc. Tidsskrift 1950, p. 85 ff.
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Arbejds- og forsørgelsesanstalten i Holbæk har også fælles ledelse med sindssygeafdelingen, der ligger i samme bygning (iøvrigt også med amtssygehuset), men anstaltsalumnerne holdes helt adskilt fra patienterne, og den pågældende del af bygningen er
aflukket ved en muret gård. Anstalten har et jordtilliggende på 48 tdr. land, frugtplantage,
gartneri og have, beskæftigelsesmulighederne er således gode. Selve anstalten synes forsømt, mangelfuldt udstyret med umagelige og sparsomme gamle møbler og nødtørftige
sanitære installationer. På mandsafdelingen findes en sovesal til 55 personer uden andre
møbler end sengene. Præget er fængselsagtigt med jernstænger for vinduerne og den lukkede gård. Udgangstilladelse gives i reglen en eftermiddag om ugen efter en vis tids indeholdelse efter indlæggelsen.
6. Sundholm.
Denne anstalt adskiller sig bl. a. som følge af sin størrelse og beliggenhed i hovedstaden på flere områder fra de andre anstalter, og da derhos en meget væsentlig del af anstaltsklientellet indlægges på Sundholm, må den gøres til genstand for særskilt omtale.
Anstalten er beliggende på Sundholmsvej, Amager, i delvis bymæssig bebyggede
omgivelser. Den er omgivet af voldgrave og ståltrådshegn med pigtråd. Der er indgang
gennem særlige portbygninger.
Anstalten rummer plads til 8—900 personer, heraf 120 på tvangsafdelingen, og
indeholder iøvrigt arbej dsafdeling, forsørgelsesafdeling og sygeafdeling, hver med særskilte mands- og kvindeafdelinger. To bygninger, en helt og en delvis, er udskilt fra anstalten og benyttes som herberg for indtil 325 hjemløse mænd. De enkelte afdelinger er
klart adskilt. Alumnerne fra arbejds- og forsørgelsesaf delingerne arbejder dog sammen.
Om belægningsforholdene henvises iøvrigt til kap. 5.
Administration. Anstalten ejes af Københavns kommune. Indtil 1950 sorterede
anstaltens anliggender direkte under borgmesteren for Københavns magistrats 3. afdeling,
men de er nu som andre sociale sager i det væsentlige henlagt til socialdirektoratet. Den
daglige ledelse forestås af en inspektør, der varetager såvel de administrative opgaver som
arbejdet med de indlagte. Spørgsmålet om indlæggelse og udskrivning sorterer dog principielt under socialdirektoratet, men det er i reglen inspektøren, der tager stilling til, om en
indlagt person skal udskrives. Den indlagte kan dog naturligvis forelægge spørgsmålet for
direktoratet, ligesom alumnerne altid har adgang til at skrive til myndighederne, og på arbejds- og forsørgelsesafdelingerne iøvrigt til hvem de ønsker, uden censur af nogen art. (Censur findes derimod på tvangsafdelingen efter det gældende reglement).
Vedrørende magistratens og anstaltens praksis med hensyn til udskrivning af
alumner til arbejde henvises til det særlige afsnit herom foran side 45. Bortgåede alumner
efterlyses altid.
Som det fremgår af kap. 4, (bl. a. s. 59) ikendes disciplinærstraffe1) efter reglementerne i de fleste tilfælde af inspektøren; dog forelægges sager om hensættelse til tvangsarbejde
direkte for borgmesteren. Der henvises iøvrigt til oversigten over disciplinærstraffes anvendelse på anstalterne i 1948—49 og 1949—50 i kap. 4, afsnit III.
Personalets størrelse og fordeling på de forskellige arbejdsopgaver fremgår af oversigten foran side 36. Om det almindelige opsynspersonales uddannelse er det oplyst, at
det af samtlige opsynsmænd forlanges ved ansættelsen, at de har førerbevis til automobil.
l

) Tilføjelser under trykningen: Dette og andre forhold vedrørende Sundholm har været inddraget under
overvejelserne i Københavns magistrat i forbindelse med udarbejdelse af nye reglementer, jfr. noten
side 57.
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En af opsynsmændene kan døvstummesprog, flere har lært fremmede sprog, og to har
landbrugsuddannelse. Det kvindelige opsyn er fængselsuddannet. Der lægges ved ansættelsen megen vægt på, at de pågældende har evne til at omgås de indlagte, og at de har gode
skolekundskaber. Anstalten henviser iøvrigt til, at opsynsmændene er lønnet i 12. lønklasse, hvilket stort set svarer til almindelig arbejdsmandsløn, og at det derfor er begrænset, hvor megen uddannelse man kan forlange. løvrigt fremgår det af anstaltens oplysninger, at de, der leder de forskellige værksteder og andre arbejdsområder, i reglen er uddannet i vedkommende fag. Der er derimod på Sundholm så lidt som på landets øvrige
anstalter ansat personale med specielt psykiatrisk eller psykologisk sagkundskab, heller
ikke plejere med uddannelse på psykiatriske afdelinger. Alumner, som det efter lægens
undersøgelser er ønskeligt at få mentalundersøgt, indlægges på Kommunehospitalets eller
Bispebjerg hospitals psykiatriske afdeling.
Bygningerne. De forskellige afdelinger, administrationskontorer, funktionærboliger, værksteder, vaskeri m. m. er placeret i anstaltens ca. 35 bygninger, der er omgivet
af pæne anlæg. De bygninger, der benyttes til opholds- og soverum for de indlagte, og
funktionærbygningerne er opført 1903—08. Det er for størstedelens vedkommende gule
3—4 etages murstensblokke uden kælder under, i det væsentlige af samme type og indretning som de lukkede købstadsanstalter. Der er centralvarme overalt, og anstalten virker
velbygget og velholdt. Indtrykket er dog udpræget anstaltsagtigt, og den store loftshøjde bevirker, at det er vanskeligt at skabe hygge, og gør trapperne meget lange. Der er
j ernsta3nger for vinduerne i tvangsafdelingerne, men ikke på arbejds- og forsørgelsesafdelingerne. De sanitære installationen er gode og tidssvarende. Der er særlige badeanstalter og
desuden vaskerum på afdelingerne. Køkkenet, der ligger i en bygning for sig selv, er indrettet til stordrift med store kogekedler, dampskabe og gaskomfur samt kartoffel,- og fiskekogere. Desuden findes 3 store kølerum.
Møbleringen, der er fornyet i 1930 og senere, må som helhed siges at ligge over
gennemsnittet for landets arbejdsanstalter. I grundtræk er den enkel og ens på de forskellige afdelinger. På forsørgelsesafdelingerne findes dog særskilte opholdsstuer, der også er
forsynet med bekvemme møbler. Den almindeligste type sovestuer er 4-sengs stuer. Soveværelserne er møbleret med stålsenge med spiralbunde, enkle træstole samt bord og i
kvindeafdelingerne kommode, desuden garderobeskabe af stål til hver enkelt indlagt.
Sengeudstyret er uldtæpper, hovedpuder og lagner. På tvangsafdelingerne anvendes dog
enkeltmands soveceller af den gammeldags fængselstype, indbyrdes adskilt med halve
vægge med trådnet over, svarende til de soveceller, der findes på tvangsafdelingerne i
Viborg og Horsens. De prostituerede kvinder på Sundholm sover i større enkeltrum udstyret med bord og stol samt almindelige stålsenge med spiralbund. Tidligere sov de prostituerede i celler svarende til tvangsaf delingens, men flere celler er nu slået sammen
til de nævnte enkeltrum. Trådnettet er dog bevaret bl. a. for at dele loftshøjden og af
hensyn til belysningsforholdene. StrafEecellerne, der er af den sædvanlige type med fast
inventar, findes kun i tvangshusbygriingerne. De er i tvangshusbygningen for mænd indrettet
i en afdeling, hvor gangene er forsynet med åbne tremmegulve, således at man kan se gennem etagen. Desuden findes detentionsceller i portbygningerne. I den bygning, der indeholder
tvangsafdeling og arbej dsafdeling for kvinder, er indrettet 2 mindre lokaler i stueetagen
med jerngitter for vinduerne, hvor bortrømte, større børneværnsbørn midlertidig anbringes, som regel dog kun fra den ene dags aften til næste dags middag.
Sygeafdelingen er hospitalsmæssigt udstyret og indrettet i en særskilt sygehusbygning. I forbindelse med sygehuset findes der et særligt „plejeafsnit", der i 1933—34 blev
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indrettet til drikfældige eller særlig urolige, arbejdsudygtige alumner, der ikke kan anbringes på den almindelige arbej dsafdeling og ikke må anbringes på forsørgelsesafdelingen eller
en plejestiftelse, jfr. forsorgslovens § 32 og oplysningerne foran side 35 om hvilke kategorier af alumner, der anbringes på forsørgelsesafdelingerne.
Alumnernes forhold. Som det fremgår af kap. 4, side 58 ff, er der givet meget detaillerede reglementer for de enkelte afdelinger af Sundholm. Der findes således særskilte reglementsbestemmelser om arbejdspligt og om udbetaling af arbejdsvederlag såvel for arbejds- og tvangsafdelingerne som for forsørgelsesafdelingerne.1)
Anstalten har mange beskæftigelsesmuligheder. Der findes en stor værkstedsbygning, hvor der drives alle slags håndværk, et væveri, hvor der fremstilles hvidevarer som
f. eks. lagner og håndklæder, uldtæpper, gulv- og karklude, og en stor vaskeribygning med
stort, lyst og godt ventileret arbejdslokale. I maskinhuset og vaskeriet anvendes både indlagt og fremmed arbejdskraft, til de sidstnævnte er der indrettet tiltalende, lyse og moderne
garderobe- og spiselokaler. Til vaskeriet hører et tøjreparationsværksted. Vaskeriet betjener et stort antal københavnske institutioner, dog ikke hospitalerne; der ekspederes 5 mill.
stk. tøj om året. Endvidere findes der et brændeskæreri og -huggeri; brændslet sælges
fortrinsvis til kommunale institutioner. Herudover beskæftiges de indlagte ved anstaltens
svinehold (der er 8—900 svin), ved gartneri og i marken, hvor der dyrkes grøntsager i et
ikke ringe omfang. Der er både hestehold og moderne tekniske hjælpemidler til anvendelse
f. eks. i frugttræplantagerne (ca. 500 frugttræer). Endelig arbejder alumnerne i køkkenet
og ved andet forefaldende arbejde. Til betjening for vaskeriet og brændeskæreriet samt
anstaltens øvrige virksomheder findes en kørselsafdeling med 8 automobiler samt 1 motorfejemaskine. Om reglerne for arbejdsvederlaget henvises til det i kap. 4, side 59 (forsørgelsesafdelingen), side 62 (arbejdsafdelingen) og side 75 (tvangsafdelingen) anførte. Det
fremgår heraf, at de indlagte på arbejds- og forsørgelsesafdelingerne får vederlag efter særligt fastsatte daglønssatser eller akkord tildels fastsat under hensyn til de gældende daglønssatser med noget højere daglønssatser på forsørgelsesafdelingen end på arbejdsafdelingen. Tvangsfangerne har derimod i almindelighed ikke noget krav på vederlag, men
de får dog faktisk et vist vederlag i form af akkordbetaling, der som regel indeholdes til
løsladelsen. For de øvrige afdelinger indeholdes i reglen halvdelen af vederlaget. De, der
ikke kan arbejde, får tilstået et beløb i lommepenge svarende til halvdelen af den laveste
daglønssats.
Om reglerne for udgangstilladelse henvisestil kap. 4, s. 58, jfr. 62. Som det fremgår
heraf, gives der normalt udgangstilladelse på forsørgelsesafdelingerne hver dag udenfor
arbejdstiden, medens der på de andre afdelinger gives udgangstilladelse således, at der på
arbejdsafdelingerne normalt er udgang søn- og helligdage kl. 7—22 og lørdag kl. 12—22.
Herudover gives i særlige tilfælde, og efter anmodning, udgang til kl. 24 samt orlov i tilknytning til de store helligdage. Som tilfældet er på de andre anstalter, gives der ikke de indlagte
på Sundholm nogen form for undervisning, bortset fra undervisning og optræning i de forskellige fag. De indlagte har derhos adgang til at deltage i gudstjenesten hver onsdag aften i anstaltens kirkerum, og der er ansat en præst ved anstalten. I fritiden har alumnerne adgang til
anstaltens bibliotek og læsesal, der er tiltalende indrettet. Biblioteket passes sædvanligvis
af en alumne på forsørgelsesafdelingen. Der har i en årrække i vintermånederne været
afholdt foredrag af kulturel karakter, jævnligt ledsaget af film i kirken. I 1949 indrettedes
et særligt underholdningslokale med plads til 100 tilskuere, hvor der i almindelighed hver
2.—3. måned arrangeres kunstnerisk optræden m. m.
x

) Se med hensyn til nye reglementer noten side 57.

56
VIII. Resumé.

Det samlede indtryk af anstalterne er først og fremmest, at behandlingen på disse
anstalter ikke er fulgt med i den almindelige udvikling på det socialpolitiske område. Med
hensyn til indretning og udstyr er deres standard tilsyneladende i det store og hele som
før socialreformen og væsentlig lavere end den, der findes på alderdomshjem. Hvad behandlingen af alumnerne angår, er der heller ikke efter socialreformens gennemførelse
søgt indført metoder, der positivt og systematisk tilsigter en resocialisering af klientellet,
eller som er afpasset efter alumnernes eventuelle psykiske afvigelser fra det normale; forskellen mellem, hvad der er sket, eller rettere ikke sket, på dette område og den udvikling,
der er foregået med hensyn til behandling af kriminelle fanger, er også iøjnefaldende,
når man sammenligner anstalterne med f. eks. arbejdshuset i Sdr. Omme og psykopatanstalterne i Herstedvester. Man må dog retfærdigvis erkende, at arbejdsanstalternes
klientel er et ganske andet end alderdomshjemmenes og psykopatanstalternes, og at arbejdsanstalterne siden 1933 i overvejende grad er blevet brugt til anbringelse af ældre
asociale personer, som mangeårigt drikkeri og vagabondering praktisk taget gør det
umuligt/ for anstalterne at resocialisere, medens det yngre klientel kun har haft ret kortvarige ophold her, men iøvrigt er optaget på private velgørende institutioner, således at
det beredskab, som det offentlige har haft til rådighed for resocialisering, stort set ikke har
været benyttet.
Trods de forsøg, der fra adskillige anstalters side gøres for at finde positive udveje
for de enkelte indlagte, navnlig med hensyn til at skaffe arbejde og derefter udskrive de
pågældende, må man altså erkende, at stillingen i dag er den, at man ikke formår at nå
til det mål, som forsorgsloven opstiller som endemålet, nemlig at vænne de indlagte til
normalt arbejde og regelmæssig levevis. Det er da også indtrykket, at man i almindelighed fra amternes og fra anstalternes side erkender, at der intet opnås ved den nuværende forsorg, og at man derfor er tilbageholdende med hensyn til anbringelsestidens
længde og iøvrigt gør, hvad man kan for at få udskrevet de arbejdsdygtige. Dette sker
i reglen på den måde, at der anvises den indlagte arbejde på landet, til trods for at
man er vel vidende om, at chancen for at pågældende virkelig bliver ved arbejdet mere
end ganske kort tid, eventuelt blot nogle dage, er ringe. På samme måde undlader man
normalt at efterlyse bortgåede alumner.
En strammere politik synes Københavns kommune at føre med hensyn til Sundholm. Dette er forsåvidt forståeligt, som de asociale er et ulige alvorligere problem i storbyen end på landet. Hertil kommer anstaltens størrelse, der i sig selv fører til en mere
formel behandliiig af sagerne, og dens beliggenhed midt i byen, der fører til, at man lægger
vægt på afspærringen. På Sundholm efterlyses bortvegne alumner derfor ved politiets
hjælp, ligesom man fører kontrol med, at de alumner, der udskrives til arbejde, også overtager dette arbejde og forbliver ved det i en vis tid. I modsat fald efterlyses de gennem
politiet.
Når den af udvalget anstillede klientelundersøgelse er endelig behandlet af udvalget,
vil man fremkomme med forslag til opbygning af en mere effektiv forsorg.

Kapitel 4.

Oversigt over de gældende anstaltsreglementer og anvendelsen
af disciplinærstraffe.
Ifølge forsorgslovens § 43 skal der for samtlige de i lovens §§ 34—42 nævnte anstalter
og hjem — herunder også arbejds- og tvangsarbejdsanstalter — forefindes reglementariske
bestemmelser om deres belægning og benyttelse, takster, bestyrelse og dennes myndighed
overfor beboerne, om disses rettigheder, forpligtelser og forplejning m. v. Der skal derhos
i reglementerne være optaget bestemmelser om disciplinære straffe og om sikringsmidler,
der ikke må gå ud over de i §§ 47 og 48 i borgerlig straffelov givne rammer, bortset fra, at
det i reglementer for arbejdskolonier, arbejdsanstalter og tvangsarbejdsanstalter kan bestemmes, at grove ordensforseelser, herunder flugt fra pågældende anstalter eller bortgang
uden tilladelse, med samtykke af den myndighed, der har indlagt vedkommende, kan straffes med hensættelse til tvangsarbejde i indtil 3 måneder. Keglementerne skal godkendes
af socialministeren.
I overensstemmelse med forannævnte forskrift findes der for hver arbejds- eller
tvangsarbejdsanstalt et af socialministeriet efter forsorgslovens ikrafttræden godkendt
reglement.
Da der for arbejdsanstalten Sundholm findes ikke mindre end 7 særskilte reglementer samt 1 reglement for tvangsarbejdsanstalten, og forholdene på denne landets største anstalt iævnlig har været genstand for offentlig debat, vil reglementerne for Sundholm
blive gengivet udførligt; forså vidt angår de øvrige arbejds- og forsørgelsesanstalter vil
fremstillingen blive begrænset til en gennemgang af, hvorledes de forskellige bestemmelser i reglementerne i almindelighed er udformet. BLeglementerne for tvangsarbejdsanstalterne udenfor København vil endelig blive kort omtalt.
Udvalget finder anledning til at gøre opmærksom på, at det billede, reglementerne tegner af livet på anstalterne, måske ofte er mere formelt end reelt, idet bestemmelserne ikke altid praktiseres efter bogstaven, og forholdene i det hele i høj grad præges
af de enkelte lederes og funktionærers personlige indstilling.
I. Arbejds- og forsørgelsesanstalterne.
A. Arbejdsanstalten Sundholm.1)

Af de 7 reglementer, der alle er dateret den 1. oktober 1933 og godkendt af socialministeriet den 8. september 1934, vedrører 3 forsørgelsesafdelingen og 4 arbejdsafdelingen.
Der er senere foretaget enkelte ændringer i nogle af reglementerne, men intet af indgribende
betydning.
x

) Tilføjelse under trykningen: Efter indstilling fra Københavns magistrat har arbejds- og socialministeriet under 8. april 1952 som gældende indtil videre godkendt et nyt samlet reglement for arbejdsanstalten Sundholm og et nyt reglement for tvangsarbejdsanstalten Sundholm, der er optaget som
bilag 12 og 13, se side 205 og 209. Ved udarbejdelsen at" de nye reglementer har udvalgets materiale stået til rådighed for magistraten.
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Reglementerne fordeler sig således:
1) Ordensreglement
for forsørgelsesafdelingen
2) Arbejdsreglement samt bestemmelse om udbetaling af arbejdsfortjeneste m. v
—
3) Straffereglement
—
4) Ordensreglement
- arbej dsafdelingen
5) Arbejdsreglement
—
6) Reglement for udbetaling
—
7) Straffereglement
—
(Det er mundtligt oplyst af magistraten, at personer, indlagt på plejeafsnittet,
delvis følger reglementerne for arb ej dsaf delingen).
1. Ordensreglement for forsørgelsesaf delingen.
Tilsynet med den indre orden føres under inspektørens kontrol af en inspektionshavende (§ 1), medens tilsynet med arbejde og orden på arbejdspladser og i arbejdslokaler
påhviler de tjenestemænd, hvem virksomhederne særligt er underlagt (§ 2). De bistås af
rodeformænd, udtaget blandt de indlagte. Den inspektionshavende har overtilsynet med
sove-, spise- og opholdsstuer; når foresatte ikke er tilstede, fører „stueformænd", udtaget
blandt belægningen, tilsyn med ro og orden og melder, hvem af de indlagte der måtte
mangle om aftenen (§ 3).
De indlagte skal om morgenen stå op kl. 6, klæde sig på og rede deres senge. Kl. 21
skal de være i seng og ro og orden herske på sovestuerne (§ 4).
Det påhviler ifølge § 5 enhver indlagt at udføre det arbejde, der under hensyn til
hans evner pålægges ham, medmindre lægen erklærer, at pågældende er uden arbejdsevne.
Arbejde kan også kræves udført udenfor anstalten, og arbejdstiden er på hverdage fra
kl. 7]/4 til 17 med en times middagspause fra kl. 11 y2 til 12%- Lørdage slutter arbejdet
normalt kl. 11 %. Hvis anstaltens interesse gør det nødvendigt, kan arbejde pålægges
såvel på søn- og helligdage som udenfor den ordinære arbejdstid.
Der påhviler de indlagte en ufravigelig pligt til at vise samtlige foresatte på anstalten lydighed i enhver henseende og at efterkomme stueformændenes og rodeformændenes forskrifter med hensyn til ro og orden (§7).
Formener en indlagt at have grundet anledning til Mage, kan han henvende sig
direkte herom til inspektøren (§ 8).
De indlagtes private tøj opbevares i det til den enkeltes sengested hørende garderobeskab eller i anstaltens garderobe. Bad gives som regel 1 gang ugentlig, og enhver
skal deltage heri, medmindre lægen foreskriver fritagelse (§ 4). Der udleveres rent linned
een gang ugentlig (§ 3).
Nydelse af berusende drikke er strengt forbudt, og tobaksrygning må ikke finde
sted i arbejdstiden og aldrig i sovelokaler eller i spisestuer under spisetiden. I fritiden
må de indlagte opholde sig i opholdsstuerne og de dem anviste gårdspladser, medens
færdsel på anstaltens veje og øvrige terræn er dem forbudt (§ 9).
Ingen af de indlagte må forlade anstalten uden inspektørens tilladelse, men som
regel gives udgangstilladelse hver søgnedag efter arbejdstidens ophør samt hver søndag
fra kl. 7 til 22. Undtaget herfra er de 2 første uger fra indlæggelsesdagen at regne; inspektøren kan desuden bestemme, at sygehusophold ikke medtages ved beregningen heraf.
2-ugers bestemmelsen finder ikke anvendelse på personer, som er overført til forsørgelses-
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afdelingen fra arbejdsafdelingen efter mindst 10 ugers ophold på sidstnævnte. Der er på
forsørgelsesafdelingen — ligesom også på sygeafdelingen — adgang til besøg 2 gange
ugentlig een time hver gang (§ 10).
Afvigelser fra reglementets bestemmelse må kun finde sted, når inspektøren på
grund af omstændighederne finder sådanne hensigtsmæssige og giver udtrykkelig ordre
dertil (§11).
2. Arbejdsreglement for forsørgelsesafdelingen samt bestemmelse om udbetaling af arbejdsfortjeneste m. v.

I henhold til § 1 — som ændret ved socialministeriets skrivelse af 20. august 1947 —
kan der tilstås de indlagte vederlag for efter ordre udførte arbejder (daglønsarbejde)
med 90 øre pr. arbejdsdag efter 1. kl. (bedste arbejdsydelse) og 60 øre pr. arbejdsdag efter
2. kl. (ringere arbejdsydelse).
Hvor det er muligt at yde betaling i forhold til præsteret arbejdsmængde, fastsætter inspektøren arbejdsvederlaget under hensyn til ovenstående daglønssatser.
Dårligt arbejde eller mangelfuld opførsel kan bevirke nedsættelse eller nogen tids
helt bortfald af vederlag (§ 4).
Til indlagte, der på grund af manglende arbejdsevne er ude af stand til at udføre
selv lettere arbejde, kan der, når de iøvrigt viser god opførsel, ydes et vederlag på halvdelen af det for 2. arbejdsklasse gældende arbejdsvederlag (d. v s. 30 øre pr. arbejdsdag),
dog at disciplinære forseelser i det enkelte tilfælde efter inspektørens skøn kan medføre
nedsættelse eller bortfald af vederlaget for begrænset tid (§ 2, jfr. socialministeriets skrivelse af 13. juni 1950).
Om arbejdstiden og eventuelt arbejde udenfor normal arbejdstid gælder tilsvarende forskrifter som efter ordensreglementet, og det er bestemt, at inspektøren for sådant ekstraarbejde kan tilstå et særligt vederlag afpasset efter arbejdets art og arbejdstidens forhold.
Reglementet indeholder endelig en række bestemmelser angående arbejdsvederlagets udbetaling. Da disse imidlertid svarer nøje til de i det særlige reglement for arbejdsafdelingen givne forskrifter, henvises til afsnit 6 nedenfor.
3. Straffereglement for forsørgelsesafdelingen.
Som det vil fremgå af nedenstående skematiske oversigt, straffes efter reglementet
en række forseelser med indeholdelse, d. v. s. udelukkelse fra normal udgang, i 1—8 uger
efter forseelsens grovhed, eventuelt tillige med fortabelse af alt tilgodehavende. Efter forløbet af y2 år efter seneste udeblivelse eller 1 år efter bortgang bortfalder indeholdelsen,
såfremt pågældende har været på fri fod hele tiden. Endvidere bortfalder straffen helt,
dersom udeblivelsen er forårsaget ved hospitalsindlæggelse, der ikke skyldes beruselse, eller
ved politiforanstaltninger, for hvilke pågældende ikke bærer skylden (§ 5). Ikendelsen af
visse straffe, herunder altid tvangsarbejde, medfører tillige overførsel til arbejdsafdelingen
i et tidsrum, der under hensyn til forseelsens art fastsættes af inspektøren (§ 19).
Hvor inspektøren anser det for nødvendigt for at sikre fred og orden i anstalten,
kan han straks lade urostiftere indsætte i celle (§ 18).
De allerfleste straffe (nemlig efter § 1, stk. 1, og §§ 2—15) ikendes af inspektøren,
der dog i særlige tilfælde kan dispensere fra disse og ligeledes kan bestemme, at eventuelt
sygehusophold ikke indgår i beregningen af indeholdelsestiden. Afgørelse efter § 17 om
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tvangsarbejde i indtil 3 måneder træffes derimod af magistraten1), jfr. forsorgslovens § 43.
Reglementets § 20 bestemmer endelig, at såfremt en indlagt under eller efter sin tidligere
indlæggelse i kommunens arbejdsanstalt har pådraget sig straf, vil dennes afsoning først
begynde at løbe fra 2 ugers dagen efter sidste indlæggelse.
Oversigt over forseelser og straf.
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4. Ordensreglement for arbejdsa f delingen.1)

Dette reglement svarer for flertallet af bestemmelsernes vedkommende nøje til det
tilsvarende reglement for forsørgelsesafdelingen, hvorfor henvises til oversigten ovenfor
ad 1. Som afvigelser skal dog nævnes, at kort- og tærningespil er forbudt på arbejdsafdelingen, og at der her ikke er åbnet nogen almindelig adgang til udgangstilladelse på søgnedage, bortset fra lørdag efter kl. 12. Endvidere udtales det i reglementet, at overtrædelse
af lydighedspligten overfor foresatte, herunder også undladelse af at efterkomme de af
stue- og rodeformænd givne anvisninger og opfordringer, der sigter til opretholdelse af ro
og orden på anstalten, straffes.
5. Arbejdsreglement for arbejdsa f delingen.
De indlagte, der udfører daglønsarbejde, inddeles efter deres opførsel i 2 (opr. 3)
klasser, for hvilke satserne i henhold til socialministeriets skrivelse af 20. august 1947 er
henholdsvis 60 øre og 36 øre pr. dag. Ved arbejde, for hvilket betaling kan ydes i forhold
til præsteret arbejdsmængde, kan der tilstås vederlag efter akkordsats, der fastsættes af
inspektøren under hensyn til de nævnte daglønssatser (§ 2).
Indlagte, som på grund af manglende arbejdsevne ikke kan henføres til en arbejdsklasse, kan efter § 3, jfr. socialministeriets skrivelse af 13. juni 1950, opnå et vederlag
på halvdelen af det for arbejdsklasse 2 gældende, dog at disciplinære forseelser i det enkelte
tilfælde efter inspektørens skøn kan medføre nedsættelse eller bortfald af vederlaget for
begrænset tid.
Arbejdstiden er den samme som på forsørgelsesafdelingen. Hvor anstaltens interesse gør det nødvendigt, kan arbejde pålægges på søn- og helligdage samt hverdage udenfor
den ordinære arbejdstid (§ 4), og herfor kan inspektøren tilstå ekstravederlag, hvis størrelse
fastsættes under hensyn til arbejdets art og arbejdstidens længde og beliggenhed (§ 5).
Ved første indlæggelse på anstalten opnås normalt løn efter laveste klasse, og oprykning kan finde sted efter arbejdslederens indstilling. Ved senere indlæggelse afgør inspektøren på grund af tidligere erfaring, hvilken klasse pågældende skal anbringes i (§ 6).
Nedsættelse i en lavere arbejdsklasse kan ske efter inspektørens skøn, når den indlagte ikke præsterer det krævede arbejde, samt ligeledes når pågældendes mangelfulde
opførsel giver anledning hertil (§ 7).
Det beror på inspektøren, om en indlagt, der kommer i konflikt med straffreglementet, kan forblive i den arbejdsklasse, pågældende var i ved straffens ikendelse, eller
om han for kortere eller længere tid skal nedsættes i en anden klasse (§ 8).
Udbetaling af arbejdsvederlag sker efter de herom i et særligt reglement fastsatte regler.
6. Reglement for udbetaling fra arbejdsaf delingen.
Udbetaling af de i henhold til arbeidsreglementet tilståede vederlag finder, jfr. § 1,
normalt sted een gang om ugen med halvdelen, medens resten påføres den indlagtes konto.
Til personer, der mangler arbejdsevne, kan det i arbejdsreglementets § 3 omhandlede
vederlag dog udbetales med det fulde beløb ugentlig. Når en indlagt har pådraget sig gæld
overfor anstalten, kan der ved den ugentlige udbetaling kun udbetales en fjerdedel, medens
resten afskrives på gælden (§ 5). Til dækning af uopfyldte bidragsforpligtelser kan der
derhos ske indeholdelse efter nærmere bestemmelse i det enkelte tilfælde (§ 7).
x

) De under 4—7 nævnte reglementer anvender betegnelsen „arbejdsanstalten" i stedet for „arbejdsaf delingen".

63

For udbetaling af det på en indlagts konto stående beløb gælder følgende bestemmelser:
Første gang en indlagt dimitteres. kan han som regel forvente at få hele sit tilgodehavende udbetalt på een gang, men inspektøren afgør iøvrigt i dette som i andre tilfælde
af dimission efter de foreliggende omstændigheder, om tilgodehavendet skal udbetales ad
een eller flere gange. Er tilgodehavendet ikke afhentet inden udløbet af et år efter dimissionsdagen, er resten tabt og tilfalder anstalten, forsåvidt antagelig grund til opsættelse
ikke foreligger (§ 2).
Har en indlagt ved udeblivelse fortabt halvdelen af sit tilgodehavende, jfr. straffereglementets § 3, henstår resten, til ny indlæggelse finder sted eller udbetales efter inspektørens særlige bestemmelse. Tilgodehavendet fortabes, såfremt ny indlæggelse ikke finder
sted før et år efter udeblivelse (§ 3).
Af tilgodehavendet kan der — dog ikke hyppigere end hver 6. måned — udbetales et passende beløb til klæder eller indløsning af tøj m. v. Forsåvidt inspektøren finder,
at særlige grunde taler derfor, kan der endvidere i årets løb tilstås en indlagt småbeløb
af hans tilgodehavende til forskellig brug. Det beror på inspektøren, om pågældende skal
modtage det kontante beløb eller genstande indkøbt derfor; klæder m. m., der er pantsat
inden indlæggelsestiden, kan under ingen omstændigheder forventes indløst, og udbetaling efter nævnte paragraf (§ 4) kan kun ske, når den indlagte på udbetalingsdagen ikke er
anset med indeholdelse eller anden straf.
Ifølge § 6 kan inspektøren efter særlig indstilling fra arbejdslederne eftergive gæld
til anstalten i den udstrækning, som forholdene måtte tale for. Gæld til anstalten, som
måtte påhvile en indlagt ved afgang, effcergives, når nyindlæggelse ikke har fundet sted
et år efter afgang.
§ 7 giver endelig inspektøren adgang til at fravige de foran nævnte udbetalingsregler, såfremt ganske særlige omstændigheder gør det påkrævet.
7. Straffereglement for arbejdsafdelingen.

Reglementets opbygning og enkelte bestemmelser svarer nøje til forsørgelsesafdelingens straffereglement, dog -f- dennes § 19 (om overførsel til arbejdsafdelingen), samt
med skærpelse af straffen for visse forseelser. Idet derfor henvises til oversigten ovenfor
ad 3, skal følgende forskelligheder anføres:
§ 1. Foruden 8 ugers indeholdelse medfører bortgang fra arbejdsafdelingen fortabelse af alt tilgodehavende; har pågældende intet tilgodehavende, anses han med ialt
10 ugers indeholdelse.
§ 2. Ved større forsinkelser end 2 timer sondres mellem, om hjemkomsten finder
sted før morgenringning, i hvilket fald straffen er 2 ugers indeholdelse, eller efter morgenringningen, men dog inden kl. 12, hvor straffen er 3 ugers indeholdelse.
§ 3. Til straffen for udeblivelse efter udgangstilladelse er føj et fortabelse af halvdelen
af alt tilgodehavende. Har pågældende intet sådant, forhøjes indeholdelsen fra 4 til 5 uger.
§ 8. Til straffen for indbringelse eller modtagelse af berusende drikke på anstalten
er i gentagelsestilfælde føj et fortabelse af alt tilgodehavende, forsåvidt der ikke er forløbet
1 år siden sidste overtrædelse.
§ 9. Straffen for de i paragraffen beskrevne beruselsestilfælde er i gentagelsestilfælde udvidet med fortabelse af alt tilgodehavende.
§ 11. Uretmæssig affordring af arbejdsvederlag fra andre indlagte for pligtmæssigt arbejde medfører også fortabelse af alt tilgodehavende.
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B. Arbejds- og forsørgelsesanstalterne udenfor København.

I almindelighed har hver anstalt kun eet reglement, der omfatter såvel arbejdsanstalten som den til samme knyttede forsørgelsesafdeling og sygeafdeling (sygestuer).
Alle anstalter har endvidere et af ministeriet godkendt kostreglement. Enkelte steder er
bestemmelserne om de indlagtes arbejde og vederlag herfor dog optaget i et særligt arbejdsreglement. På Aalborg kommunale anstalt har arbej dsafdelingen og forsørgelsesafdelingen hver sit reglement, og på arbejdsanstalten i Århus findes et selvstændigt straffereglement.
En del reglementer indeholder udførlige bestemmelser om ejerforholdet, hvem der
driver anstalten (amtskommunen, een eller flere kommuner, eller begge i forening), samt
hvilket stedligt område anstalten dækker. Nogle steder er dog sådanne og andre økonomiske bestemmelser optaget i en særlig, af socialministeriet godkendt overenskomst.
Da såvel reglementernes opbygning som udformningen af de enkelte bestemmelser
i dem er overordentlig forskelligartet, lader det sig ikke gøre at fremdrage noget enkelt
reglement som særlig typisk. Kedegørelsen i det følgende vil derfor søge at give et billede
af, hvorledes de centrale bestemmelser i almindelighed er udformet i reglementerne, og
hvilke undtagelser herfra eller særlige bestemmelser der findes i nogle reglementer.
Opgaver og belægning.

Det fremgår altid af reglementet, hvilke afdelinger den pågældende anstalt omfatter; jævnligt er også anført, hvor mange personer der højst må optages på hver afdeling.
Nogle steder møder man en forskrift om, at der i ethvert lokale, der benyttes til opholdseller sovestue for de indlagte, skal være påmalet, hvor stort kubikrum stuen har, og hvor
mange personer den er beregnet for.
Med hensyn til hvilke personer der kan optages på de enkelte afdelinger, henviser
reglementerne ofte kun i almindelige vendinger til forsorgslovens bestemmelser, f. eks.:
„Anstaltens opgave er at optage sådanne personer, der i henhold til reglerne i l o v . . . .
(forsorgsloven) vil være at anbringe i en kommunal arbejdsanstalt. Til anstalten knyttes
en forsørgelsesafdeling med en sygeafdeling''. Nogle steder er klientellet nærmere beskrevet,
således for forsørgelsesafdelingens vedkommende: „Personer, der på grund af alderdom,
sygdom, ringe arbejdsevne eller lignende ikke findes at burde optages på anstaltens arbejdsafdeling, men som i henhold til forsorgsloven kan henvises til forsørgelse på anstalt", og
for sygeafdelingen: „Sygeafdelingen er beregnet på at optage de patienter fra arbejdsanstalten og forsørgelsesafdelingen, der tiltrænger egentlig sygebehandling, men som ikke
trænger til eller egner sig til indlæggelse på hospital eller på amtsplejestiftelse for kronisk
syge", jfr. forsorgslovens § 39, stk. 2. De fleste sygeafdelinger åbner tillige adgang for optagelse af personer, der ikke opholder sig på arbejds- eller forsørgelsesafdelingen, forudsat
at de iøvrigt opfylder betingelserne for indlæggelse. De fleste reglementer forbyder optagelse af personer med smittefarlig tuberkulose i lunge og strubehoved, med mindre der anvises
disse særlige for tuberkuløse bestemte rum, og enkelte reglementer forbyder optagelse af
„sindssyge, åndssvage, epileptikere og personer, der på grund af legemlig svaghed udfordrer særlig pleje". På forsørgelsesafdelingen er der også ofte udtrykkeligt forbud mod indlæggelse af personer, der „ved ufordrageliglied, dovenskab eller lignende kan befrygtes at
ville volde forstyrrelse eller give slet eksempel", jfr. forsorgslovens § 32.
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Et enkelt reglement (Århus) udtaler mere udførligt, at anstalten kan optage:
„1) personer, som skal indlægges i arbejdsanstalt i overensstemmelse med reglerne
i lov . . . . (forsorgslovens) §§ 200, 207, 311, stk. 3, 313, stk. 4, 314, stk. I, 316, stk. 3, 317,
318, 320—322.
2) Arbejdsdygtige personer, der på grund af trang til drik, tilbøjelighed til vagabond ering, betleri eller andet lastværdigt forhold ikke egner sig til forsørgelse i hjemmet.
3) Personer, der ikke kan klare sig selv, og til hvem andet anbringelsessted vanskeligt kan skaffes, jfr. socialministeriets cirkulære af 8. juni 1933 III, stk. 4, sidste pkt.".
Flere steder siges udtrykkeligt, at de optagne adskilles efter køn i særskilte afdelinger, dog at ægtefæller, forudsat at de fører et roligt og hæderligt liv, som regel skal bo
sammen og i hvert fald kun i kortere tid må bo hver for sig, medmindre adskillelse ønskes
af en af parterne selv, jfr. forsorgslovens § 31, stk. 1. Endvidere anføres ofte, at børn kun
må optages i anstalten i forbindelse med deres forældre eller een af disse, og da alene i
forsørge!sesafdelingen og rent midlertidigt.
Administration og personale.
På alle anstalter udøves den daglige ledelse af en bestyrer, inspektør eller forvalter,
der — alt beroende på den nærmere ordning af ejerforhold m. v. — er undergivet tilsyn
af det sociale udvalg, en særlig bestyrelse eller et særligt tilsynsråd. De kommunale anstalters administration er oftest ret nært knyttet til vedkommende sociale udvalg.
Et flertal af reglementerne forudsætter, at den daglige leder er gift, således at pågældendes hustru forestår husgerningen, ligesom hun skal påtage sig visse andre opgaver, herunder specielt forsåvidt angår de indlagte kvinder.
Særlige krav med hensyn til lederens uddannelse er ikke stillet i noget reglement.
Samtlige reglementer giver bestemmelser, der kan være mere eller mindre detaillerede,
om lederens pligter og beføjelser. Kun ganske undtagelsesvis finder man — ud over almindelige regler om human behandling „og passende beskæftigelse af de indlagte — forskrifter,
som tager sigte på, at bestyreren skal gøre et positivt arbejde for at søge at genrejse de
pågældende under opholdet eller medvirke til at skaffe dem passende arbejde efter udskrivning. Som en sådan undtagelse kan nævnes følgende bestemmelse i reglementet for Haderslev amts arbejdsanstalt i Hoptrup: „Bestyreren
bør vise interesse for, at de beboerne
pålagte arbejder udføres ordentligt, og at de anvender deres fritid på en god måde samt
ved sit eksempel og ved direkte tilskyndelse påvirke deres livsførelse. Særlig bør han, så
godt det lader sig gøre, ved henvendelse til den indlæggende myndighed eller arbejdsanvisningskontoret eller på anden måde søge at befordre de dertil egnede af anstaltens beboere til at overgå til selverhverv".
Det øvrige personale er som regel ikke nærmere opregnet i reglementerne. På flere
anstalter er der en fast sygeplejerske, som forestår sygeafdelingen, samt næsten alle steder
en honorarlønnet læge, der fører tilsyn med de indlagte.
Optagelse og udskrivning.
De fleste reglementer udtaler, at en person ved optagelsen straks grundigt skal visiteres, bades og renses, og om fornødent underkastes lægetilsyn, hvorefter pågældende overføres til den afdeling, hvor pågældende skønnes at burde anbringes, eller på hvilken pågældende er beordret optaget. Eftersyn og rensning af kvinder foretages af bestyrerinden (evt.
9
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sygeplejersken eller kvindeligt opsyn). Visse steder er lægeundersøgelse ved optagelsen
obligatorisk. Ting, de indlagte medbringer, men hvis brug ikke kan tilstedes på anstalten,
samt penge fratages dem og opbevares, indtil udskrivning finder sted. Det fratagne indføres
i en dagbog eller særlig protokol, og fortegnelsen underskrives af den indlagte.
Medens de fleste reglementer giver nærmere bestemmelser om, hvilke bøger, protokoller og lignende der skal føres på anstalten, er det ret tilfældigt, om og da hvor nøje reglementerne foreskriver, hvilken dokumentation der skal medfølge ved optagelse, eller hvorledes lederen skal forholde sig med hensyn til anmeldelse af og indberetning om optagne
personer. Nogle reglementer siger herom, at der ,,ved indlæggelsen på anstalten skal følge
et af den indlæggende myndighed — (det sociale udvalg i de i forsorgslovens §§ 30, 31, 200,
217, 311, 313, 314, 316, 317, 321 og 322 nævnte tilfælde, fængselsmyndigheden i de i samme
lovs §§ 318 og 320 ommeldte tilfælde) — i to eksemplarer udfyldt, af amtmanden fastsat
skema, indeholdende oplysning om den person, hvis indlæggelse begæres. Efter indlæggelse sender forstanderen straks skemaerne, forsynet med angivelse af indlæggelsestidspunket, henholdsvis til amtmanden og til bestyrelsens formand".
Også bestemmelserne om udskrivning er meget forskelligt affattet, og kun undtagelsesvis formuleret så udførligt som: „Udskrivning af anstalten foretages kun i følgende
tilfælde: a) altid, når socialministeriet eller amtmanden bestemmer det, b) når vedkommende sociale udvalg begærer det, bortset fra de i forsorgslovens §§ 318, 320, 321 og 322 ommeldte tilfælde, samt c) når sygdomstilfældet er overstået i det i forsorgslovens § 30, stk. 4,
ommeldte tilfælde, dog efter at udskrivningen med 24 timers frist er varslet overfor vedkommende sociale udvalg. — Om den skete udskrivning meddeler forstanderen uden ophold bestyrelsens formand underretning, ledsaget af den afgørelse, der har dannet grundlag
for udskrivningen".
Det almindeligste er dog, at reglementerne blot siger, at de optagne personers
lovlige udtræden af anstalten kun kan ske med inspektørens eller det sociale udvalgs (el.
bestyrelsens) samtykke og efter de i forsorgsloven fastsatte regler.
Reglementerne pålægger som regel bestyreren pligt til straks at anmelde eventuelle
dødsfald til skifteretten og den indlæggende kommune, ligesom det siges, at anstalten er
berettiget til at anskaffe ligklæde og ligtøj og at få eventuelle begravelsesomkostninger
refunderet af den kommune, for hvis regning indlæggelse har fundet sted.
Ordens- og arbejdsbestemmelser m. v.
a.

Alm. lydighedsforskrifter.

Så godt som alle reglementer indeholder en forskrift om, at „de indlagte er pligtige
at vise deres foresatte på anstalten lydighed og at efterkomme de af bestyreren givne
ordrer, sigtende til opretholdelse af ro og orden på anstalten, ligesom de stedse skal udvise
en sømmelig adfærd".
b. Dagsinddeling og arbejdsbestemmelse.
Forskrifterne om, hvornår de indlagte skal stå op, og hvornår de skal være i seng,
er på anstalterne som regel ens for arbejds- og forsørgelsesafdelingens vedkommende. Det
er dog meget almindeligt, at tidspunkterne indenfor den enkelte anstalt varierer, alt eftersom det drejer sig om vinter- eller sommerhalvåret, og flere steder findes endog 3 sæt regler,
henholdsvis for vintermånederne, forårs- og efterårsmånederne, samt sommermånederne,
således at man står tidligere op samt eventuelt også går senere i seng på de lyse årstider.
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Gennemsnittet må vist siges at være oppurring kl. 6 og sengetid kl. 21, men afvigelserne herfra er ret talrige, således at man for morgenens vedkommende også har tidspunkter som kl. 5% (Silkeborg og Holbæk i sommerhalvåret), 6%, 7 og 715 og sengetid
kl. 20, 20%, samt et enkelt sted (Tønder) om sommeren kl. 22.
Arbejds- og spisetiderne er også ret uensartede og de fleste steder afhængig af
årstiderne. Af og til gælder arbejdstidsbestemmelserne alene for arbejdsafdelingen, medens
de dog oftest — eventuelt med fornødne modifikationer — også omfatter forsørgelsesafdelingen. Arbejdstidens længde er enten 8, 8]/2 eller 9 timer daglig, det sidste dog overvejende kun i sommermånederne, hvor der så — ud over morgenmad, middag og aftensmad — er indskudt et ekstra måltid, frokost, omkring kl. 9, eller blot gives noget længere
spisepauser.
Det er almindeligt i reglementerne at finde en bestemmelse om, at de indlagte er
forpligtet til såvel i som udenfor anstalten at udføre ethvert for deres evner og kræfter
passende arbejde, som anvises dem af bestyreren, samt at de kun må beskæftiges ved
arbejde, der udføres ved anstaltens foranledning, og ikke mod deres vilje må udlejes til
arbejde for andre (jfr. forsorgslovens § 46, stk. 1).
Omfanget og indholdet af de forskrifter, reglementerne eller de eventuelle særlige
arbejdsregulativer iøvrigt giver om arbejdet og muligt vederlag herfor, er overordentlig
forskelligt.
Om arbejdet forekommer således bestemmelser som:
„Arbejdet skal foregå i ro og orden og udføres med flid og nøjagtighed"', „ingen
må i arbejdstiden uden tilladelse forlade det anviste arbejde", „arbejdet skal være let
fatteligt, uskadeligt for sundheden og så vidt muligt være produktivt'", „håndværkere kan
sysselsættes ved deres håndværk", „beboerne beskæftiges på passende måde i den fastsatte
arbejdstid", „arbejder, som er usunde eller uforenelige med anstaltens orden og sikkerhed,
må ikke drives", „de anbragte personer arbejder i arbejdssalene eller i fællesgården eller i
have og mark". Flere reglementer foreskriver direkte, at anstaltens læge har afgørelsen
med hensyn til, hvorvidt en på anstalten optaget person kan anses for arbejdsdygtig. På
søn- og helligdage kan der kun undtagelsesvis eller kun i nødsfald kræves arbejdsydelse
af de indlagte (herfra bortses formentlig fra nødvendig husgerning og pasning af eventuelle dyr, hvilket enkelte reglementer særligt nævner). Arbejdsreglementet for tvangs- og
forsørgelsesanstalten ved Horsens antyder ved sin formulering et noget videre formål med
arbejdet end flertallet af de øvrige reglementer, når det i § 5 siger: „Bestyreren bestemmer,
hvilket arbejde enhver af de indlagte skal beskæftiges med under tilbørlig hensyntagen
til den indlagtes alder, helbred, færdighed og tidligere beskæftigelse, idet han stadig bør
have for øje at gøre den indlagte bedst muligt skikket til fremtidigt erhverv". Samme
reglements § 6 tilføjer: „Ved arbejdets udførelse skal de indlagte i fornødent omfang undervises af arbejdslederen (overopsynsmanden) eller opsynsmændene".
I nogle få reglementer er der en almindelig bestemmelse om lempeligere arbejdsforhold, når det drejer sig om indlagte gravide kvinder.
Meget hyppigt findes i reglementerne en almindelig forskrift om, at de indlagte er
forpligtet til med orden og omhu at behandle anstaltens bygninger, lokaler, inventar, de
dem udleverede klæder og det dem overladte arbejdsmateriale og værktøj.
c. Ducør og arbejdsvederlag.

Nogle reglementer giver nøje forskrifter om ducør og arbejdsvederlagets størrelse,
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medens andre — helt eller blot indenfor visse rammer — overlader fastsættelsen heraf til
bestyrelsens skøn.
Under hensyn hertil og til, at spørgsmålet om, hvorvidt de indlagte kan siges at
få en rimelig betaling for det af dem udførte arbejde, har været fremme i den offentlige
debat, har udvalget i januar 1950 udbedt sig nærmere oplysninger fra anstalterne om
følgende spørgsmål:
1) gives der arbejdsducør?
2) efter hvilke regler fastsættes de?
3) hvorledes stilles de til rådighed for de indlagte? (Henvisning kan gives til reglementet,
hvis udførlige oplysninger indeholdes deri).
Samtlige anstalter har besvaret spørgsmål 1) bekræftende.
Da ordningen med hensyn til spørgsmål 2) og 3) imidlertid er så uensartet, at en
sammenfattende redegørelse ikke er mulig, vil de fra anstalterne modtagne oplysninger
nedenfor blive citeret, således at reglementernes bestemmelser alene vil blive omtalt i det
omfang, svarene henviser til eller kan suppleres af disse.
Hillerød.
ad 2. „Akkordsystem. Fra 2—15 kr. om ugen".
ad 3. Ifølge reglementet udbetales højst 50 pct. af den ugentlige arbejdsløn, dog mindst 2 kr. Resten
af den fortjente arbejdsløn, evt. med fradrag af rejse- og beklædningsudgifter, forsåvidt disse
ikke afholdes af den indlæggende kommune, udbetales først ved lovlig udtræden af anstalten,
eller når bestyrelsen meddeler samtykke dertil.
Holbæk.
ad 2. „I 1. uge 1 kr., i 2. uge 1 kr. 50 øre, i 3. uge 2 kr., i 4. uge 2 kr. 50 øre og fremdeles". Ifølge
reglementet kan de indlagte ikke gøre fordring på betaling for udført arbejde, men kan dog
forsåvidt deres opførsel er tilfredsstillende, forvente, at der ydes dem en godtgørelse for vel
udført arbejde el. lign.
ad 3. ..Efter anstaltens skøn — enten i form af kontanter eller naturalydelser, tobak, skrå m. m.".
Ifølge reglementet udredes kun indtil halvdelen ugentlig, medens resten overgives pågældende
ved udskrivningen.
Næstved.
ad 2. „Gamle og ikke arbejdsføre: 10 kr. mdl. Andre, hovedsagelig akkord, kan tjene fra 6 kr. til
13 kr. ugentlig".
ad 3. „Gamle og ikke arbejdsføre får hele beløbet den sidste i måneden. Andre med 2 kr. ugentlig
og når de ellers ønsker et beløb. Resten udbetales, når de dimitteres".
Rønne.
ad 2. „Arbejdsducør udbetales efter skøn i forhold til arbejdsydelsen". Ifølge arbejdsreglementet
indtil 5 kr. månedlig, og indtil 2 kr. pr. måned for personer, der tidligere har været anset med
tvangsarbejde.
ad 3. „Udbetales kontant pr. måned til småfornødenheder".
Saxkøbing.
ad 2. „20 øre pr. dag, 2 kr. for 2 timers overarbejde søndag formiddag. Overarbejde 35—50 øre pr.
time. Ekstraducør til særlig kvalificerede (håndværkere). Akkord efter aftale". „Mindste ducør
pr. uge: 3 kr. 20 øre, højeste (overarbejde og lign.): 12 kr.".
ad 3. „Store beløb udbetales som regel ikke, men der kan købes varer, blade m. m. gennem afdelingslederen 1—2 gange ugentlig. Småbeløb til rejser og biograf o. 1. udbetales."
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Odense (Albanigade).
ad 2. „Fastsættes af forstanderen og varierer fra 7 til 22 kr. månedlig alt efter alumnens arbejdsvilje og udbetales 2 gange om måneden".
ad 3. „Arbejdsducørerne stilles til fri rådighed for de indlagte til brug ved køb af småfornødenhedcr:
tobak m. v.". Ifølge reglementet opspares resten til udbetaling ved udskrivning.
Svendborg.
ad 2. „Vederlaget ydes i forhold til det præsterede arbejde. I reglen dog højst 1 kr. pr. dag",
ad 3. „Udbetales kontant hver uge til pågældende, der har fri rådighed over beløbet".
Kolding.
ad 2. „Efter arbejdsydelsen (fra 3—4 kr. 50 øre ugentlig)".
ad 3. „Udbetales kontant". Ifølge reglement kan højst 2 kr. udbetales ugentlig, medens resten —
med tillæg af almindelig sparekasse rente for beløb over 20 kr. — først udbetales ved udskrivning eller samtykke af det sociale udvalg.
Horsens kommunale.
ad 2. „Alumner, der er beskæftiget i brændeskæreriet aflønnes med 4—9 kr. ugentlig". Ifølge reglementet erholdes for udført arbejde i anstalten og på dens arbejdsplads en løn af 50 øre for hver
fulde arbejdsdag.
ad 3. „Lønnen stilles til fri rådighed for de pågældende". Reglementet indeholder en tilsvarende bestemmelse som ovenfor nævnt ad Kolding.
Horsens amtskommunale.
ad 2. „Efter reglementet ydes der for „pligtarbejde" en arbejdsducør, som for tiden beregnes med
indtil 50 øre pr. arbejdsdag, og for arbejde derudover en akkordudbetaling, der retter sig efter
arbejdets art",
ad 3. „Det er tilladt alumnerne at trække på indtjente arbejdsducører til indkøb af småfornødenheder
(skrå, snus, røgtobak o. L), men ikke til ekstraforplejning af nogen art. Akkordfortjeneste
henstår til løsladelsen og udbetales da sammen med eventuelt overskud af arbejdsducørerne".
Ifølge reglementet forrentes indestående beløb med 4 pct.
Århus.
ad 2. „Bestyrelsen har fastsat takster, der for almindeligt arbejde er 4—6 kr. pr. uge. I brændeskæreriet arbejdes der på akkord, og de pågældende kan i normal uge tjene 8—15 kr. Enkelte
indlagte får for særligt betroet arbejde lidt mere, f. eks. ydes der for porttjeneste 8 kr., og for
håndværksarbejde (snedker, maler, tømrer o. s.v.) 12 kr. pr. uge. Indlagte, der på grund af
sygdom er fritaget for arbejde, får 3 kr. ugentlig".
ad 3. „Normalt udbetales hele ugefortjenesten ubeskåret hver onsdag. Alm. beklædning ydes efter
behov, men ved ekstraordinær beklædning, f. eks. ny habit til søndagsudgang, bliver der sædvanligvis truffet aftale med pågældende om, at vedkommende selv skal betale indtil halvdelen
af beløbet, som så afvikles afdragsvis af arbejdsfortjenesten".
Silkeborg.
ad 2. „Højst 1 kr. pr. dag (akkordarbejde). Det mest almindelige er 50 øre pr. dag (have- og landbrugsarbejde etc.)". Ifølge reglementet har de indlagte krav på vederlag for udført arbejde,
ad 3. „Udbetales een gang ugentlig".
Banders.
ad 2. „Arbejdsafdelingens dagløn til alumner 1 kr. pr. dag, dog lidt mere for særlig betroede poster
som f. eks. pasning af rundsav". Ifølge reglementet kan der ligeledes af socialudvalget fastsættes ducører til personer, der ikke er i stand til at udføre det normale arbejde på grund af alder
eller sygdom.
ad 3. „Udbetales een gang ugentlig til fri disposition".
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Aalborg, Set. Jørgensgaard.
ad 2. „ for de arbejdsomt åder, hvor det er muligt, fastsættes visse akkorder, efter hvilke arbejdsvederlaget beregnes".
ad 3. „De indtjente beløb udbetales de pågældende ugevis med et fradrag af 20 pct., der tilbageholdes til dækning (delvis dækning) af eventuelle beklædningsudgifter ved udskrivningen. Anvendes det tilbageholdte beløb ikke til dette formål ved udskrivningen, udbetales det til pågældende". (Ifølge reglementet tilbageholdes en fjerdedel, og der kan bruges heraf til betaling af
pågældendes sygekasse- og invalideforsikringskontingent, samt til køb af beklædning. Vedrørende restbeløb kan udbetaling ved dimission om formålstjenligt også udbetales i rimelige
rater).
Aalborg, Set. Jørgensstiftelse.
ad 2. Ifølge reglementet ydes der ugepenge til bestridelse af personlige småudgifter. Størrelsen fastsættes af socialudvalget.
Aalborg amtskommunale.
ad 2. „For arbejdsafdelingen betales 1 kr. daglig. Enkelte arbejder som f. eks. brændehugning betales
dog efter akkord. For forsørgelsesafdehngen betales 50 øre daglig til dem, der kan arbejde".
ad 3. „Indtil halvdelen må anvendes til køb af tobak".
Viborg.
ad 2. „Der arbejdes på akkord og fortjenesten er fra 1 til 2 kr. pr. dag".
ad 3. „Halvdelen udbetales ugentlig til tobak m. m., restbeløbet ved afgang fra arbejdsanstalten".
Holstebro.
ad 2. „4 kr. ugentlig for de arbejdende, 1,50 kr. ugentlig for ikke arbejdende".
ad 3. „Efter skøn, som regel 2—3 kr. ugentlig, resten bliver stående til vedkommende dimitteres".
Esbjerg.
ad 2. „I arbejdsafdelingen 2 kr. ugentlig, i forsørgelsesafdelingen 1 kr. 50 øre ugentlig".
ad 3. „De indlagte kan frit disponere over pengene (udgifter til hårklipning og barbering afholdes af
anstalten)".
Hoptrup.
ad 2. „1 kr. 50 øre pr. uge til hver".
ad 3. „Til indkøb af småfornødenheder".
Ulkebøl.
ad 2. „. . . .ved tilfredsstillende arbejde 1 kr. 50 øre pr. uge. For særlig vedholden flid kan tilstås
ekstravederlag på 5 øre daglig".
ad 3. „Anvendes til køb af småfornødenheder, der er godkendt af bestyrelsen. Hvor omstændighederne taler derfor, tilbageholdes i det omfang, bestyrelsen bestemmer, indtil pågældende
udskrives".
Tønder.
ad 2. „2 kr. pr. dag" for tilfredsstillende arbejde.
ad 3. = Ulkebøl.

d. Kostforhold.

På hver anstalt finder forplejningen sted i overensstemmelse med et af socialministeriet godkendt kostreglement, medmindre lægen i sygdomstilfælde foreskriver afvigelse
herfra.
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Det fremgår ikke altid klart af reglementerne, hvorledes forplejningsudgifterne
dækkes. Dog synes der at forekomme i livert fald 2 forskellige former, nemlig enten, at
disse udgifter dækkes efter regning, eller at lederen for egen bekostning bespiser alumnerne
mod et fast beløb pr. person.
c. Beklædning og renlighed.

På enkelte anstalter iføres de indlagte anstaltens tøj (Saxkøbing, Holbæk, Horsens
kommunale og amtskommunale, Viborg og Rønne). På Set. Jørgensgård i Aalborg hedder
det i reglementet, at der „som regel benyttes anstaltens tøj, navnlig når de indlagtes eget
efter opsynets skøn er for godt til arbejdsbrug". De øvrige steder benytter de indlagte
deres eget tøj, samt det der eventuelt måtte blive udleveret af anstalten eller anskaffet på
den indlæggende kommunes regning.
Nogle reglementer anfører, at de indlagte indendørs skal benytte skiftesko.
8 reglementer mangler nærmere regler om, hvor tit der skal skiftes ganglinned,
håndklæder samt sengetøj, eller hvor ofte de indlagte skal bade. Hvor sådanne regler
findes, er det almindeligt, at rent ganglinned og håndklæder skal udleveres 1 gang om
ugen; enkelte steder sker udlevering kun hver 14. dag, medmindre opsynet finder det
nødvendigt tidligere. Sengetøj skiftes normalt 1 gang om måneden, enkelte steder dog
hyppigere, andre steder i vintermånederne kun ca. hver 6. uge. Om badning bestemmes
oftest, al: de indlagte -— foruden ved optagelsen — skal have bad hver 14. dag; dog forekommer også kortere og længere mellemrum, eller blot henvisning til at der bades, så
ofte det anses nødvendigt.
Nogle reglementer har bestemmelser om, at de indlagte skal barbere sig — eller
for anstaltens regning bliver barberet — to gange om ugen, ligesom deres hår vil blive
klippet, så ofte det anses for nødvendigt.
/. Udgang.

Bestemmelserne herom er i næsten alle reglementer forskellige, og varierer fra stærkt
begrænset til forholdsvis vid mulighed for udgang — det sidste navnlig forsåvidt angår
personer indlagt på forsørgelsesafdeling. En del reglementer giver udtryk for, at udgang
normalt kan forventes hver søn- og helligdag, medens andre ganske overlader det til ledelsens skøn, hvornår og hvor ofte udgang kan tillades. Hyppigt fastsætter reglementerne
en karenstid på 3—6 uger fra indlæggelsen at regne, før udgang normalt gives. Karenstiden gælder i almindelighed ikke for sygeafdelinger, hvor udgangstilladelse afhænger af
bestemmelse i hvert enkelt tilfælde. I en del reglementer træffer man en bemærkning om,
at udgang normalt ikke kan gives personer, der efter bestemmelse af amtmanden skal
forblive i anstalten en vis tid. Det er endvidere almindeligt at møde forskrifter om, at de
indlagte under deres fraværelse fra anstalten skal opføre sig sømmeligt, ikke må betle eller
beruse sig eller på anden måde falde til besvær.
g. Besøg..

På flere anstalter lyder forskriften herom: „Slægtninge og pårørende kan efter
henvendelse til inspektøren (bestyreren) få tilladelse til at besøge slægtninge mellem kl.
10—12 og mellem kl. 14—16. For sygeafdelingen fastsættes besøgstiden af bestyrelsen efter
indstilling af anstaltens læge". Et par anstalter har faste besøgstider på sygeafdelingen,
medens besøg iøvrigt kun kan finde sted med bestjnrerens tilladelse og kun i de lokaler,
som anvises dertil. På 3 anstalter (Holbæk, Rønne og Aalborg amtskommunale) er det
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endvidere foreskrevet, at besøg kun kan finde sted i overværelse af inspektøren, eller hvem
han dertil bemyndiger; på Aalborg Set. Jørgensgård er funktionærerne berettiget til at
overvære enhver samtale mellem de besøgende og de indlagte. Ganske få steder er reglen,
at besøg principielt er forbudt, og undtagelse kun — i særlige begrundede tilfælde — kan
meddeles af inspektøren.
h. Tobaksrygning.
Medens 5 reglementer overhovedet ingen forskrifter indeholder herom, har 6 reglementer følgende bestemmelse: „Tobaksrygning er forbudt i arbejdstiden, på arbejdspladserne, i sovestuer og sygestuer". Andre steder siges enten udtrykkeligt, hvor og hvornår rygning er tilladt (f. eks. „kun i opholdsrum og i det fri", samt „kun i fritiden"), eller
det negative, hvor og hvornår dette er forbudt. Rygning synes helt forbudt de på arbejdsafdelingen i Rønne optagne personer, medens det enkelte steder blot siges, at til brug
af tobak udkræves bestyrerens tilladelse.
i. Spiritus.
Samtlige reglementer indeholder strenge forbad mod, at de indlagte indbringer,
lader indbringe eller nyder spirituøse drikke på anstalterne eller de under anstalten hørende
arbejdspladser. I et enkelt reglement (Silkeborg) tilføjes dog, at det sociale udvalg ved
særlige lejligheder kan lade uddele et mindre kvantum spirituøse drikke.
j. Kirkegang og fræst.
Kun få af reglementerne indeholder særlige bestemmelser herom. På anstalterne i
Holbæk og Saxkøbing skal den antagne præst mindst hver 14. dag holde andagt i bedesalen. Deltagelsen er begge steder frivillig for de indlagte; i førstnævnte reglement siges
dog, at de, der ønsker at deltage, under opsyn føres til og fra kirke. Efter reglementet
for Horsens kommunale anstalt skal en af sognets præster 1 gang om måneden holde andagt
på anstalten; for Viborg-anstaltens vedkommende hedder det, at en af de stedlige præster
mod et passende honorar antages til at varetage sjælesorgen og til jævnligt på søn- og helligdage at holde andagt på anstalten. Reglementerne for Aalborg amtsanstalt og anstalten
i Silkeborg har henholdsvis forskrifter om, at der på søn- og helligdage skal gives de indlagte lejlighed til andagt, og at gamle og svage, der måtte ønske at besøge kirken, kan køres
til denne i anstaltens befordring, når forholdene ikke er til hinder derfor.
k. Lægetilsyn.
De fleste anstaltsreglementer indeholder bestemmelser om lægetilsyn, og om at
lægen træffer afgørelse med hensyn til indlæggelse på eller overflytning til sygeafdeling,
samt hvorvidt en indlagt kan anses for arbejdsdygtig.
Ved det tidligere nævnte spørgeskema af januar 1950 har udvalget søgt nærmere oplysninger fra anstalterne dels om omfanget af almindelig lægeundersøgelse, dels
speciallægeundersøgelse af de indlagte. Om resultaterne af de modtagne svar henvises til
kap. 3, s. 47.
Fritidssysler.
Kun få reglementer har — ud over de tidligere omtalte bestemmelser om udgangstilladelse, besøg og tobak — nærmere bestemmelser om anvendelsen af fritid.
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Nogle steder træffes dog udtryk som, at der i fritiden „kan gives de indlagte lejlighed til passende læsning", eller lidt mere udførligt, at „det kan tillades de indlagte at
læse i de dem overleverede bøger, at øve sig i skrivning og regning og sysle med et eller
andet mindre arbejde for dem selv". Et enkelt reglement har en bestemmelse om, at de
indlagte kan tilbringe fritiden i spise- eller forsamlingssalen eller i afdelingsgården eller
haven, samt —• hvad også mødes i et par andre reglementer —• at der skal sørges for, at
alumnerne kommer i frisk luft, helst daglig.
Straffebestemmelser.

Til forskel fra straffereglementerne for Sundholm, der nøje angiver en række disciplinærforseelser og den straf, hver enkelt forseelse medfører, har reglementerne for landets
øvrige anstalter kun almindelig holdte bestemmelser om de straffe, der kan bringes i anvendelse overfor de indlagte. Det anføres altid, hvilke straffemidier der står til rådighed
i tilfælde af mindre forseelser eller overtrædelser af reglementet, samt hvem den ikendende
myndighed er. Ofte gives der dog tillige en opregning eller en eksempelvis opregning af
forhold, der kan straffes disciplinært.
Dernæst indeholder reglementerne altid en bestemmelse om, at der i tilfælde af
grovere forseelse efter indstilling fra anstaltsbestyrelsen og med den indlæggende kommunes samtykke af vedkommende anstalt kan ikendes tvangsarbejde i indtil 3 måneder,
og for forsørgelsesafdelingens vedkommende ofte også en bestemmelse om, at overflytning
til arbejdsafdeling i indtil 6 måneder kan findested med den indlæggende kommunes godkendelse og vedkommende amts approbation.
Endelig åbner alle reglementerne adgang til i undtagelsestilfælde at anvende
umiddelbar indespærring for at forebygge rømning, voldsomheder eller for at sikre ro og
orden. Som regel er hertil knyttet forskellige forskrifter om indberetning til overordnet
myndighed og om, hvor lang tid sådan indespærring højst må strække sig over.
Een enkelt anstalt — Århus — har ved siden af de almindelige bestemmelser i
reglementet om straffe mere detaillerede forskrifter herom, i et særligt straffereglement
omfattende både arbejds- og forsørgelsesafdelingen. Straffereglementet svarer næsten ordret
til de tilsvarende reglementer for Sundholm, og den væsentligste afvigelse fra sidstnævnte
er, at fortabelse af opsparet arbejdsvederlag er hjemlet i langt færre tilfælde og som regel
ikke kan kumuleres med indeholdelse, for hvilken varigheden så til gengæld er noget
længere end på Sundholm.
Som forhold, der kan medføre disciplinærstraf, nævner flere reglementer: overtrædelse af reglementets bestemmelser, ordensforskrifter, krænkelse af hus- og arbejdsordenen
eller anstaltens fred, samt ulydighed og opsætsighed mod foresatte; enkelte reglementer
medtager herunder også klagemål til rette vedkommende, som af disse befindes bevidst
usandfærdige.
De straffe, der kan anvendes, varierer en del fra anstalt til anstalt, men omfatter
hyppigt en vis tids:
na^gtelse af udgangstilladelse,
forbud mod anvendelse af tobak,
ekstraarbejde i fritiden,
forsættelse til andet arbejde,
inddragelse af arbejdsvederlag,
hel eller delvis fortabelse af godskreven arbejdsfortjeneste,
10
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udelukkelse fra arbejde,
udelukkelse fra andre begunstigelser.
Enkelte reglementer medtager også:
arbejde afsondret fra andre, og
kostindskrænkning i indtil 14 dage, dog kun når det efter indhentet lægeerklæring må
antages at kunne ske uden skade for pågældendes legemlige og åndelige sundhed.
Ligesom ordningen af den daglige ledelse og tilsynsforholdet er meget forskellig
på de enkelte anstalter, således er det også meget uensartet, hvorvidt reglementerne henlægger ikendelse af disciplinærstraffe til vedkommende bestyrer (inspektør, forvalter) eller til
bestyrelsen (eventuelt vedkommende sociale udvalg). Hvor afgørelsen træffes af bestyreren,
er der dog ofte forskrifter om indberetning til — eventuelt efterfølgende godkendelse af —
den tilsynsførende myndighed, eller i hvert fald bestemmelser om indførelse i dagbog
eller protokol af det passerede og den ikendte straf.
Kun få reglementer har forskrifter om advarsel eller kraftig irettesættelse i tilfælde
af 1. gang begåede mindre forseelser, men som regel må en sådan mulighed indirekte ligge
i, at strafikendelser er afhængig af et skøn.
Som eksempel på grovere forseelser nævnes ofte flugt eller opsætsighed mod foresatte, forsætlig skade på inventar m. v. For at tvangsarbejde i sådanne tilfælde kan ikendes (i indtil 3 måneder), kræves medvirken af vedkommende amt ligesom også samtykke
af den indlæggende kommune.
For det tilfælde, at indespærring i celle må finde sted, foreskriver flere reglementer,
at der omgående skal afgives indberetning til bestyrelsen (eller vedkommende sociale udvalg), der så inden 24 timer skal foretage det fornødne for at få den indlagte draget til
ansvar efter reglerne om grove forseelser (d. v. s. eventuelt ikendelse af tvangsarbejde)
eller lade sagen henvise til retten. Overhovedet er der i alle reglementer bestemmelser om,
at celleindespærring omgående skal indberettes, og meget ofte også fastsat ret kort frist
for, hvor længe sådan kan opretholdes, eller hvornår den overordnede instans skal have
taget stilling til sagen. Efter reglementet for Holbæk må straf i form af arbejde i enkeltcelle højst ikendes for 2 X 24 timer, i Saxkøbing ikke udover 3 måneder; på Aalborg amtskommunale anstalt kan hensættelse i enecelle ikendes i indtil 60 dage, idet dog den
herved forårsagede forlængelse af opholdstiden ikke uden samtykke af socialministeriet må overstige en trediedel og aldrig halvdelen af opholdstiden. Adgang til anvendelse af spændetrøje, håndjern og lign. nævnes aldrig direkte forsåvidt angår arbejdsanstalterne, men må i hvert fald kunne finde sted på arbejdsanstalten i Viborg, der
udtaler, at inspektøren i nødsfald kan anvende de i straffelovens § 48 omhandlede sikringsmidler; sådan foranstaltnings iværksættelse må ufortøvet forelægges bestyrelsen til
godkendelse.
Klageadgang.

Samtlige reglementer med undtagelse af reglementet for Horsens arbejds- og tvangsarbejdsanstalt indeholder en bestemmelse om, hvorledes og til hvem de indlagte kan fremføre eventuelle klager. Hyppigt har de indlagte en fremstillingsadgang for bestyrelsens formand, bestyrelsen eller det sociale udvalg. Ofte skal der, forinden afgørelse træffes, gives
forvalteren (bestyreren, inspektøren) lejlighed til at erklære sig over klagen. Endvidere
har flere reglementer en tilføjelse om, at de indlagte er berettiget til direkte at indgive besværing til amtet.
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Forskellige andre bestemmelser.

Det er almindeligt i reglementerne at træffe økonomiske bestemmelser, bl. a. om at
der for alumnernes ophold på anstalten af den indtøggende kommune betales den af socialministeriet til enhver tid godkendte takst, at ydelser, der ikke måtte va)re omfattet af
taksten (f. eks. lægehjælp, vagthold, ekstraforplejning og beklædningsstykker, udleveret
til ejendom), betales efter regning fra anstalten, at der i tilfælde af en alumnes overflytning
til sygehus af den indlæggende kommune vil være at betale den herfor til enhver tid fastsatte sygehustakst, samt at transport til og fra anstalten sker ved den indlæggende myndigheds foranstaltning og for dennes regning.
Ofte forbyder reglementerne udtrykkeligt personalet at modtage nogen form for
ducør fra de indlagte.
Med hensyn til forsendelser til de indlagte er det i flere reglementer bestemt, at
sådanne ikke må udleveres uden forinden at være undersøgt af anstaltens leder. Breve
til de indlagte på forsørgelses- og arbej dsafdelingen er i almindelighed ikke underkastet
censur. Efter reglementet for Aalborg amtskommunale anstalt gælder dog for samtlige
afdelinger principielt, at breve til og fra alumnerne ikke må udleveres eller afsendes,
uden forinden at væ;re læst af inspektøren. Såfremt inspektøren benytter sin ret til at
tilbageholde breve, skal indberetning herom straks gøres til bestyrelsen.
Endelig kan nævnes, at nogle reglementer foreskriver regelmæssig gårdtur for de
indlagte, såfremt vejret — og de pågældendes helbredstilstand — tillader det, samt at
dørene på nogle anstalter skal være låsede til sovestuerne, så snart de indlagte er kommet
i seng.
II. Tvangsarbejdsanstalterne.
A. Sundholm. Reglement for personer, der er indsatte i tvangsarbejdsanstalten1).

§ 1 indeholder bestemmelser om, at personer ved indsættelsen i tvangsarbejdsanstalten bliver visiterede, badede og rensede, samt iført den reglementerede dragt. Egne
klæder og andre personlige effekter protokolleres og afgives til opbevaring. Protokoltilførslen underskrives af den indlagte.
§ 2 indskærper overholdelse af ro og orden på anstalten, samt forbyder ødelæggelse
og hærværk, for hvilke der er erstatningspligt.
Om arbejde bestemmer § 3, at de indlagte uvægerligt har at udføre det dem"pålagte arbejde, uden at de kan gøre fordring på betaling herfor. Forsåvidt deres opførsel
er tilfredsstillende, kan de dog forvente godtgørelse for overarbejde efter nærmere på
anstaltens kontor foretagen opgørelse. Indtjente beløb udbetales ved afgang under eet eller
i rater. Eventuelle rater, der ikke er afhentet senest et halvt år efter afgang, fortabes.
Personer, der som straf er overført til tvangsarbejdsanstalten fra arbejdsanstalten, kan ikke
forvente eventuelt under denne afsoning godskrevet overfortjeneste udbetalt ved^løsladelsen. Beløbet påføres derimod de pågældendes afregnings konto sammen med den i arbejdsanstalten godskrevne overfortjeneste. Nærmere instruks angående arten og omfanget
af det mindstearbejde, der til enhver tid fordres udført selv af de mindst arbejdsdygtige,
og som fastsættes af inspektøren, opslås i arbejdslokalerne.
Oppurring og spisetid er som på de øvrige afdelinger. Arbejdstiden er derimod
noget længere, nemlig fra kl. 7—11 y2 og fra kl. 12%—18, og sengetid kl. 20% (§ 4). Forx

) Se noten s. 57.
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såvidt vejrlig og årstid samt pågældendes helbredstilstand tillader det, skal hver indlagt
daglig have 2 gange y2 times gårdtur, der om formiddagen kan lægges indenfor arbejdstiden ( § 8).
De indlagte er efter omstændighederne pligtige at rengøre lokaler, inventar m. m.
udenfor den pligtige arbejdstid og uden vederlag (§ 5). På søn- og helligdage arbejdes —
ud over nødvendig renholdelse m. m. — kun forsåvidt de indsatte anmoder derom (§ 7).
Det er dem forbudt udenfor den reglementerede forplejning og de faste spisetider at nyde
noget. Inspektøren kan dog undtagelsesvis tillade brug af skråtobak (§ 6).
Deltagelse i anstaltens almindelige gudstjeneste står de indlagte åben og er frivillig. Upassende opførsel i kirken kan dog medføre udelukkelse derfra, dog ikke for længere tid ad gangen end 4 uger. Personer, der hensidder i straffecelle, samt sådanne, der efter
§ 14 er hensat i enecelle, har ikke — respektive kan udelukkes fra — adgang til gudstjeneste.
Anstaltens præst kan dog besøge de pågældende i cellen.
De indlagte må uden inspektørens tilladelse og nærmere bestemmelse hverken afsende eller modtage breve eller meddelelser. Tilsvarende gælder besøg. Alle ind- og udgående breve underkastes censur (§ 9).
§ 10 indeholder indskærpelse af lydighedspligten overfor personalet, samt giver de
indlagte adgang til at begære sig fremstillet for inspektøren, såfremt de anser sig forurettet
og vil fremføre klage derom.
Forsåvidt omstændighederne tillader det, skal de indsatte have bad 1 gang ugentHg (§ 11).
Med hensyn til straffe bestemmer § 12, at inspektøren for mindre overtrædelser af
reglementet kan bestemme hel eller delvis fortabelse af eventuel godskreven overfortjeneste. For enhver grovere overtrædelse af reglementet, for forsøg på desertion eller for
anden grovere uorden, kan de indlagte — medmindre sagen henvises til politibehandling
— af magistraten ikendes:
a) nægtelse af begunstigelser, som anordninger og reglementer hjemler de indsatte, hvis
opførsel er tilfredsstillende,
b) nedsættelse i lavere arbejdsklasse,
c) udelukkelse fra arbejde i indtil 14 dage,
d) hensættelse i straffecelle i indtil 60 dage, dog at den ved hensættelse i straffecelle
forårsagede forlængelse af den idømte straffetid ikke uden socialministeriets samtykke
må overstige en trediedel og aldrig halvdelen af straffetiden.
Indtil den efter § 12 fornødne kendelse kan tilvejebringes, er inspektøren i tilfælde
af opsætsighed eller ustyrlighed, og når en indsat ikke på anden måde kan bringes til at
ophøre med at forstyrre den i anstalten fornødne ro og orden, berettiget til foreløbig at
anbringe pågældende i enrum, og ved passende midler at forhindre pågældende i at udøve
vold, dog at der uopholdeligt derom gøres indberetning til magistraten (§ 13).
Endelig tillader § 14 anvendelse af spændetrøje, håndjern, hensættelse i sikringscelle eller andre anbringelsesmidler i det for øjemedet nødvendige omfang for at afværge
truende vold, betvinge voldsom modstand eller forebygge rømning.
B. De øvrige tvangsarbejdsanstalter.

Medens den amtskommunale anstalt i Aalborg har et for alle afdelinger fælles reglement med visse særbestemmelser for de enkelte afdelinger, har de øvrige 3 tvangsarbejdsanstalter (afdelinger) hver sit eget reglement.
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Som det fremgår af afsnit I, B kan der påvises en del forskelligheder i reglementerne
for arbejds- og forsørgelsesanstalterne. Hvad angår tvangsarbejdsanstalterne, er reglementerne ej heller ensartede, men svarer dog i så mange henseender til reglementerne for arbejds- og forsørgelsesanstalterne, at en detailleret gennemgang vil være ufornøden. I det
følgende skal derfor alene fremdrages de punkter., på hvilke bestemmelserne afviger fra
eller synes strengere, end tilfældet normalt er efter reglementerne for arbejds- og forsørgelsesanstalterne.
Om belægningen anfører reglementerne altid ganske kort, at tvangsarbejdsanstalten er beregnet til at modtage de personer, som i medfør af forsorgsloven skal anses med
tvangsarbejde.
Efter samtlige reglementer skal de indlagte holdes skarpt adskilt fra de på anstaltens øvrige afdelinger indsatte, og også isolation af den enkelte er mere almindelig på
tvangsarbejdsafdelingerne. Således bestemmer reglementet for anstalten ved Horsens, at
tvangsfangerne sover i natoeller eller — forsåvidt de er ældre elier svagelige -— i fællesrum,
samt at personer, der for grovere forseelser er hensat i enecelle, opholder sig og arbejder i
deres celle og kun enkeltvis har gårdtur i cellegården.
Efter reglementet for anstalten i Rønne er alumnerne anbragt enten i fællesafdelingen, hvor de sover i fælles soverum og arbejder i arbejdsstuen eller i anstaltens
arbejdsgårde eller i have og mark under stadig bevogtning og uden at komme i berøring
med andre personer, eller i celleafdelingen, hvor de dag og nat opholder sig i og arbejder
1 deres celle og enkeltvis har gårdtur i cellegården.
Som hovedregel har de indlagte ikke udgang og må kun modtage besøg udefra
med inspektørens (bestyrerens, forstanderens) særlige tilladelse og i dennes eller opsynets
nærværelse. Breve til og fra dem skal læses af inspektøren og kan tilbageholdes, når indholdet findes upassende; for Horsens' og Aalborgs vedkommende er direkte tilføjet, at
tilbageholdelse ikke kan ske, når breve er stilet til øvrigheden. Efter reglementet for de
2 sidstnævnte anstalter kan inspektøren tillade brugen af røgtobak under gårdturen, medens tobaksrygning efter de andre reglementer er ubetinget forbudt.
Keglementerne indeholder følgende straffebestemmelser:

1)
2)
3)
4)
5)

1. Rønne (§21).
Alumnerne kan for mindre forseelser af forvalteren straffes med:
ekstraarbejde i fritiden,
forsættelse til andet arbejde,
udelukkelse fra begunstigelser, derunder anvendelse af ducører,
udelukkelse fra arbejde indtil 14 dage,
udelukkelse fra arbejdsducører.

Om straffene vil der af forvalteren være at gøre bemærkning i dagbogen, ligesom
han ved det nærmest følgende bestyrelsesmøde vil have at gøre indberetning herom til
bestyrelsen, der i sin forhandlingsprotokol optager en kort bemærkning om straffens idømmelse og om, hvorvidt bestyrelsen kan godkende straffen. Grrove ordensforseelser, derunder
flugt fra anstalten eller bortgang uden tilladelse, kan med bestyrelsens sanktion med samtykke
af den indlæggende myndighed straffes med hensættelse til tvangsarbejde i indtil 3
måneder1).
x

) Herved må forstås forlængelse af opholdet som disciplinærstraf.
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Om forseelsens art og de ikendte straffe bliver der at gøre fornøden tilførelse til
bestyrelsens forhandlingsprotokol.
2. Straffebestemmelserne i reglementet for tvangsarbejdsafdelingen i Viborg svarer
nøje til forannævnte. Det tilføjes dog i dette reglement, at inspektøren i nødsfald kan anvende de i straffelovens § 48 omhandlede sikringsmidler, dog at sagen ufortøvet må forelægges bestyrelsen til godkendelse af de trufne foranstaltninger.
3. Horsens (§§ 10 og 11),
For mindre forseelser kan de indlagte af bestyreren straffes med arbejde i fritiden,
forsættelse til andet arbejde, formindskelse eller berøvelse af arbejdsfortjeneste, berøvelse af adgang til at anvende arbejdsfortjeneste samt berøvelse af andre ellers tilladelige friheder.
I det omfang, det er nødvendigt for at afværge truende vold, betvinge voldsom
modstand, forebygge rømning eller forhindre andre grovere forstyrrelser af anstaltens fred,
er bestyreren bemyndiget til at anvende spændetrøje, håndjern, hensættelse i sikringscelle
eller andre sikringsmidler, indtil kendelse kan indhentes fra bestyrelsens formand, til hvem
indberetning om det passerede uopholdelig skal afgives.
For grove forseelser — bortset fra sådanne, som er genstand for påtale ved rettergang —, flugt, bortgang uden tilladelse eller forsøg herpå såvel som for anden grovere,
uorden vil de indlagte af bestyrelsen kunne ikendes:
1) udelukkelse fra arbejde i indtil 14 dage;
2) hensættelse i enecelle i indtil 60 dage; dog må den ved hensættelse i enecelle forårsagede forlængelse af opholdet i anstalten ikke uden samtykke af socialministeriet
overstige en trediedel og aldrig halvdelen af indlægningstiden og må i hvert fald højst
udgøre 3 måneder;
3) hensættelse i sikringscelle; sådan hensættelse, der ikke kan medføre forlængelse af
den indlagtes ophold i anstalten, må dog ikke uden socialministeriets samtykke overstige 6 måneder.
4. Straffebestemmelserne i reglementet for tvangsarbejdsafdelingen i Aalborg er
udformet på tilsvarende måde som på anstalten i Horsens. Yderligere foreskriver reglementet, at i ganske særlige tilfajlde af uorden eller opsætsighed kan inspektøren, når en
af de anbragtes opførsel truer ro og orden på anstalten, indsætte den pågældende i sikringscelle eller belægge vedkommende med håndjern, men dette skal omgående indberettes til bestyrelsen og hensættelsen i sikringscelle eller belæggelsen med håndjern må ikke
uden bestyrelsens eventuelle mundtlige tilslutning strække sig over 24 timer.
Alt i alt kan det siges, at de indlagte på tvangsarbejdsanstalterne er underkastet
en strengere disciplin end de indlagte på andre afdelinger samt har færre friheder end
disse. Opholdet bærer et ret fængselsagtigt præg, og det er formentlig denne omstændighed — i forbindelse med påvirkning fra bestemmelser i reglementet fra tiden før forsorgslovens ikrafttræden — der er årsag til, at nogle af reglementerne endnu bruger udtrykket
„tvangsfanger" om de indlagte, uanset at hensættelsen til tvangsarbejde ikke længere kan
" finde sted i henhold til dom, men alene sker ved en administrativ beslutning.
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III. Oversigt over disciplinærstraffes anvendelse på anstalterne
i 1948—49 og 1949—50.
For at skaffe klarhed over, i hvilket omfang de i reglementerne hjemlede disciplinærstraffe faktisk anvendes på anstalterne, har udvalget anmodet anstalterne om for
hvert af årene 1948—49 og 1949—50 at meddele nærmere oplysninger herom på et af
udvalget udarbejdet spørgeskema.
For hver af de nedenfor særskilt nævnte straffearter ønskede man oplyst
1) hvor mange gange den pågældende straf var ikendt,
2) hvor mange personer den var blevet ikendt,
3) hvor mange af disse, der ved forseelsens begåelse befandt sig på a) forsørgelsesafdeling,
b) arbejdsafdeling, c) tvangsarbejdsafdeling,
4) af hvem straffen er ikendt samt
5) dersom straffen ikke er ikendt af bestyrelsen, om den da er forelagt denne til efterfølgende godkendelse.
De modtagne svar er anført nedenfor1). Det bemærkes, at tallene i parentes efter •
anstalternes navn angiver, hvor mange personer der ialt har været indlagt på anstalten
(erne) henholdsvis i 1948—49 og 1949—50. Fordeling af indlagte på henholdsvis forsørgelsesafdeling og arbejdsafdeling har ikke været mulig forsåvidt angår arbejdsanstalten
i Århus.
A. Nægtelse af udgang.
Som det fremgår af oversigten, har nægtelse af udgang som disciplinærstraf kun
været benyttet på ialt 11 af de 24 anstalter. Det er bemærkelsesværdigt, at 1 317 og 1 408
af de ialt 1 367 og 1 468 tilfælde i de to år forekom på 2 af anstalterne, nemlig Sundholm
og arbejdsanstalten i Århus.
Enkelte anstalter har knyttet supplerende bemærkninger til de opgivne tal.
Anstalten i Randers har således oplyst, at udgangsforbud kun er givet, når de
pågældende er kommet berusede hjem og har været til gene for andre; forbudene har aldrig
strakt sig over mere end 1 å 2 uger. Den amtskommunale anstalt i Aalborg har oplyst, at forbudene har lydt på 8 dage for ikke at komme hjem i rette tid. Anstalten i
Kolding anfører, at straffen som regel er ikendt for beruselse; anstalten i Svendborg har
anført, at de eneste forseelser, der er begået, har været beruselse under udgangstilladelse
og forsøg på at indbringe spiritus. I førstnævnte tilfælde har man som regel klaret sagen
med en irettesættelse. I særlig graverende tilfælde har pågældende selv erkendt nødvendigheden af at holde sig hjemme og dermed borte fra fristelserne i 1 å 2 uger. I sidstnævnte
tilfælde har fratagelsen af den indbragte spiritus uden erstatning samt skærpet kontrol i
de efterfølgende dage været den eneste straf.
Arbejdsanstalten i Holbæk har meddelt, at der i de pågældende år ikke er idømt
disciplinærstraffe. Samtidig tilføjer anstalten dog, at man i enkelte tilfælde har måttet
nægte udgangstilladelse for indlagte, idet de pågældende tidligere ved udgang har drukket
*) Besvarelserne ad 4 og 5 er mangelfulde, hvorfor tabeloversigterne ikke er fuldstændige på dette
punkt.
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så meget, at man har måttet hente dem i byen eller lade dem bringe tilbage ved politiets
foranstaltning.
Tallene tyder på, at man på en betydelig del af anstalterne i praksis ordner sig på
tilsvarende måde som ovenfor fremdraget af anstalten i Svendborg og Holbæk.
B. Inddragelse af arbejdsvederlag eller helt eller delvis fortabelse af opsparet arbejdsvederlag.
Dette spørgsmål er alene besvaret positivt forsåvidt angår Sundholm, der har
oplyst, at inddragelse af ugentlig fortjeneste har fundet sted i 14 tilfælde i 1948—49 og
14 tilfælde i 1949—50; halvdelen af opsparet arbejdsfortjeneste er fortabt i 372 tilfælde
i 1948—49 og i 310 tilfælde i 1949—50, medens hele arbejdsfortjenesten er inddraget i 323
tilfælde i 1948—49 og i 340 tilfælde i 1949—50.
Københavns magistrat har på forespørgsel oplyst, at det samlede beløb i opsparet
arbejdsfortjeneste, der de nævnte 2 år på grund af disciplinærstraf er hjemfaldet til anstalten, har udgjort henholdsvis 9 987 kr. 29 øre og 11 795 kr. 55 øre.
C. Nægtelse af besøg, forbud mod anvendelse af tobak eller udelukkelse fra andre begunstigelser
(bortset fra de under de øvrige rubra anførte).

Anstalten i Viborg har oplyst, at straffen i de nævnte tilfælde har vedrørt forbud
mod brug af tobak i 8 dage og arbejdsanstalten i Aalborg, at det har drejet sig om forbud
mod udlevering af tobak i 1 uge på grund af arbejdsnægtelse.
D. Ekstraarbejde i fritiden.
Ingen af anstalterne har meddelt om tilfælde af disciplinærstraf af denne art.
Derimod har arbejdsanstalten i Århus oplyst, at ekstraarbejde i fritiden på denne anstalt
anses for en begunstigelse. De flittigste melder sig til den vagthavende opsynsmand og får
adgang til overarbejde — ca. 2 timer om dagen — imod et mindre vederlag.
E. Udelukkelse fra arbejde eller arbejde af sondret fra andre og
F. Kostindskrænkning.
Ingen af anstalterne har meddelt om tilfælde af disciplinærstraffe af de under E
og F omhandlede arter.
li
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G. Overførsel til arbejdsa f deling (fra f orsørgelsesaf deling).

H. Overførsel til tvangsarbejdsafdeling.

Overførsel til tvangsarbejdsafdeling har således i 1948—49 været anvendt i 69 tilfælde
ialt, af hvilke 53 er forekommet på Sundholm, medens der i 1949—50 har foreligget 57
tilfælde, deraf 34 på Sundholm.

83

Med en enkelt undtagelse har det drejet sig om personer på arbejdsafdeling (arbejdsanstalten i Århus har dog i denne forbindelse henledt opmærksomheden på, at der
ikke opretholdes nogen egentlig sondring mellem arbejds- og forsørgelsesafdelingen).
Københavns magistrat har om årsagerne til de på Sundholm stedfundne ikendelser
af tvangsarbejde som disciplinærstraf oplyst følgende:
Rømning (d. v. s. flugt) i
39 tilfælde i 1948—49 og 24 tilfælde i 1949—50
Arbejdsnægtelse i
12 — i
- 10 — i
Vold mod opsynsmænd i
2 — i
—
lait... 53 tilfælde i 1948—49 og 34 tilfælde i 1949—50
I.

Hensættelse i celle.

Der henvises til tabellen på omstående side, hvoraf fremgår, at anbringelsen i
celle de pågældende år kun har fundet sted på henholdsvis 7 og 6 af anstalterne. Af det
samlede antal 644 og 741 falder henholdsvis 599 og 696 på Sundholm.
Anstalten i Kolding har bemærket, at indsættelse kun har fundet sted, når de pågældende var stærkt berusede. På anstalten i Ulkebøl har indsættelsen fundet sted på politistationen i Sønderborg. Anstalten i Holbæk har oplyst, at man i de nævnte år i enkelte tilfælde har benyttet cellen, men kun hvor det har været nødvendigt at isolere personer fra
de øvrige indlagte på grund af beruselse ved anbringelsen og efter udgangstilladelse.
For Sundholms vedkommende indbefatter tallene for celleanbringelse også de tilfælde,
i hvilke anbringelsen alene er sket for at isolere alumner, der kom berusede hjem efter ud-

gang. Celleanbringelse som egentlig disciplinærstraf for opsætsighed på anstalten og lign.,
er, efter hvad der mundtligt er oplyst, kun sjældent forekommet.
Ud over de forannævnte har ingen anstalter meddelt om tilfælde af celleindespærring.
*/. Endelig har man stillet anstalterne følgende spørgsmål: Er det almindeligt, at flere af
de under A—F omhandlede disciplinær strafje anvendes samtidig på samme person? (Ja
eller nej).

Sundholm har svaret ja forsåvidt angår A og B.
Århus har svaret ja og som eksempel herpå nævnt, at hvis en person hensættes
i cellen på grund af beruselse, vil han almindeligvis også få een eller flere ugers indeholdelse.
Randers har svaret ja.
Samtlige øvrige anstalter har enten svaret nej, ikke udfyldt rubrikken eller blot
henvist til, at disciplinærstraffe overhovedet ikke er blevet ikendt.
Konklusion.
De modtagne oplysninger viser, at der —• bortset fra Sundholm og Århus — har
været gjort yderst ringe brug af disciplinærstraffe; på et ret betydeligt antal anstalter har
disciplinærstraffe overhovedet ikke været anvendt een eneste gang i de to omhandlede år.
Sundholm og Århus indtager en ganske tydelig særstilling; dette hænger antagelig sammen med, at de 2 anstalter som de eneste i landet har særlig detailleret udformede
straffereglementer, der foreskriver ganske bestemte straffe for forskellige arter af forseelser. Endvidere må man i hvert fald for Sundholms vedkommende og måske også for
Århus regne med, at storby-klientellet kan være noget vanskeligere at have med at gøre.

Kapitel 5.

Statistisk redegørelse for belægningsforhold m. v. på arbejdsog tyangsarbejdsanstalterne.
Udvalget har i juli 1948, i januar 1950 og i april 1951 udsendt en række spørgeskemaer til de i drift værende arbejdsanstalter, nemlig:
Arbejds- og tvangsarbejdsanstalten Sundholm i København,
„Forsørgelsesanstalten" Strandgården i Køge,
Frederiksborg arbejdsanstalt i Hillerød,
Holbæk amts arbejdsanstalt i Holbæk,
Arbejds- og forsørgelsesanstalten i Næstved,
Bornholms amts arbejds- og tvangsarbejdsanstalt, Rønne,
Maribo amts arbejdsanstalt i Saxkøbing,
Odense-Assens amts arbejdsanstalt (for 1948 arbejdsanstalten i Klaregade; for 1950 og
1951 arbejdsanstalten St. Dannesbo).
Det kommunale syge- og plejehjem, (fors.afd.) Albanigade, Odense,
Svendborg amts arbejdsanstalt Viebæltegård i Svendborg,
Horsens kommunale arbejds- og forsørgelsesanstalt,
Tvangsarbejds- og forsørgelsesanstalten ved Horsens,
Arbejdsanstalten Overmarksgården i Kolding,
Den kommunale arbejdsanstalt (Vester Kejlstrup) i Silkeborg,
Århus arbejdsanstalt (med filial Bispegården),
Randers arbejdsanstalt,
Den kommunale arbejdsanstalt Set. Jørgensgård med „plejestiftelsen" (forsørgelsesafd.)
Set. Jørgensstiftelse i Aalborg,
Arbejds- og tvangsarbejdsanstalten i Aalborg,
Viborg amts arbejds- og tvangsarbejdsanstalt,
Ringkøbing amts arbejdsanstalt i Holstebro,
Ribe amts arbejds- og forsørgelsesanstalt i Esbjerg,
Haderslev amts arbejdsanstalt i Hoptrup,
Aabenraa-Sønderborg amts arbejdsanstalt i Ulkebøl,
Tønder amts arbejdsanstalt Gørrismark i Tønder.
Spørgeskemaerne for 1948 og 1950 er endvidere sendt til Københavns amts arbejdsanstalt Stolpegården, der er nedlagt i undersøgelsens forløb, og spørgeskemaet for 1948
yderligere til 9 anstalter, som er blevet nedlagt mellem 1934 og 1948, nemlig:
Korsør forsørgelsesanstalt,
Den kommunale arbejdsanstalt i Nykøbing F,
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Arbejdsanstalten i Skrøbelev,
Vejle kommunes arbejdsanstalt,
Vejle amts arbejdsanstalt i Fredericia,
Hjørring arbejds- og forsørgelsesanstalt,
Arbejdsanstalten i Nykøbing M.,
Skive forsørgelsesanstalt,
Holstebro kommunes arbejdsanstalt.
(Navnene er de af anstalterne selv opgivne navne).
På skemaerne har man udbedt sig detaillerede oplysninger om belægningsforhold, det juridiske grundlag for de foretagne indlæggelser fordelt efter hver paragraf i
forsorgsloven, som eventuelt kan bruges som indlæggelsesgrundlag, de indlagte fordelt
efter køn og alder m. m.
Det må fremhæves, at besvarelsen af disse mange detaillerede spørgsmål har forvoldt anstalternes ledelser et betydeligt arbejde, og udvalget kan kun udtrykke sin taknemmelighed over, at anstalterne i undersøgelsens interesse så loyalt har påtaget sig
dette arbejde.
Det fremgår af de indsendte besvarelser, at arbejdsanstalterne i de fleste tilfælde
har til huse i ældre bygninger. Af de anstalter, der endnu er i drift, er det således oplyst,
at 17 stammer fra før år 1900. Enkelte bygninger er opført eller ombygget efter dette
tidspunkt.
Det fremgår af de indsendte skemaer, at der på 5 af anstalterne (Sundholm, Bornholm og Viborg samt de amtskommunale anstalter i Horsens og Aalborg) fandtes tvangsarbejdsafdelinger. Forsåvidt angår arbejdsanstalten på Bornholm har alumnerne på tvangsarbejdsafdelingen dog ikke været klart adskilt fra de øvrige anbragte.
Sygeafdeling eller særlige sygestuer fandtes på 18 anstalter. På samtlige anstalter
(med undtagelse af Strandgården i Køge, der oplyser kun at have forsørgelsesafdeling,)
findes iøvrigt arbejdsaf deling og forsørgelsesafdeling. 12 af anstalterne oplyser, at der
ikke er nogen klar adskillelse mellem disse afdelinger.
Arbejdsanstalterne er placeret ud over landet, således at de dækker hele landet.
Forsåvidt angår tvangsarbejdsanstalternes område er afgrænsningen ganske klar, idet
Sundholm dækker hele øområdet med undtagelse af Bornholm, som har sin egen tvangsarbejdsanstalt; Aalborg tvangsarbejdsanstalt dækker Aalborg, Hjørring og Thisted amter;
tvangsarbejdsanstalten i Viborg dækker Ringkøbing, Randers og Viborg amter, og Horsens
tvangsarbejdsanstalt de øvrige jydske amter.
Forsåvidt angår arbejds- og forsørgelsesafdelingerne er områdeinddelingen mindre klar. I almindelighed er de knyttet til amterne, idet der dog ikke findes amts-arbejdsanstalter i drift i Sorø amt, som benytter arbejdsanstalten i Holbæk, og i Hjørring og Thisted amter, som er medejere af den amtskommunale anstalt i Aalborg.
Efter nedlæggelsen af Stolpegården findes der endvidere ingen arbejdsanstalt
for Københavns amt, som, forsåvidt angår de mandlige alumner, benytter arbejdsanstalten i Hillerød, og forsåvidt angår de kvindelige alumner, arbejds- og forsørgelsesanstalten i Holbæk.
På Frederiksborg amts arbejdsanstalt findes desuden kun afdelinger for mænd,
således at amtet, forsåvidt angår kvinder, der underkastes anstaltsforsorg af den nævnte
art, benytter Holbæk amts arbejdsanstalt.
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For aden amts-arbejdsanstalterne findes der nogle kommunale anstalter, som udelukkende dækker selve byområdet. Heraf kan først og fremmest nævnes Københavns kommunes arbejdsanstalt Sundholm, som er langt den største af samtlige anstalter, men desuden findes der kommunale anstalter i drift i Horsens, Silkeborg og Aalborg.
Med hensyn til arbejdsanstalternes indretning m. v. henvises til redegørelsen
i kapitel 3.

I. Belægningen på arbejdsanstalterne.
a. Belægning pr. 1. april 1948—1951.

Forsåvidt angår belægningen på arbejdsanstalterne har udvalget udbedt sig oplysninger dels om belægningen på en bestemt dato — 1. april — i hvert af årene 1948—
1951, dels om den daglige gennemsnitsbelægning i hvert af årene 1934-35—1950-51. Man er
herved i stand til at belyse udviklingen siden socialreformens ikrafttræden 1. oktober 1933.
Når man har valgt tidspunktet 1. april, skyldes det ønsket om at belyse belægningsforholdene på en årstid, som vel ikke kan benævnes som spidsbelastningstidspunktet,
men hvor på den anden side den store udvandring, som sker i sommermånederne, endnu
ikke er indtrådt.
Resultaterne, forsåvidt angår belægningen pr. 1. april i hvert af de nævnte år,
fremgår af følgende tabel.
Tabel 1 A. Belægning pr. 1„ april 1948—1951 på samtlige anstalter.

Belægningen på de enkelte anstalter var på de samme tidspunkter:

Tabel 1 B. Belægning pr. 1. april 1948—1951 på de enkelte anstalter.
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!) F r a 1950 349 idet Stolpegården er nedlagt og anstalten i Hillerød udvidet med 22 pladser.
) St. Dannesbo kom først i brug, da anstalten i Klaregade blev nedlagt, således at kapaciteten fra
1950 er 201.
3
) Incl. „Bispegården".
4
) Efter nedlæggelse af Stolpegården, udvidelse af anstalten i Hillerød og oprettelse af St. Dannesbo:
1932.
2

Det fremgår af tallene, at arbejdsanstalterne langt fra er fuldt belagt. Der er dog
en betydelig forskel på de forskellige afdelinger og enkelte anstalter.
Tvangsarbejdsanstalterne står så godt som tomme. I 1950 og 1951 var belægningen
således under 5 pot.
Forsåvidt angår de øvrige anstalter, synes Hillerød (efter at Stolpegården er ble-
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vet nedlagt), Odense forsørgelsesanstalt og Set. Jørgensgård og -stiftelse i Aalborg at
være de stærkest belagte anstalter.
For landet som helhed var belægningen (1951) ca. 50 pct. Fordelt efter landsdele
er belægningen i København (Sundholm) ca. 44 pct., på øerne øst for Storebælt 51 pct. (før
Stolpegårdens nedlæggelse ca. 42 pct.), på Fyn ca. 81 pct., i det sydlige Jylland ca. 50 pct.
og i det nordlige Jylland ca. 60 pct.
Der synes at være en tendens til en nedgang i den samlede beläggning i de omhandlede 4 år; dog er der påny fra 1950 til 1951 sket en mindre stigning.
b. Daglig gennemsnitbelægning 1934-35—1950-51.

For at få et mere udførligt materiale til bedømmelse af udviklingen i belægningen,
således som denne har formet sig siden socialreformens ikrafttræden, har man udbedt
sig oplysninger om den daglige gennemsnitsbelægning siden 1934. Tilsvarende oplysninger
er indhentet fra de siden 1933 nedlagte anstalter.
Ilesultatet af de indkomne besvarelser, forsåvidt angår de enkelte anstalter, fremgår
af tabel 2 A.
Det fremgår bl. a. heraf, at praktisk talt ingen af anstalterne i de sidste 17 år har
været fuldt belagt. Ved opgørelsen af den gennemsnitlige daglige belægning på arbejdsanstalterne siden 1934—35 — incl. belægningen på de nu nedlagte anstalter i de år, hvor de
var i drift — må det bemærkes, at en del af anstalterne ikke har været i stand til at give
oplysninger for de første år. For disse anstalters vedkommende har man derfor anslået
den daglige gennemsnitsbelægning for disse første år på grundlag af oplysningerne om belægningen i de nærmest efterfølgende år. Dette gælder således årene 1934—35, 1935—36,
1936—37 og 1937—38. Den usikkerhed, som tallene for disse år derfor kan siges at være
behæftet med, har dog ikke større betydning, da belægningen af de omhandlede anstalter
har været nogenlunde konstant. Det bemærkes, at det for tvangsarbejdsanstalternes vedkommende i intet tilfælde har været nødvendigt at foretage sådanne beregninger, da der
for disse anstalter foreligger nøjagtige oplysninger. Vedrørende de nedlagte anstalter
bemærkes, at arbejdsanstalten i Skrøbelev og den nu nedlagte kommunale arbejdsanstalt
i Holstebro ikke har givet oplysninger om den daglige gennemsnitsbelægning i de år, de
har været i drift. Det har derfor været nødvendigt at udelade dem af nedenstående
opgørelse.
Det fremgår af tabel 2 B, at tallene har bevæget sig en del. Den daglige gennemsnitsbelægning har dog for alle årene ligget så meget under den normerede belægning,
at man næppe kan tænke sig, at anstalterne selv i perioder med spidsbelastning har været
fuldt belagt.
Nedgangen i den daglige gennemsnitsbelægning er gået hånd i hånd med en nedlægning af arbejdsanstalter. lait er siden 1933 11 anstalter blevet nedlagt og kun een nyoprettet.
Hvad angår bevægelsen i tallene, ses der i årene før krigen at have været en svag
stigning, kulminerende i året 1937—38 med en daglig gennemsnitsbelægning på 1 302.
Tallene lå derefter temmelig konstant indtil 1942—43, fra hvilket år antallet falder noget.
Tallet er muligvis nu stabiliseret omkring ca. 1 000.
Denne udvikling skal måske ses i forbindelse med den samtidige udvikling i arbejdsløslieden, som siden 1942—43 har været stærkt reduceret sammenlignet med førkrigstiden. Der kan dog også være sket en ændring i kommunernes praksis med hensyn til at
12
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anvende arbejdsanstalterne som forsørgelsesform eller nogen nedgang i det antal personer,
som det vil være nødvendigt at indlægge på arbejdsanstalt under tilsvarende økonomiske
og sociale forhold som før krigen.
Belægningstallene alene giver ikke tilstrækkeligt grundlag til at udtale sig herom.
Den daglige gennemsnitsbelægning i årene 1934—35 til 1950—51 for samtlige
anstalter under eet fordelt på tvangsarbejdsafdelingerne, arbejds- og forsørgelsesafdelingerne
og sygeafdelingerne udgjorde:
Tabel 2 B. Daglig gennemsnitsbelægning 1934-35—1950-51 på samtlige anstalter.

II. Antallet af indlæggelser på arbejdsanstalterne i 1947-48—1950-51 fordelt
efter indlæggelsesgrundlag.

For at få en oversigt over det juridiske grundlag for de på arbejdsanstalterne foretagne indlæggelser, har udvalget udbedt sig en nøjagtig redegørelse for, i henhold til hvilke
af forsorgslovens paragraffer samtlige indlæggelser i 1947-48—1950-51 er foretaget.1)
Man har udbedt sig spørgsmålene besvaret selvstændigt for mænd og kvinder. Man har
endvidere spurgt om, hvor mange af de i de samme år foretagne indlæggelser der har været
frivillige. Dette spørgsmål har taget sigte på at få oplysninger om, hvor mange af de indlæggelser, som sker med hjemmel i forsorgslovens tvangsregler, der rent faktisk er sket
efter pågældendes eget ønske, idet han har meldt sig til anstalten eller eventuelt på socialkontoret i samme by med anmodning om optagelse.
Det fremgår af tabel 3, at det samlede antal indlæggelser er godt og vel dobbelt så stort, som den daglige gennemsnitsbelægning har været i de seneste år (jfr. foran
tabel 2 B). Heraf har man formentlig lov at slutte, at de enkelte indlæggelsesperioder gennemsnitlig har varet knapt y2 år.
*) Med hensyn til anvendelsen af §§ 316 og 318—322 henvises til kapitel 7, hvor der i afsnit VII
forebages en sammanligning mellem politiets og fæagselsmyndighedernes og anstalternes oplysninger
om anvendelsen.
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Det samlede antal indlæggelser har udgjort:
Tabel 3. Samlet antal indlæggelser 1947-48—1950-51.

Tallene viser ikke nogen udtalt tendens til stigning eller fald, hvilket svarer til,
at der heller ikke synes at være nogen særlig tendens forsåvidt angår den daglige gennemsnitsbelægning (se tabel 2 B) eller belægningen pr. 1. april 1948—1951 (se tabel 1 A). Der
synes således at være sket en vis stabilisering af klientellets størrelse. Der er dog sket en
væsentlig nedgang i antallet af indlæggelser på t vangsarbejdsafdelingerne, medens antallet af indlæggelser på sygeafdelingerne har været stigende sammenlignet med 1947—48.
Med hensyn til spørgsmålet om, hvor mange af indlæggelserne der er frivillige,
må det bemærkes, at der er så store afvigelser mellem de enkelte anstalters besvarelser,
at det formentlig må være tvivlsomt, om de har opfattet spørgsmålet på samme mådeMan skal derfor formentlig ikke lægge alt for stor vægt på disse tal.
Nedenfor har man behandlet besvarelserne særskilt for hver paragraf, der kan
kan danne et muligt indlæggelsesgrundlag.
a. §§ 200 og 217. (Midlertidig anbringelse af bidragsskyldige, som skylder børnebidrag,
til endelig afgørelse træffes om, hvorvidt afsoning kan finde sted).
Tabel 4. §§ 200 og 217.
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De omhandlede paragraffer anvendes ret sjældent. (§ 217 er iøvrigt ophævet ved
lov af 9. juni 1948).
Bestemmelserne har kun været anvendt overfor mænd. De anstalter, på hvilke der
har været foretaget indlæggelser efter de nævnte bestemmelser, har i de omhandlede år
været de i tabel 4 angivne.
Tallene ses at svinge omkring 20 indlæggelser om året i henhold til de nævnte
paragraffer.
b. §§ 207 og 218. (Tvangsarbejde for personer, som ikke betaler skyldige børnebidrag,
der er forskudsvis udbetalt af det offentlige m. v.).
Disse paragraffer anvendes praktisk talt ikke. I de omhandlede 4 år har antallet
af mænd anbragt i henhold hertil udgjort:
1947—48
0
1948—49
1
1949—50
2
1950—51
4
Alle anbringelser er sket på tvangsarbejdsafdelingen på tvangsarbejdsanstalten
i Aalborg.
c. § 311, stk. 3. (Indsættelse på arbejdsanstalt af visse forsørgere, der undlader at betale
foreløbig fastsatte forsørgelsesbidrag).
Også denne bestemmelse anvendes kun meget sjældent som indlæggelsesgrundlag.
I de omhandlede år har den været anvendt over for mænd i følgende tilfælde:

Alle indlæggelser efter denne paragraf er sket på arbej dsafdeling eller blandede
afdelinger.
d. § 312, stk. 2. (Tvangsarbejde for visse forsømmelige forsørgere, der ikke retter sig
efter børneværnets forskrifter).
Denne bestemmelse har ligesom de ovennævnte kun været anvendt i et forsvindende lille antal tilfælde (alle mænd).

Alle er indlagt på arb ej dsaf delinger.
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e. § 313, stk. 4. (Anbringelse på arbejdsanstalt af forsømmelige forsørgere, der samlever
med ægtefællen).
Denne bestemmelse anvendes om muligt endnu sjældnere end nogen af de andre
bestemmelser. Også den anvendes kun overfor mænd.

I 1947—48 er 2 indlæggelser efter denne bestemmelse sket på tvangsarbejdsafdeHngen i Aalborg; de øvrige er indlagt på arbejdsafdelinger eller blandede afdelinger.
f. § 314, stk. 1. (Anbringelse på (arbejds- eller) tvangsarbejdsanstalt af groft ansvarsløse forsørgere, der samlever med ægtefællen).
Anvendelsen af bestemmelsen fremgår af følgende tabel.
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Denne bestemmelse om indlæggelse til tvangsarbejde på bestemt tid for groft
ansvarsløse forsørgere anvendes en del hyppigere end de andre bestemmelser. Den er i
modsætning til de forannævnte bestemmelser om sanktioner overfor personer, der forsømmer deres forsørgelsespligt, i enkelte tilfælde anvendt overfor kvinder.
a—/. Resumé. De under a—f anførte bestemmelser vedrører alle sanktioner, som kan
foretages overfor personer, der forsømmer deres bidragspligt eller forsørgelsespligter. Bestemmelserne anvendes ikke særlig hyppigt. I de 4 omhandlede år er de anvendt ialt
283 gange. Deraf er 79 af anbringelserne eller noget over % sket på Aalborg amtskommunale anstalt.
g. § 316. (Tvangsanbringelse af alkoholister).
Denne paragraf, hvorefter alkoholister midlertidigt kan anbringes på arbejdsanstalt,
indtil anbringelse kan finde sted på drankerhjem, eller som kan anvendes overfor personer, der forlader drankerhjemmet i utide, er kun blevet benyttet i meget få tilfælde.
Omfanget af anvendelsen fremgår af følgende tabel.

Anvendelsen ses at ske meget sporadisk, men bestemmelsen benyttes nu og da tilsyneladende jævnt fordelt over hele landet.
h. § 317. (Tvangsanbringelse af alkoholister).
Denne bestemmelse, hvorefter personer, som har bragt sig selv eller deres familie
i trang som følge af alkoholisme, og som derfor må have offentlig hjælp, kan anbringes
på arbejdsanstalt, anvendes også kun meget sjældent.
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Tabel 10. § 317.

*) Deraf 1 kvinde.

Bestemmelsen har, som det fremgår, ikke været benyttet det sidste år.
i. § 318. (Anbringelse af personer, som løslades efter straf for betleri og løsgængeri).
Bestemmelsen vedrører personer, som har været straffet for betleri eller løsgængeri,
og for hvem der inden deres løsladelse træffes beslutning om anbringelse på tvangsarbejdseller arbejdsanstalt.
Denne bestemmelse bruges som indlæggelsesgrundlag for såvel mænd som kvinder.
Følgende tabel giver en oversigt over anvendelsen af bestemmelsen i de senere år.
Tabel 11. § 318.

Bestemmelsen synes fortrinsvis at blive anvendt i København (over for kvinder)
og i Aalborg amt.
j. § 319. (Anbringelse på tvangsarbejdsanstalt af løsladte, erhvervs- og subsistensløse m. £L).
B&ätemmelsen angives at have været anvendt 1 gang i 1947—48 (Holbæk), 2 gange
i 1949—50 (1 kvinde på Aalborg, Set. Jørgensgård og 1 mand i Viborg) og 2 gange i 1950—51
(2 mænd i Viborg).
13
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Dette synes at vise, at der i ganske enkelte tilfælde indlægges personer til tvangsarbejde, også på anstalter, som ikke har egentlige tvangsarbejdsafdelinger. Tallene er så
små, at man ikke har fundet anledning til nærmere undersøgelser.
Jc. § 320. (Anbringelse af løsladte, der ikke omfattes af § 318).
Bestemmelsen synes anvendt en del i København.
Ifølge oplysningerne skulle den være anvendt i følgende tilfælde:
Tabel 12. § 320.

Bortset fra København synes bestemmelsen at være meget sjældent anvendt.

1. § 322. (Anbringelse af erhvervs- og subsistensløse, prostituerede kvinder.)
I henhold til denne bestemmelse skal prostituerede kvinder, som af politiet afleveres
til forsørgelsesvæsenet, indlægges på arbejdsanstalt.
Bestemmelsen har været anvendt i følgende tilfælde:
Tabel 13. § 322.

Bestemmelsen anvendes meget sjældent som indlæggelsesgrundlag.
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m. § 321. (Anbringelse af erhvervs- og subsistensløse).
Antallet af indlæggelser i henhold til § 321 er angivet i følgende tabel.
Tabel 14. § 321.
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Ved langt det overvejende antal indlæggelser på arbejdsanstalterne er det denne
paragraf, der benyttes som indlæggelsesgrundlag både for mænd og kvinder. Dette kan
skyldes, at langt den største del af arbejdsanstalternes klientel faktisk må henregnes under
denne bestemmelse; men det er også muligt og efter det oplyste forsåvidt sandsynligt,
at paragraffen bruges som indlaäggelsesgrundlag også i tilfælde, hvor man kunne bringe
andre bestemmelser i anvendelse. I betragtning af den meget betydelige rolle, som alkoholisme og drukkenskab formentlig spiller som faktisk foranledning til de pågældendes
anbringelse på arbejdsanstalt, er det således bemærkelsesværdigt, så lille et antal, der
årligt anbringes i henhold til forsorgslovens bestemmelser vedrørende alkoholisme (se
tabel 9 og 10); særligt § 317 ville formentlig i mange tilfælde kunne give et egnet indlæggelsesgrundlag. Lignende betragtninger, forsåvidt angår prostitutionen, kan formentlig
gøres gældende vedrørende anvendelsen af § 322.
Det er imidlertid § 321, som bringes i anvendelse.

n. § 30. (Indlæggelse af forsørgelsesmæssige grunde).
Tabel 15. § 30.

Det bemærkes, at Sundholm og den kommunale arbejdsanstalt i Horsens ikke
anfører § 30, men derimod forsorgslovens § 307 som indlæggelsesgrundlag, medens forsørgelsesanstalten i Køge anfører § 292. Der er imidlertid ikke hjemmel for indlæggelse
på arbejds- eller forsørgelsesanstalt i nogen af de nævnte bestemmelser.
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o. § 4o. (Indsættelse til tvangsarbejde som disciplinærstraf.)
Bestemmelsen har været anvendt i følgende tilfælde:
Tabel 16. § 43.

Bestemmelsen anvendes således fortrinsvis på Sundholm og Horsens amtskommunale anstalt; overfor kvinder kun på Sundholm.

III. Antal indlæggelser fordelt efter iudlæggelsesgrundlag i årene
1934-35—1950-51.
Antallet af indlæggelser fra 1934—35 til 1950—51 fordelt efter indlæggelsesgrundlag fremgår af hosstående tabel, der omfatter såvel de i drift værende anstalter som de nedlagte, forudsat disse har været i stand til at give de nødvendige oplysninger.
Det fremgår af omstående, at antallet af indlæggelser steg fra ca. 2 600 i 1934—35
til knap 2 900 i 1937—38, faldt derefter til 2 600 i 1939—40, steg påny til over 3 200 i
1941—42, hvorefter det faldt, indtil bunden blev nået i 1945—46 med 2 110 indlæggelser.
I 1948—49 var antallet 2 769, i 1950—51 2 482.
Det fremgår iøvrigt af tallene, at der er sket en vis forskydning i forholdet mellem antallet af indlæggelser for mænd og kvinder. Medens antallet af indlæggelser for kvinder i 1934—35 kun udgjorde ca. 8 pct. af samtlige indlæggelser, steg denne andel under
krigen, således at i året 1943—44 ca. 18 pct. af samtlige indlæggelser vedrørte kvinder,
og i året 1950—51 vedrørte 12 pct. af indlæggelserne kvinder. Om årsagen til denne udvikling fremgår der intet af det fremsendte materiale.
Ser man på indlæggelsesgrundlaget, fremgår det af tabellen, at antallet af indlæggelser i henhold til § 30 har været stigende såvel for mænd som for kvinder.
Antallet af alimentanter indlagt i henhold til kapitel XV har ligeledes været stigende. Det har dog i hele perioden kun været et meget lille antal personer, der har vatret
indlagt i henhold til disse bestemmelser, og praktisk taget kun mænd.
Antallet af forsømmelige forsørgere indlagt i henhold til kapitel XXV har bevæget
sig temmelig uregelmæssigt, men har i det store og hele været nedadgående. Det er så god-}
som udelukkende mænd, der har været indlagt efter disse bestemmelser.
Antallet af personer, der har været indlagt som alkoholister i henhold til kapitel
XXVI, har været meget stærkt nedadgående (fra 63 i 1934—35 til 8 i 1950—51).
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Derimod liar antallet af omstrejfere været meget stærkt skiftende, uden at man kan påvise nogen bestemt tendens.
De erhvervs- og subsistensløse indlagt i henhold til § 321 udgør gennem hele perioden langt den største gruppe af samtlige. Forsåvidt angår mændene, har tallene bevæget
sig en del, uden at der synes at være nogen bestemt og udtalt tendens. For kvindernes vedkommende har der derimod været et stigende antal indlagt i henhold til § 321. Tallet har
dog svinget meget stærkt. § 322 vedrørende prostituerede kvinder har gennem hele perioden været meget lidt anvendt.
Disciplinærstraf i henhold til § 43 har været benyttet i et stærkt svingende antal
tilfælde, fortrinsvis overfor mænd. Det væsentligste antal indlæggelser efter denne bestemmelse er foretaget på Sundholm. Det vil formentlig være vanskeligt at uddrage nogen bestemt konklusion af de i tabellen anførte tal med hensyn til, om der i tidens løb er sket en
faktisk ændring i sammensætningen af arbejdsanstalternes klientel, som skulle give sig
udtryk i en relativ ændring i de forskellige formelle indlæggelsesgrundes betydning.

IV. Anbringelse af særforsorgspatienter og alders- og invaliderentemodtagere på arbejdsanstalterne.
a. Særforsorgspatienter.

I et særligt spørgsmål på skemaerne for 1948 og 1950 udbad man sig oplysning om,
hvorvidt der på de enkelte afdelinger fandtes indlagte særforsorgspatienter under ventetidsforsorg eller i kontrolleret familiepleje. Det fremgår af besvarelserne, at der pr. 1. april
1948 ialt har været anbragt knapt 10 særforsorgspatienter på arbejdsanstalterne, nemlig
2 af Østifternes åndssvageanstalt på Maribo amts arbejds- og forsørgelsesanstalt i Saxkøbing, og 5 har været anbragt i kontrolleret familiepleje under De Kellerske Anstalter,
heraf 3 på Horsens kommunale arbejdsanstalt og 2 i Randers. Endelig har Aalborg kommunale arbejdsanstalt oplyst, at der af åndssvageanstalten i Vodskov har været anbragt
„enkelte" patienter på arbejdsanstalten.
Pr. 1. april 1949 henlå 8 særforsorgspatienter på arbejdsanstalterne.
b. Rentemodtagere.
Skemaets sidste spørgsmål gik ud på, hvorvidt der på de enkelte afdelinger havde
været anbragt alders- og invaliderentemodtagere. Det fremgår af de indkomne besvarelser,
at der pr. 1. april 1948 fandtes 10 invaliderentemodtagere og 41 aldersrentemodtagere på
arbejdsanstalterne, hvortil kommer 9 invaliderentemodtagere og 7 aldersrentemodtagere
anbragt på Set. Jørgens stiftelse i Aalborg, der formelt er sygeafdeling under den kommunale arbejdsanstalt, men i realiteten fungerer som kronisk sygehjem. Ialt var der herefter
anbragt 19 invaliderentemodtagere og 48 aldersrentemodtagere på arbejds- og forsørgelsesanstalterne. Pr. 1. april 1949 var de tilsvarende tal 20 invaliderentemodtagere (-J- 2 kronisk
syge) og 47 aldersrentemodtagere.
Med hensyn til årsagerne til disse personers anbringelse på arbejds- og forsørgelsesanstalt fremgår det af besvarelserne for 1948, at af de 10 invaliderentemodtagere, der
pr. 1. april 1948 fandtes på arbejds- og forsørgelsesanstalterne, henlå de 9 på arbejdsan-
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stalterne efter eget ønske, fordi de ikke kunne få pleje andre steder, medens 1 blev opgivet
at være dranker, som dog ikke kunne optages på et drank er li j em.
Af de 41 aldersrentemodtagere var 3 anbragt efter straffelovens § 70 (om tiltalefrafald for strafuegnede), medens 6 var anbragt dér på grund af dårlig opførsel på alderdomshjemmet. På forsørgelsesafdelingen i Odense lå 10 aldersrentemodtagere, simpelthen
fordi der ikke var plads på alderdomshjemmet, medens der på Horsens kommunale anstalt lå 9, som efter det oplyste var optaget, dels på grund af pladsmangel på alderdomshjemmet, dels fordi de var uegnede til at opholde sig på alderdomshjem, uden at det
nærmere var angivet, hvor mange der var af hver slags. Endelig henlå 3 aldersrentemodtagere på arbejdsanstalterne efter eget ønske.
De omhandlede personer er formentlig i de fleste tilfælde opført som indlagte efter
§ 30 eller § 321.

V. Antal indlagte alumner pr. 1. april 1934—1. april 1951, fordelt efter alder.

For at skaffe sig overblik over, hvorvidt der i de senere år er sket en forskydning
inden for aldersgrupperne blandt arbejdsanstalternes klientel, udbad man sig oplysning
om antallet af indlagte fordelt efter alder pr. 1. april i hvert af årene 1934 til 1951. Resultatet
af besvarelserne, forsåvidt angår samtlige grupper på samtlige anstalter, fremgår af nedenstående tabeller, som giver dels de absolutte, dels de relative resultater.
Tabel 18. Indlagte alumner fordelt efter alder. (Absolutte tal)

Det fremgår allerede af ovenstående absolutte tal, at tyngdepunktet i hele perioden
har ligget i de ældre aldersklasser.
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Foretager man en relativ fordeling af de ovennævnte grupper efter alder, bliver
resultatet følgende:
Tabel 19. Indlagte alumner fordelt efter alder. (Relative tal).

Det fremgår af ovenstående, at der i de senere år er sket en forskydning i retning
af, at de ældste aldersklasser udgør en stigende del af de på arbejdsanstalterne indlagte.
Det ses således, at medens de over 70-årige før krigen udgjorde 12—13 pot. af samtlige
indlagte, har de i efterkrigsårene udgjort over 20 pct., og de 60—69 årige, som i 1934 udgjorde 23 pct., har efter krigen udgjort over 30 pct. af samtlige. I de senere år synes disse
tal at være stabiliseret.
Tilsammen udgør disse to grupper, der kan betegnes som de egentlig gamle alumner, ca. 50—55 pct. af samtlige mod 36 pct. i 1934. Stigningen i de gamles forholdsmæssige
andel er særlig sket på bekostning af mellemgrupperne, idet gruppen 50—59 årige er faldet
fra 30 pct. til 23 pcb., 40—49 årige fra 16 til 11 pct. og de 30—39 årige fra 9 til 5 pct.
af samtlige. For de under 30-årige er tendensen mindre udpræget.

VI. Indlagte pr. 1. januar 1948—1950 fordelt efter alder og indlæggelsesgrund.

I et særligt afsnit på de i 1948 og 1950 udsendte spørgeskemaer har man udbedt
sig oplysninger om de pr. 1. januar indlagte personer fordelt på alder og indlæggelsesgrund.
Resultaterne fremgår af tabel 20.
Forsåvidt angår de indlagte efter kap. XV, XXV og XXVI er tallene så små, at
en procentfordeling ikke vil være af nogen værdi. Med hensyn til § 322 (prostituerede) bemærkes, at alle de indlagte er mellem 18 og 39 år (i 1950 er alle de indlagte mellem
18 og 29 år).
14
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Tabel 20. Indlagte pr. 1. januar fordelt efter alder og iiidlæggelsesgrund.

Forså vidt angår § 30, §§ 318—320 og § 321 fremgår procentfordelingen af nedenstående tabel.
Tabel 21. Procentvis fordeling efter alder og indlæggelsesgrund pr. 1. januar.

Det fremgår af ovenstående tabel, at der ingen større forskel er på aldersfordelingen
mellem dem, der er indlagt efter den ene eller den anden bestemmelse.
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VII. Indlagte alumner 1950—51 fordelt efter alder.

Efter som de unge eller yngre alumner, der indlægges på arbejdsanstalterne, i almindelighed opholder sig dér en kortere tid end de ældre alumner, vil man på enhver given
dato finde et forholdsvis større antal ældre alumner, end hvis man betragter antal
alumner indlagt i en 'periode f. eks. 1 år. Under hensyn hertil har man udbedt sig oplysninger om de i året 1950—51 indlagte personer fordelt efter alder på indlæggelsestidspunktet
(således at personer, der har været indlagt flere gange i samme regnskabsår, kun medregnes een gang, og alderen beregnes til det første indlæggelsestidspunkt).
Resultatet fremgår af følgende tabel.
Tabel 22. Antal indlagte personer fordelt efter alder på indlæggelsestidspunktet.

Som det fremgår af ovenstående, er der mellem de i et års forløb indlagte personer
en væsentlig større andel unge eller yngre, end man finder ved at undersøge klientellet på
en bestemt dato, som f. eks. i tabellerne 18 og 19 den 1. april hvert år. Man bemærker således
i tabel 22 bl.a., at over halvdelen af de kvinder,der indlægges i løbet af et år, er under 30 år.

108
VIII. Antal Iste gangs indlagte i løbet af 1 år i forhold til antallet af
indlagte personer i samme år.

For hvert af årene 1947-48—1950-51 har man søgt oplysninger om antallet af
1ste gangs indlagte personer.. Bortset fra 1950—51, hvor man som ovenfor nævnt
klart understregede meningen med dette spørgsmål (nemlig antallet indlæggelser, bortset
fra de, der er indlagt mere end 1 gang), har anstalterne haft meget vanskeligt ved at forstå
dette spørgsmål, idet nogle anstalter har medtaget „overliggere" fra det foregående år,
medens andre har set bort fra disse. For 1947—48 og 1948—49 har man søgt at korrigere
disse misforståelser, medens vanskelighederne for 1949—50 var så store, at man har set
sig nødsaget til at udelade tallene for dette år.
Resultaterne for de øvrige år fremgår af nedenstående tabel, hvor antallet i året
indlagte personer er sammenholdt med antallet af personer, som i samme år er indlagt
på anstalt for første gang.
Tabel 23. 1ste gangs indlagte i forhold til antal indlagte personer.

Med hensyn til oplysningerne om antallet „1ste gangs indlagte på anstalt" kunne
det forsåvidt i nogen grad betvivles, at anstalterne har så fuldstændige oplysninger om de
indlagtes „fortid", at spørgsmålet kan besvares helt korrekt. Ovennævnte tal er derfor
formentlig en maksimumsgrænse for antallet af indlagte, der er indlagt på anstalt 1ste gang.
Tallene udgør imidlertid, som det fremgår af ovenstående, en meget konstant andel af de
i hvert år indlagte personer. Det ses således, at mellem 1/4 og 1/5 af alle mænd og ca. 1/2 af
kvinderne, som indlægges på arbejdsanstalt i løbet af 1 år, er 1ste gangs indlagte.
IX. Den talmæssige størrelse af arbejdsanstalternes klientel.

Af betydning for fastlæggelsen af retningslinierne for en eventuel fornyelse inden
for aiistaltsforsorgen vil det være at have et talmæssigt udtryk for anstaltsklientellets
omfang. Ved anstaltsklientellet må formentlig forstås de, der har ophold på arbejdsanstalterne ved årets begyndelse, samt den personkreds, som inden for eet år kan forventes at
blive indlagt (eller lade sig indlægge) på arbejds- og forsørgelsesanstalterne.
Det fremgår af foranstående tabel 1B, at det samlede antal indlagte personer for
hvert af årene 1948, 1949, 1950 og 1951 pr. 1. april har udgjort ca. 1 000 personer. Det ses
endvidere af tabellerne 22 og 23, at det samlede antal personer indlagt i løbet af et år —
bortset fra sådanne, der har været indlagt mere end 1 gang i løbet af regnskabsåret — i de
senere år har andraget mellem 2 300 og 1 900 personer. De nævnte tal kan ikke umiddelbart
adderes, idet det tværtimod må anses for overvejende sandsynligt, at en meget væsentlig
del af de, der henlå på anstalterne pr. 1. april, i årets løb har forladt anstalten og igen er
blevet indlagt på denne eller andre anstalter. Sådanne personer vil ved ovennævnte beregningsmåde figurere i både tallet for de indlagte pr. 1. april og de i årets løb indlagte personer
og dermed tælle dobbelt. Man må endvidere regne med, at der i tallene for de, der har
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været indlagt i årets løb, kan være enkelte „dobbeltgængere" blandt sådanne, som har
været indlagt på flere forskellige anstalter i samme år.
Alt ialt kan man på grundlag af de foreliggende oplysninger anslå det antal forskellige personer, med hvilke arbejds- og forsørgelsesanstalterne i deres nuværende form
kommer i kontakt i løbet af 1 år, til ca. 2 500 personer. 10—12 pct. (250—300) af disse
personer er kvinder, deraf ca. halvdelen yngre (prostituerede) kvinder.
Man har søgt at verificere disse tal ved at undersøge, hvor mange personer, der
ifølge socialministeriets vagabondkartotek skulle have været i forbindelse med arbejdsanstalterne i de sidste 10 år. Dette kartotek er imidlertid på grund af manglende indberetninger fra kommunerne meget ufuldstamdigt. Ved gennemgangen nåede man kun op på
1 525 personer, altså et mindre antal end antallet indlæggelser i et enkelt år. Tallets dimensioner tyder imidlertid på, at det faktiske anstaltsklientel forstået som det antal personer, der ligger eller bliver indlagt på anstalterne i løbet af et år, næppe er større end det
oven for beregnede tal ca. 2 500 personer.
X. Alumner på private arbejds hjem m. v.

Til supplering af de oplysninger, der kunne indhentes fra de offentlige arbejds- og
forsørgelsesanstalter, har udvalget indhentet oplysninger om belægningen på følgende
private arbejdshjem m. v.:
Sønderskovhjemmet, Flintinge, Maribo amt.
Møltrup optagelseshjem, Timring pr. Vildbjerg, i Ringkøbing amt.
„Arbejde Adlers" hjem: Dalhoffs Minde i Hoptrup, Sønderborg amt,
Godrum, Hjøllund station,
Roskildehjemmet, Holbækvej 45, Roskilde.
Vestervang, Vestre Tværvej, Randers (senere nedlagt).
Vedrørende den daglige gennemsnitsbelægning på disse hjem har man herefter
fået følgende oplysninger:
Tabel 24.
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Det fremgår af tabellen, at den gennemsnitlige årlige belægning på de nævnte
institutioner siden 1934—35 har bevæget sig mellem 116 og 133. (Tallene synes at ligge
lidt lavere i årene efter krigen, end tilfældet var før krigen). Ifølge anstalternes oplysninger
synes den gennemsnitlige opholdstid at være ca. 4 måneder. Det antal personer, der går
igennem disse institutioner i løbet af et år, kan herefter anslås til 400—450.
Som det fremgår af oplysningerne i kap. 6, må det endvidere antages, at der i det
klientel, der søger de københavnske herberger og arbejdshjem, Kofoeds skole, Dansk Forsorgsselskab og Københavns ordenspolitis sociale hjælpearbejde, findes en hel del personer,
som i virkeligheden må sidestilles med anstaltsklientellet, og andre, som senere må antages at
havne på anstalterne. Det er umuligt at sige noget om, hvor mange det drejer sig om, men
det vil vel være forsigtigst at regne med, at der uden for arbejdsanstalterne lever et tilsvarende klientel af måske samme størrelse som arbejdsanstaltsklientellet, hvoraf en del
har kontakt med de nævnte private institutioner m. v., mens en del holder sig helt fri
af såvel disse som forsørgelsesvæsenet.
Såfremt man gennemførte en eventuel omorganisering af arbejdsanstaltsforsorgen,
er det ikke utænkeligt, at en sådan forsorg ville komme til at omfatte en del personer,
som ikke for tiden vil være at finde på de nuværende anstalter, først og fremmest fordi de
så vidt muligt søger at undgå at blive anbragt på disse. Man vil formentlig i denne forbindelse særlig rette opmærksomheden mod det klientel, som søger til private institutioner
hvis karakter kan minde en del om de offentlige arbejdsanstalter.

Kapitel 6.

Forskellige private og offentlige institutioner for et delvis tilsvarende
klientel som arbejdsanstalternes1).
En række private og offentlige institutioner i hovedstaden og rundt om i landet
kommer gennem deres sociale hjælpevirksomhed i forbindelse med et klientel, som må
formodes at gå over i eller ligne arbejdsanstaltsklientellet. En omtale heraf må derfor være
af interesse ikke alene udfra ønsket om at få et skøn over arten og omfanget af det asociale
klientel, men også for at få et overblik over de hjælpemuligheder, der frembyder sig ved
behandlingen af dette klientel. En nærmere afgrænsning af det asociale klientel er i sig
selv vanskelig, fordi selve begrebet er flydende. De institutioner, der arbejder på dette
område, tager sig i reglen af meget forskelligartede mennesker, der har flere eller færre
lighedspunkter med anstaltsklientellet, men hvoraf vel kun et mindretal har været i direkte berøring med anstalterne. Der findes kun undtagelsesvis statistisk materiale til bedømmelse af, hvilke og hvor mange personer der søger de heromhandlede institutioner.
Hvor sådant materiale findes, vil det blive anført.
Med hensyn til det arbejde, de enkelte institutioner udfører, gælder dernæst —
som på så mange andre områder indenfor social hjælpevirksomhed — at det langt fra altid
finder udtryk i ydre letkonstaterlige behandlingsformer, men ofte består i en personlig
rådgivning og moralsk støtte, hvis betydning vanskeligt lader sig måle.
Da alkoholistforsorgen og de problemer, denne rejser, vil blive behandlet særskilt,
skal man ikke på dette sted omtale det arbejde, som udføres af afholdsbevægelsen og på
afvænningshjemmene. Det arbejde, der af forskellige foreninger udøves for prostituerede
kvinder, vil blive nærmere omtalt af det af justitsministeriet nedsatte udvalg vedrørende
prostitution.
Oversigten vil herefter omfatte herberger og arbejdshjem, forskellige kristelige institutioners sociale arbejde, Arbejde Adler, Møltrup optagelseshjem, Sønderskovhjemmet,
Kofoeds skole, Københavns ordenspolitis sociale hjælpetjeneste og Dansk forsorgsselskab.

I. Herberger og arbejdshjem.

Ifølge lov nr. 118 af 7. april 1936 om tilsyn med herberger, arbejdshjem m. v. forstås ved herberger (svendehjem, logihuse) institutioner, der er bestemt til at yde logi og
eventuelt forplejning mod pengevederlag for rejsende arbejdssøgende og for hjemløse
personer. Ved arbejdshjem (arbejdsherberger, arbejdskolonier) forstås efter loven instix

) De i henhold til lovgivningen om bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden, senest lov nr. 138 a
29. marts 1947 om foranstaltninger til imødegåelse af ungdomsarbejdsløshed, som ændret ved
lov nr. 262 af 14. juni 1951, af staten oprettede arbejdstekniske ungdomsskoler omtales ikke
her, idet de tager sigte på uddannelse af unge arbejdsløse i almindelighed og således ikke kan
henregnes til institutioner, der på samme måde som de nedenfor omtalte arbejder med et klientel
af en mere eller mindre asocial karakter.
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tutioner, der er besternt til at yde logi og eventuelt forplejning for rejsende arbejdssøgende
og for hjemløse personer mod ydelse — helt eller delvis — af arbejde.
Under 1. marts 1949 har socialministeriet nedsat et udvalg (herbergsudvalget),
hvis opgave det er nærmere at overveje spørgsmålet om, hvilke foranstaltninger der bør
iværksættes for at gøre tilsynet med herbergerne, navnlig i København, mere effektivt,
og hvad der iøvrigt bør foretages for at forbedre forholdene for herbergsarbejdet.
Medens nærværende udvalg derfor ikke skal drøfte spørgsmålet om forholdene på
herbergerne, er det af interesse at søge at danne sig et indtryk af, i hvilket omfang der på
herbergerne og arbejdshjemmene færdes personer, som svarer til det klientel, man træffer
på arbejdsanstalter. Det samlede antal herbergsinstitutioner i landet er i sommeren 1949
af herbergsud valget opgjort til 59, hvoraf 12 institutioner med ca. 1 100 sengepladser
fandtes i København og 47 institutioner med ca. 850 sengepladser fandtes udenfor København. Hertil kommer 2 i 1949—1950 af Kirkens Korshær oprettede herberger i Århus
og Aalborg med plads til henholdsvis 26 og 40 personer. Et arbejdshjem i Randers (15 pi.),
der tilhørte Arbejde Adler, er nedlagt i sommeren 1951.
A.

Herbergsinstitutionerne i København.

Der er i København etableret et nøje samarbejde mellem kommunen og de private institutioner, der driver herbergsvirksoinhed. Det praktiske resultat af dette samarbejde, der allerede i 1922 førte til oprettelsen af Centralkontoret for hjemløse mænd,
er blevet, at der ikke kan ske nogen henvisning til et herberg eller arbejdshjem i København
— med undtagelse af den selvejende institution „Kvindehjemmet", Jagtvej 153, (65 senge),
Arbejdernes fællesorganisations gæstehjem, Nattergalevej 32, (197 senge) og Sømandshjemmet, Set. Annæ Plads 20, (40 senge) — udenom centralkontoret.
Centralkontoret fører kartotek over samtlige personer, der søger herbergsinstitutionerne, og følger herbergsgæsterne fra det øjeblik, de bliver optaget. Een gang om ugen
har de københavnske herbergsledere en fælles drøftelse med repræsentanter for centralkontoret og kommunen. Det fremgår af centralkontorets beretning for året 1950—51,
at kontorets kartotek pr. 1. april 1951 omfattede ialt 37 789 personer. Heraf var 940
nytilkomne i årets løb, af hvilke dog kun 835 personer har søgt bistand på kontoret. I
1950—51 har ialt 2 829 personer været i forbindelse med kontoret, og af disse har 2 772
mænd overnattet på de med centralkontoret samarbejdende herberger eller arbejdshjem.
De optagnes alder og antallet af ophold m. v. fremgår af nedenstående oversigt.

alder

25 år og derunder
26 år—35 år
36 - _ 4 5 over 46 år
ialt...

antal
personer

antal
ophold

587
739
621
825
2 772

1 089
1 974
1 966
2 070
7 099

opholdstid
<daSe)

22 727
38 518
51 453
96 441
209 139

Gennemsnitlig
opholdstid
pr. p e r s o n
(dage)

39
50
83
117
75

Centralkontoret modtager hver formiddag meddelelse fra de forskellige hjem om,
hvor mange overnatninger hvert enkelt har haft den foregående nat, og hvor mange ledige
pladser der er for den følgende nat. På grundlag heraf kan kontoret så fordele antallet
af henvendelser om logi og tager i den udstrækning, det er muligt, hensyn til den enkelte
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persons særlige ønske om, hvilket hjem han helst vil anbringes på. Bortset fra iagttagelse
af de begrænsninger af almindelig eller speciel karakter, de enkelte institutioner måtte have
opstillet, foretager centralkontoret dog ikke nogen egentlig sortering af klientellet på
de forskellige hjem. Betalingen på herberg udgør fra 15. november 1951 1 kr. 40 øre pr.
nat. I særlige tilfælde har centralkontoret adgang til at tilstå ubemidlede gratis herbergsplads for en enkelt eller enkelte nætter. Erhvervsløse, der ikke er i stand til at betale, men
gerne vil præstere arbejde for ophold og forplejning, henvises fortrinsvis til arbejdshjem.
De af centralkontorets hen visningsordning omfattede herberger og arbejdshjem,
og disses kapacitet i 1950—51, fremgår af følgende oversigt:

Af disse hjem er ungdomsherberget på Frederikssundsvej — der er oprettet på
foranledning af ungdomskommissionens henstilling i betænkningen om den tilflyttede ungdoms særlige problemer — specielt forbeholdt unge mennesker under 30 år (aldersgrænsen
på hjemmet blev af pladsudnyttelseshensyn i sommeren 1951 forhøjet fra 25 til 30 år).
Herberget på Kofoeds skole er i overensstemmelse med skolens principper fortrinsvis
forbeholdt personer under 40 år.
Det fremgår af centralkontorets årsberetning, at herbergernes kapacitet i 1950—51
har været udnyttet med gennemsnitlig ca. 74 pct. (Sundholm kun 62 pct., de øvrige herberger ca. 80 pct.). På arbejdshjemmene har gennemsnitsbelægningen andraget 70 pct.
Repræsentanter for udvalget har aflagt besøg på centralkontoret og på samtlige
herberger (bortset fra herberget på Amager Fælledvej) og arbejdshjem. Med undtagelse
af Arbejde Adlers hjem i Thorsgade, der er velindrettet og moderne med eneværelser
såvel for herbergs- som for arbejdshjernsgæsterne, er lokaleforholdene på de fleste hjem
temmelig ringe. Enkelte institutioner, således Frelsens Hærs hjem på Tingvej og Mændenes
hjem i Eskildsgade, råder over et antal enkeltværelser, samt 2- og 3-sengsstuer, men i
meget gamle bygninger. På de øvrige hjem er de optagne henvist til at sove i store — og
stedvis meget overbelagte — sovesale. På de institutioner, der samtidig driver herberg og
arbejdshjem, holdes klientellet skarpt adskilt, således at herbergsgæsterne (bortset fra
institutionen på Tingvej) ikke har adgang til arbejdshjemmets opholdsstue og beskæftigelsesforanstaltninger. De allerfleste herberger er kun åbne i tiden fra kl. 18 (enkelte
først fra kl. 20) til kl. 8 om morgenen.
Med hensyn til spørgsmålet om, hvilke personer der kommer på herbergerne,
skal indledningsvis nævnes en på foranledning af herbergsudvalget i september 1950
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gennemført undersøgelse vedrørende klientellet på 2 af de med centralkontoret samarbejdende herberger, nemlig herberget på Bellahøj og ungdomsherberget på Frederikssundsvej,
samt på gæstehjemmet på Nattergalevej (klientellet på sidstnævnte hjem indgår som ovenfor nævnt ikke i centralkontorets talmateriale). Undersøgelsens resultat viser bl. a. følgende:

Undersøgelsen har endvidere vist, at de optagne på gæstehjemmet på Nattergalevej i vid udstrækning er personer med langvarige ophold. Af de 171 undersøgte på dette
hjem havde 40 boet der i mere end 5 år, 94 imellem 1 og 5 år, og 37 i mindre end 1 år.
Antallet langvarige ophold på Nattergalevej synes at ligge väsentlig højere end på de
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med centralkontoret samarbejdende herberger og arbejdshjem, hvor der ifølge centralkontorets seneste årsberetning i hele året 1950—51 har været ialt 78 faste beboere. Af
disse havde 22 haft uafbrudt ophold i over 5 år, og 56 i mindre end 5 år. Da gæstehjemmet
på Nattergalevej alene modtager personer, hvis medlemsskab af fagforening er holdt vedlige, kan man formentlig gå ud fra, at der i det store og hele ikke er nogen udpræget forbindelse mellem klientellet på dette gæstehjem og arbejdsanstaltsklientellet.
Som tidligere nævnt har i regnskabsåret 1950—51 2 772 mænd haft ophold på de
med centralkontoret samarbejdende herbergsinstitutioner. Til belysning af forbindelsen
mellem dette klientel og arbejdsanstaltsklientellet har man ved en gennemgang af centralkontoret for hjemløse mænds kartotek søgt at tilvejebringe oplysning om, hvor mange af
disse personer, som på et eller andet tidspunkt har været indlagt på Sundholm. Oplysning
om ophold på Sundholm påføres centralkontorets kartotekskort på grundlag af ugentlige
indberetninger fra Sundholm angående indlæggelser, udskrivninger eller bortgang fra anstalten, og kartotekets oplysninger herom skulle således være sikre. Derimod indeholder
kartoteket kun rent undtagelsesvis oplysninger om ophold på andre arbejdsanstalter.
Ved gennemgangen af kortmaterialet (ialt 37 789 kort) lykkedes det ganske vist
kun at finde frem til 2 502 af de nævnte 2 772 personer, men der er ingen grund til at
antage, at de manglende kort ville forrykke billedet. Af de 2 502 viste 205 sig at have været
indlagt på Sundholm. Man kan formentlig herefter regne med, at kun ca. 8 pct. af de personer, der i året 1950—51 har overnattet på disse herbergsinstitutioner, også på et eller
andet tidspunkt har været indlagt på Sundholm. For 78 af de 205 personers vedkommende
lå Sundholmsopholdet forud for 1941 (heraf 30 endda forud for 1933—34). I nogle tilfælde
var de pågældende faste eller jævnlige gæster på herberger eller arbejdshjem, medens det
for en del andre kun har drejet sig om periodevise ophold på et eller flere af disse, ofte med
adskillige års mellemrum. Af de 835 personer, der første gang i 1950—51 har besøgt herbergsinstitutionerne, har ialt 8 været på Sundholm indenfor tidsrummet 1. april 1950—
1. december 1951.
Man har ikke fundet anledning til at foretage nogen nærmere bearbejdelse af de
oplysninger, som centralkontoret ligger inde med vedrørende de 205 personer, men det
kan dog nævnes, at de pågældende i adskillige tilfælde også synes at have haft ophold på
forsorgsselskabets optagelseshjem Lyng eller Assersbølgaard, Sønderskovhjemmet, Blå
Kors's afvænningshj em eller Københavns kommunes afvænningshjem Fårupgaard. En del
har endvidere i perioder været udelukket fra et eller flere af herbergsinstitutionerne; der
har dog kun undtagelsesvis kunnet konstateres en direkte eller nærliggende forbindelse
mellem udelukkelse fra herbergsinstitutionerne og indlæggelse på Sundholm. I ganske enkelte tilfælde har dimission fra Sundholm fundet sted til arbejdshjem, men iøvrigt synes
det ikke særlig hyppigt, at folk umiddelbart efter udskrivning fra Sundholm har taget
ophold på herbergsinstitutionerne.
I den del af klientellet, som ikke har været indlagt på Sundholm, findes der iøvrigt
også ikke helt få, som har været i forbindelse med forsorgsselskabet eller dets optagelseshjem, med Sønderskovhjemmet eller andre afvænningshjem. Hertil kommer en del, som
synes at have været meget nær ved at blive anbragt på Sundholm, idet de ifølge de foreliggende oplysninger har været opført på politiliste, har modtaget afslag om hjælp i anden
form end stiftelsesforsorg eller lignende.
Hverken det foran nævnte eller andet tilgængeligt materiale tillader almindelige
slutninger med hensyn til, hvad det nærmere er for typer af mennesker, der logerer på
de københavnske herberger og arbejdshjem, og af hvilke årsager de kommer på disse. Det
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vil formentlig kun være mulige at belyse disse forhold nærmere gennem en dyberegående
undersøgelse af klientellet.
Under de aflagte besøg på centralkontoret og herbergsinstitutionerne har man
bl. a. drøftet klientellets sammensætning med de enkelte ledere. De indtryk, man herigennem har modtaget, kan i hovedtræk sammenfattes således:
Mellem 60 og 70 pot. af herbergsgæsterne anslås at have arbejde af mere eller mindre
stabil karakter. For denne gruppes vedkommende skyldes opholdet på herberg i ikke ringe
grad den herskende bolignød. Eesten, altså skønsmæssigt mellem 30 og 40 pct. af herbergsgæsterne samt hovedparten af de optagne på arbejdshjemmene, har kun periodevis, og
nogle næppe nogensinde, egentligt arbejde, hvorved de kan forsørge sig selv.
Indenfor begge de anførte grupper, men særlig blandt den sidste, findes et ret betydeligt antal personer, for hvem trang til spiritus har været en medvirkende årsag til,
at de er blevet slået ud af det normale samfundsliv og er havnet på herbergsinstitutioner.
En del af dem har været på arbejdsanstalt, men noget nøjagtigt tal på, hvor mange det
drejer sig om, haves ikke. Det forekommer dog relativt sjældent, at personer henvender
sig på centralkontoret om logi i stærkt beruset tilstand og må afvises af denne grund.
Dette kunne måske tyde på, at herbergsklientellet i almindelighed ikke er helt så forfaldent til spiritus som mange af de personer, der indlægges på Sundholm.
Selv om flere af herbeigsinstitutio tierne udviser en vis tolerance overfor beruselse,
når blot de pågældende opfører sig nogenlunde ordentligt og roligt, forekommer det, at
institutionerne må afvise ordensforstyrrende elementer. Når en gæst gentagne gange har
forset sig, risikerer han at blive sat i karantæne, d. v. s. en vis tid at blive udelukket fra
et eller flere af hjemmene. I særlig graverende tilfælde kan udelukkelsen omfatte alle de
med centralkontoret samarbejdende herbergsinstitutioner. Beslutninger af denne art kræver i hvert enkelt tilfælde enstemmighed blandt samtlige institutionsledere, og forekommer i ca. 30—40 tilfælde om året. Det er dog tilsyneladende sjældent, at sådanne
personer som en direkte følge af bortvisning fra herbergsinstitutionerne havner på arbejdsanstalten Sundholm, hvor de vel nærmest burde høre hjemme.
En ret betydelig del af det mere „faste" klientel betegnes som institutionspræget
i den forstand, at de pågældende helt — eller i perioder —• er ude af stand til at klare sig
på egen hånd. Nogen egentlig forskel mellem den gruppe, der søger herbergerne, og den,
der kommer på arbejdshjemmene, lader sig næppe påvise. Måske kunne man dog — som
af flere ledere anført — hævde, at de personer, der søger arbejdshjemmene, i højere grad
end herbergsgæsterne har indset deres manglende evne til at klare sig på egen hånd og
derfor er mere indstillet på at underkaste sig den orden og regelmæssighed, som opholdet
og beskæftigelsen på et arbejdshjem byder dem. De optagnes arbejdsevne er gennemgående
ringe. Som regel lider de af en eller anden intellektuel, psykisk eller karaktermæssig brist.
Sådanne forhold gør sig ikke mindst gældende blandt de yngre personer, hvis legemlige
konstitution normalt endnu ikke helt er nået at blive ødelagt af årelang uordnet levevis.
De faktiske muligheder for at rette asociale personer op på herbergerne er små, og
herbergerne påtager sig i almindelighed ikke nogen opgave med at hjælpe gæsterne til at
opnå arbejde. Bortset fra, at institutionerne i et vist omfang tilskynder udprægede alkoholister til at gennemføre en antabuskur og iøvrigt ved medarbejdernes forstående sindelag og hjælpsomhed kan øve en beroligende og støttende virksomhed overfor den enkelte,
er herbergsinstitutionerne altså næppe i almindelighed i stand til at udføre noget egentlig
resocialiseringsarbejde overfor de optagne. En særstilling indtager formentlig herberget på
Kofoeds skole, idet dette herberg fortrinsvis modtager yngre personer, som er elever på
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eller søges hjulpet gennem Kofoeds skole, jfr. det særlige afsnit VI om skolens virksomhed.
Forså vidt angår arbejdshj emmens har 3 af disse, nemlig hjemmene på Amerikavej,
Thorsgade og Tingvej, egentlige beskæftigelsesmuligheder for de optagne på selve institutionen. De to førstnævnte driver brændselsvirksomhed med brændekløvning, -savning og
-sortering, samt eventuelt brændselstransport. På Tingvej er der også en papirsorteringsvirksomhed og en magasinafdeling for brugte møbler. Mændenes hjem i Eskildsgade har
ingen beskæftigelsesmuligheder på hjemmets grund ud over almindelig husgerning. Til gengæld skaffer institutionen de optagne forskellige job i byen med f. eks. tæppebankning,
brændselsbæring, flytning og lignende for private rekvirenter, som institutionen har forbindelse med og udleverer de optagne arbejdssedler til.
Arbejdshjemmenes væsentlige indsats må anses at ligge i de rolige og ordnede
— omend ikke lige komfortable — forhold med ordentlig kost og regelmæssig beskæftigelse, de byder den enkelte, samt den personlige indflydelse, lederne er i stand til at udøve overfor de optagne. Det er karakteristisk, at hver institution til en vis grad har sit
særlige klientel, personer, der kommer igen år for år, og således betragter institutionen
som deres faste tilholdssted på de tider af året, navnlig i vintermånederne, hvor de ikke
kan klare sig på egen hånd.
B. Herber g sinstitutionerne udenfor København.

En del af de institutioner udenfor København, der omfattes af herbergsloven, er
små og optager personer af en helt anden kategori end dem, der har interesse for nærværende udvalg. På nogle af hjemmene, fortrinsvis sådanne, der ligger i nærheden af
større provinsbyer, synes der dog at komme personer, som i forskellig henseende svarer
til klientellet på arbejdsanstalter. Nogen samlet oversigt over, hvor stort et antal personer det drejer sig om, haves ikke, og lader sig meget vanskeligt beregne.
Ved besøg på de 2 herberger af nyere dato i Aalborg og Århus har en repræsentant
for udvalget i marts 1951 søgt nærmere oplysning om klientellet på disse 2 hjem og den
virksomhed, de udøver. Endelig har repræsentanter for udvalget besøgt Møltrup optagelseshjem, der også indgår blandt de af herbergsloven omfattede institutioner. Om sidstnævnte hjem henvises til den særlige oversigt IV nedenfor.
På Kirkens Korshærs herberg i Aalborg (26 pi.), der midlertidigt er indrettet i
en sparsomt udstyret barak, andrager antallet overnatninger ca. 6 000 om året, fordelt
på ca. 1 000 personer. Det drejer sig hovedsagelig om yngre personer, hvis gennemsnitlige
alder anslås til ca. 30 år. Blandt herbergsgæsterne har kun enkelte fast arbejde, og de
fleste betegnes som alkoholister. En del modtages direkte fra arbejdsanstalten Set. Jørgensgård som. et overgangsled til det frie liv. Institutionen har et godt samarbejde med arbejdsanstalten og hjælper ofte med at sætte folk også fra arbejdsanstalten i arbejde. En del
af klientellet på herberget er opsporet af institutionens medarbejdere ved besøg i havnen,
på jernbaneterræn og lign., medens andre har meldt sig selv. Det må i denne forbindelse
bemærkes, at mulighederne for at få værelser i Aalborg er langt bedre end i København.
Foruden gennem arbejdsanvisning hjælper institutionen de optagne med værelseanvisning
og antabusbehandling.
Ved siden af herberget driver Kirkens Korshær i Aalborg en arbejdsplads med
brændehugning. På pladsen kan beskæftiges ca. 15 mand, herunder dels herbergsgæster,
som ikke kan få andet arbejde, dels folk, som bor ude i byen og ikke på anden måde kan få
beskæftigelse.
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Institutionen har ikke indtryk af, at der blandt klientellet er særlig mange stærkt
påfaldende i psykisk henseende, og anslår skønsmæssigt denne kategori til ca. 10 pct.
På Kirkens Korshærs herberg i Århus (ca. 40 pi.), der er meget stærkt søgt
navnlig i vintermånederne, andrager antallet overnatninger over 10 000 pr. år, fordelt på
ca. 600—800 personer. De pågældende melder sig af sig selv, og er hovedsagelig subsistensløse. Der ydes de optagne hjælp til at få arbejde. Herudover hjælper institutionen dem
om muligt til optagelse i sygekasse, fagforening m. v. Antabusbehandling prøves i enkelte
tilfælde. I enkelte tilfælde har institutionen henvist yngre personer til en af statens arbejdstekniske ungdomsskoler, og erhvervshæmmede til et særligt hjem for sådanne i
Riisskov.
En statistik vedrørende 44 personer, der opholdt sig på hjemmet pr. 1. januar
1951, viser følgende aldersfordeling: 1 under 20 år, 10 mellem 20—29 år, 7 mellem 30—39
år, 17 mellem 40—49 år, 11 mellem 50—59 år og 3 over 60 år. 34 af de optagne var fra Århus. 10 personer havde boet på hjemmet i over 2 måneder, 6 fra 4—8 uger, 9 fra 1—4 uger
og 17 i mindre end 1 uge. 15 af de optagne havde arbejde eller modtog forsikringsmæssig
kortvarig understøttelse, 14 var langvarig arbejdsløse, 5 oppebar kommunehjælp, 1 aldersrente, medens de øvrige 9 var subsistensløse personer, som man formodede ernærede sig
ved betleri og småfiduser. 23 var drikfældige, heraf 8 kun i mildere form, 5 i svær grad.
Af de 44 personer havde 8 tidligere været på arbejdsanstalt, og ialt 23 havde tidligere
været straffet.
II. Forskellige kristelige institutioners sociale arbejde.

Som det fremgår af det foregående, bliver en del herberger og arbejdshjem drevet
af kristelige organisationer, således af Frelsens Hær, Kirkens Korshær og — særlig i København — af Missionen blandt hjemløse mænd. Driften af disse hjem udgør dog kun en side
af deres sociale arbejde overfor hjemløse eller iøvrigt vanskeligt stillede medlemmer af
samfundet.
Samtlige de nævnte institutioner afholder som led i deres evangeliske og sociale
arbejde en række møder, foredrags- og imderholdningsaftener, i almindelighed med servering af kaffe og brød, varm mælk eller lignende. Blandt dem, der kommer til disse møder,
er der en del, hvis daglige tilholdssted er jernbaneterræn, havnekvarterer, forskellige små
beværtninger og lignende. Institutionernes medarbejdere holder kontakten med disse mennesker vedlige ved regelmæssige besøg de anførte steder.
Ved siden af den personlige og moralske støtte, institutionerne og deres medarbejdere ved personlig indsats kan give den enkelte, råder institutionerne over forskellige muligheder for at yde en hjælp og støtte af mere materiel art, således gennem tilbud om logi på deres
herberger eller arbejdshjem, i form af beklædning, gratis eller billig kost, eller en vis anvisning af beskæftigelse. I en begrænset udstrækning har institutionerne også mulighed for
at yde rejsehjælp til personer, som man håber kan blive rettet op ved at komme tilbage
til deres hjemsted i provinsen.
Institutionerne oplyser, at klientellet i vid udstrækning omfatter personer, som af
legemlige eller psykiske årsager er dårligt i stand til at klare sig på egen hånd, og som behøver en stadig hjælp eller støtte for at kunne føre en nogenlunde regelmæssig og ordnet
tilværelse.
Med hensyn til institutionernes beskæftigelsesforanstaltninger skal nævnes, at
Frelsens Hærs brændevirksomhed og „industriafdeling" på Tingvej, Kirkens Korshærs
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brændeplads på Drejervej i forbindelse med institutionens „socialkontor", samt Missionen
blandt hjemløse mænds anvisningsordning til tæppebankning m. v., også står åben
for andre af institutionens gæster end de, der optages på deres arbejdshjem eller
herberger.
Blandt de talrige andre kristelige organisationer, der arbejder på tilsvarende områder, skal nævnes Centralmissionen, Stokhusgade 2 og Rigensgade 21, København, der
drives af metodisterne. Centralmissionen yder i månederne januar, februar og marts på
hverdage (undtagen lørdage) en gratis middagsbespisning for gamle og svage. Heri deltager ca. 100 mennesker daglig. Selvom institutionen fører kontrol med deltagerne og såvidt muligt sikrer sig, at de har et fast tilholdssted., må det antages, at der blandt gæsterne
findes et antal, som har en vis forbindelse med arbejdsanstaltsklientellet. I de af Centralmissionen på lørdage arrangerede møde- og undesrholdningsaftener, hvortil adgangen er
åben for alle, er deltagelse af personer uden fast bopæl eller arbejde endnu større og muligvis op mod halvdelen. Noget tilsvarende synes at gælde det klientel, der på strenge vinterdage søger Centralmissionens varmestuer, der er åbne hver dag fra morgen til aften, og
hvor der er gratis servering af kaffe og brød eller en varm ret.

u l . Arbejde Adler.

Arbejde Adler er en uafhængig, kristelig institution, der driver en række arbejdshjem landet over med den hensigt at føre mænd, der er gledet udenfor det normale samfundsliv, tilbage til en social tilværelse gennem regelmæssigt arbejde og stabile forhold.
Hjemmene drives for bidrag, der indkommer fra medlemmer og private bidragydere.
Optagelsen på hjemmene sker i almindelighed kun ved de pågældendes egen henvendelse, og det står naturligvis de optagne frit for igen at forlade hjemmene. Der lægges
i arbejdet megen vægt på, at de optagne vænnes til god personlig hygiejne (vaske- og baderum er derfor ret store og velindrettede), at de pågældende kan få en privat tilværelse
ved, at alle soverum er eneværelser, samt endelig på, at de udfører regelmæssigt arbejde.
Beskæftigelsen er i almindelighed landbrugsarbejde og gartneri, brændehugning og forefaldende arbejde. Der udbetales visse ducører.
Arbejde Adler har for tiden følgende hjem udenfor København: DalhofEs Minde
i Hoptrup, Godrum pr. Hjøllund station, samt Roskildehjemmet, Roskilde.
Den gennemsnitlige årlige belægning i de seneste år på de nævnte hjem samt det
i sommeren 1951 nedlagte hjem Vestervang ved Randers har udgjort ialt knapt 100 personer. Det samlede antal personer, som i løbet af et år opholder sig kortere eller længere
tid på institutionens hjem i provinsen, kan formentlig anslås til ca. 200 mænd.
Ved besøg på institutionens senere nedlagte arbejdshjem ved Randers blev det om
klientellet oplyst, at dette i hovedsagen bestod af personer i alderen 40—60 år, der havde
ført en omflakkende tilværelse på landevejene. Hjemmet havde det indtryk, at en del af
klientellet efter nogen tids ophold under de ordentlige og regelmæssige forhold, man bød
dem, var i stand til at vende tilbage til arbejdslivet. På den anden side var der ikke få,
som havde forfærdelig svært ved og næppe nogensinde ville kunne gøre sig gældende på
en almindelig arbejdsplads. Dette skyldtes hovedsagelig psykiske årsager — ikke fordi de
pågældende egentlig forekom sindssyge eller åndssvage (enkelte var dog sandsynligvis
svagt begavede) — der medførte, at de ofte havde svært ved at komme ud af det med
kamme:rater og arbejdsgivere.
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IV. Møltrup optagelseshjem.

Hjemmet er en selvejende institution, der er oprettet i 1912 som optagelseshjem
for mænd, der midlertidigt var ude af stand til at klare sig selv, såsom prøveløsladte og
personer der udskrives fra arbejdsanstalter,. Hjemmet består af en landbrugsejendom på
ca. 300 tdr. land, og rummer i temmelig gamle og utidssvarende bygninger plads til 50
alumner, fortrinsvis i små enekamre. Opholdet er vederlagsfrit. Alumnerne beskæftiges ved
landbrugsarbejde, gartneri, måttevævning og børstenbinderi. Så vidt muligt søger ledelsen
at skaffe de indlagte arbejde, inden de forlader hjemmet. Sammensætningen af hjemmets
klientel har i nogen grad ændret karakter :siden hjemmets oprettelse1). Medens alumnerne
tidligere for en stor dels vedkommende var arbejdsføre personer (bl. a. prøveløsladte) i
de yngre aldersklasser med ophold på hjemmet i en kortere periode, består hjemmets
klientel efterhånden i højere grad af midaldrende og gamle mennesker med ringe erhvervsevne og med varigt ophold på hjemmet. Af hjemmets 18 alumner pr. 1. april 1951 var
således 3 over 70 år, 9 mellem 60 og 70 år, 3 mellem 50 og 60 år, 1 mellem 40 og 50 år
og 2 mellem 30 og 40 år. Af de nævnte 18 alumner var kun 7 optaget indenfor det sidste
år, medens 4 havde haft ophold på hjemmet i 20 år eller derover, og 3 andre i mere end
5 år. Denne aldersfordeling volder hjemmet vanskeligheder, fordi der må antages mere
lønnet medhjælp end, hvad der tidligere var tilfældet.
Hjemmet har igennem en årrække modtaget et årligt tilskud gennem justitsministeriet. Herudover er der gennem arbejds- og socialministeriet i 1950 ydet hjemmet et ret
betydeligt ekstraordinært tilskud til dækning af driftsunderskud. Samtidig blev det efter
de bevilgende myndigheders henstilling tilkendegivet overfor hjemmet, at klientellet snarest bør søges sammensat således, at hjemmet kan siges at løse sine oprindelige opgaver
(hermed menes formentlig at resocialisere arbejdsdygtige personer med asocial levevis).
Den nærmere gennemførelse heraf er for tiden genstand for overvejelser mellem hjemmets
ledelse og arbejds- og socialministeriet.
Møltrup er forbilledet for reglen i forsorgslovens § 41 om arbejdskolonier, men har
aldrig søgt godkendelse efter denne bestemmelse.

V. Søndersko vhj emmet.

Sønderskovhjemmet er (siden 1923) en selvejende, kristelig filantropisk institution,
der tager sig af hjemløse mænd (alkoholister, straffede personer, mænd, der har ført en
omskiftende tilværelse o. s. v.). Dets mål og opgaver er „på kristendommens grund at
hjælpe mænd, det på en eller anden måde er gået galt for, så de er kommet udenfor samfundets rammer."
Hjemmet består af en landbrugsejeindom på ca. 60 tdr. land og rummer i flere
nyere bygninger plads til ca. 25 indlagte1), alle i eneværelser. Opholdet strækker sig gennemsnitlig over ca. y2 år, dog findes der enkelte „faste" beboere. De optagnes alder varierer
fra ca. 20—65 år og omfatter personer fra alle mulige samfundslag. Tilgangen sker enten
ved, at folk kommer af sig selv, eller ved henvisning fra hele landet, f. eks. fra Kirkens
Korshær, Dansk Forsorgsselskab, politiet, Kofoeds skole eller evt. psykopatanstalterne.
Hjemmet søger at beskæftige de optagne ved arbejde, de kender og kan magte,
i første række ved have- og landbruget, eller på værkstederne, således måttevævning,
skrædderi, i smedie, i skomagerværksted, eller i hjemmets køkken. Der ydes skønsmæssig
*) Ang. den daglige gennemsnitsbelægning i årene 1934—48 henvises til s. 109.
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arbejdsducør fra 2—5 kr. pr. uge, og for visse arbejder akkordmæssig betaling. Ved afgang søger hjemmet i alle tilfælde, hvor det ønskes, at hjælpe de pågældende til at få
en plads.
Hjemmet er siden 1939 af socialministeriet godkendt som afvænningshjem for
alkoholister i henhold til forsorgslovens § 42, jfr. § 43, stk. 1. Personer, som er dømt til
anbringelse på afvænningshjem, modtages kun ugerne på hjemmet. Der modtages dog
som foran nævnt ikke alene alkoholister, men hjemløse mænd i det hele taget.
Hjemmet modtager ikke tilskud fra det offentlige — bortset fra de forholdsvis få
tilfælde, hvor patienter indlægges for en kommunes eller andre myndigheders regning —
og drives ved hjælp af indtægterne af landbruget og forholdsvis betydelige gaver og indsamlinger fra privat side.

VI. Kofoeds skole.1)

Kofoeds skole er en selvejende institution, der siden 1928 har virket for arbejdsledige og i de senere år især for arbejdshæmmet og tilpasningsvanskelig ungdom i hovedstaden.
Institutionen består af en grundskole, der i oktober 1951 er blevet nyindrettet i
2 til formålet — med støtte fra stat og kommune — købte ejendomme i henholdsvis Prinsessegade 7 og Dronningensgade 34, samt en træningsskole på Amagers sydspids. Skolen
ledes af dens stifter, kordegn H. Chr. Kofoed, i forbindelse med en særlig nedsat bestyrelse.
1) Grundskolen på Christianshavn søger at yde de unge en efter hvert enkelt tilfælde afpasset hjælp. Man yder ikke denne hjælp for at afbøde et øjeblikkeligt savn eller for
at dække et umiddelbart behov, men med det formål at genopbygge selvrespekten og give
pågældende troen på en ordnet tilværelse som nyttig samfundsborger tilbage. Dette mål
søges nået på den måde, at man lærer de unge værdien af personlig renlighed og orden,
søger at bringe dem i fysisk form gennem gymnastik og lignende, og endelig at give dem
adgang til personlig dygtiggørelse på forskellig måde, således at de kan blive i stand til
påny at indtage en plads i samfundet.
I årenes løb har skolen været i forbindelse med og søgt at hjælpe over 45 000 unge
mennesker, af hvilke ca. 65 pct. har været fra provinsen. Det klientel, skolen i særlig grad
søger at gøre en indsats for, er personer, der af den ene eller anden årsag er kommet i
konflikt med samfundet, føler sig slået ud eller mangler evnen og lysten til at leve et normalt samfundsliv og udføre et produktivt arbejde. En væsentlig del af denne type unge
kommer skolen i forbindelse med ved på natlige togter at opsøge dem på deres tilholdssteder
i jernbanevogne, slæbebåde, kaffebarer, sidegadernes smårestauranter og lignende. En del
andre opsøger selv skolen og søger støtte på et eller flere områder.
Overfor alle disse unge arbejdsløse arbejder skolen efter et særligt, pædagogisk
opbygget princip, der i vid udstrækning bygger på et point-system. For at opnå f. eks. en
beklædningsgenstand, som den enkelte måtte ønske, skal han efter frit valg deltage i nogle
af de opbyggende foranstaltninger, som giver points på. et særlig udleveret arbejdskort.
Da summen af de opnåede points giver ret til at indløse arbejdskortet til en speciel brugelig
mønt i skolens restaurant efter en vis progressiv skala, tilskyndes den pågældende til positive præstationer i skolens forskellige afdelinger, eller til at søge råd og vejledning gennem
x

) Der henvises iøvrigt til den som bilag 8 til ungdomskommissionens betænkning om den tilflyttede- ungdoms særlige problemer optagne redegørelse af kordegn Kofoed om skolens arbejde.
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den specielle service, der stilles til elevernes rådighed. Ud fra den betragtning, at fysiske
og psykiske brist ofte er nær forbundet med dagliglivets tragedier, omfatter de afdelinger,
der tager sigte på at opbygge sundheden, bl. a. bad, gymnastik, en „vitaminkro", forplejning, samt speciel assistance ved fodspecialist, socialrådgiver, læge og sagfører. De afdelinger, hvis formål er at styrke den enkeltes selvrespekt, omfatter tøjdepotet samt vaskeri,
systue, skomageri, stryge- og pressestue, skopudsning og tøjrensning, hvor de pågældende
selv må præstere et arbejde, f. eks. reparere deres gamle tøj eller lignende, som forudsætning for at opnå støtte i en eller anden form. Under de foranstaltninger, eleverne har adgang til at deltage i, og som tager sigte på dygtiggørelse i livet, kan nævnes: teoretisk undervisning i dansk, regning, sprog, bogholderi m. v., foredrag og studiekredse aj
almendannende karakter, samt praktisk undervisning i sløjd, husflid, møbelreparation,
bogbinding og madlavning.
Endvidere driver skolen også et — hidtil under meget trange pladsforhold indrettet — herberg med plads til ca. 80 personer. Henvisningen sker formelt gennem centralkontoret for hjemløse mænd, men er i realiteten fortrinsvis forbeholdt unge, som kan betragtes som elever på skolen.
Gennem skolens afdeling for arbejdsformidling er der i 1950 skaffet arbejdspladser
til ialt ca. 1 000 personer.
Skolen besøges ikke blot af arbejdsledig ungdom, men tillige i vid udstrækning af
personer med fast arbejde, herunder også en del husfædre og husmødre, som ønsker at
uddanne sig eller her søger fritidsbeskæftigelse, f. eks. i skolens hobby-værksteder, underholdning og kammeratskab. Denne del af skolens virksomhed skal dog ikke nærmere omtales på dette sted. Det er skolens erfaring, at en del af de unge, den opnår kontakt med,
i begyndelsen stiller sig temmelig uvillige overfor den undervisning og optræning, der tilbydes. Gennem skolens særlige system vækkes dog i de fleste tilfælde mere eller mindre
ubevidst den pågældendes egen interesse, således at hans tilbageholdenhed formindskes og
afløses af et tillidsforhold, som gør det muligt for skolen at gøre en indsats. I en del tilfælde kan man dog ikke gøre sig håb om at rette en person op blot gennem den „ambulante" behandling, hovedafdelingen er i stand til at yde. Såfremt det derfor skønnes, at
den unge trænger til regelmæssig træning og påvirkning gennem en længere periode, tilbydes der ham et ophold på skolens filial, Træningsskolen i St. Magleby.
2) Træningsskolen1) er oprettet i 1945 og drives med tilskud fra staten i henhold
til loven om foranstaltninger til imødegåelse af ungdomsarbejdsløshed, jfr. lovbekendtgørelse nr. 302 af 2. juli 1951. Den har plads til 50 elever i alderen 18—25 år. Gennem
6—9 måneders ophold søger skolen at give de unge så megen ballast, at de efter afgangen
er i stand til bedre at klare sig i samfundet. Optræningen finder sted gennem en kombination af undervisning efter højskoleformer i elementær og almendannende fag samt gymnastik og idræt med praktisk arbejde som landbrug, gartneri og havebrug, husdyrbrug og
vedligeholdelsesarbejder af forskellig art. Når elevtiden er forbi, søger skolen at skaffe de
unge arbejde. Efter visse fortrolige oplysninger ser det ud til, at godt halvdelen af de elever,
der er udgået fra træningsskolen, har formået at klare sig i arbejdslivet efter afgangen.
3) I den seneste tid har Kofoeds skole taget en ny opgave op ved at søge at danne
støttekredse i hvert sogn i landet. Tanken med disse kredses oprettelse, bestående af mindst
5 personer i hvert sogn, er at udbrede forståelse af det arbejde, der også udenfor hoved1

) Udvalget har —• efter tilsvarende retningslinier som den social-medicinske undersøgelse af arbejdsanstaltsklientellet — i vinteren 1950—51 gennemført en undersøgelse af ca. 50 elever på træningsskolen. En særlig redegørelse herom vil fremkomme senere.
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staden må gøres for at støtte og hjælpe unge mennesker, som kan befrygtes letsindigt at
ville begive sig til hovedstaden, eller — når de vender tilbage fra et sådant ophold i byen —•
har vanskeligt ved at tilpasse sig i tilværelsen påny.
Kredsenes hovedopgaver er angivet på følgende måde:
(1) at være opmærksom på unge, som vil til byen, og få dem til at forstå, at det
er absolut uforsvarligt at tage til en storby, hvis man ikke har fuld sikkerhed både for
arbejde og logi —• det er ikke nok med en af delene,
(2) at have opmærksomheden henvendt på ungdommen i sognet med henblik på
at finde frem til de unge mænd eller piger, det begynder at gå skævt for, at prøve at finde
årsagerne hertil og at træde hjælpende til. Kofoeds skole er rede til skriftlig og personlig
at yde bistand i spørgsmål herom, og
(3) at være Kofoeds skoles kontakt i sognet. Skolen sendte i 1950 ca. 1 000 personer
i pladser på landet. Kredsene vil kunne lette sådanne personers tilbagevenden ved at vise
de pågældende forståelse og venlighed. I hvert enkelt tilfælde vil skolen fremtidig meddele tilflytninger til sognekredsen, og håber på denne måde ad privat vej at kunne følge
de unge i deres videre tilværelse.
Udgifterne ved skolens drift afholdes i det væsentlige ved midler, tilvejebragt ved
privat initiativ. I henhold til loven om foranstaltninger til imødegåelse af ungdomsarbejdsledighed ydes der dog af staten et driftstilskud til træningsskolen på Amager. Af arbejdsløshedsfonden ydes der endvidere et årligt driftstilskud på 5 000 kr. til institutionens
aftenskolevirksomhed.

Vil. Københavns ordenspoliti's sociale hjælpetjeneste.1)

På initiativ af politikommissær Gredsted, Vesterbros politistation, hvorunder
5te distrikt sorterer, og efter forhandling med Københavns kommunes socialdirektorat
har Københavns ordenspoliti ved politidirektørens dagsbefaling nr. 30 af 5. april 1950,
afsnit III, indført en ændret praksis med hensyn til behandlingen af hjemløse og
arbejdsløse mænd, som politiet anholder for overtrædelse af politivedtægtens § 6, stk. 2
(ulovligt ophold på banegårdsterræn, slæbebåde, porte, trappeopgange o. lign.).
Sager af denne art blev tidligere i almindelighed afgjort med bødeforelæg og medførte — når den pågældende ikke kunne eller ville betale bøden — hensættelse til afsoning.
Imidlertid har erfaringen vist, at afsoning og eventuel en vis tids efterfølgende ophold på
arbejdsanstalt i henhold til forsorgslovens §§ 318—21 i de fleste tilfælde ikke har nogen
særlig korrektiv virkning på disse personer, som politiet jævnlig påny antræf?er og må
anholde for overtrædelse af politivedtægten. Hertil kommer, at ophold på de anførte steder
let fører de pågældende ind under kriminelle forhold og gør dem fængselsvante.
Den nye ordning går ud på, at man fra politiets side i stedet for tiltalerejsning i
videst muligt omfang søger at tilbyde den enkelte erhvervs- og subsistensløse hjælp af
mere forsorgsbetonet art gennem en særlig politiafdeling, Københavns ordenspolitis sociale
hjælpetjeneste. Hjælpetjenesten, der nu har lokaler i en ejendom, Vesterbrogade 136, og
hvis personale for tiden består af 1 overpolitibetjent og 5 ordensbetjente i civil, sorterer
l

) Der henvises iøvrigt til politikommissær Gredsteds nærmere redegørelse i Socialt Tidsskrift, nr. 4,
april 1951. (Institution blev oprindelig betegnet som „Københavns ordenspoliti's socialtjeneste",
men har fra november 1951 ændret navn til „Københavns ordenspoliti's sociale hjælpetjeneste").
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direkte under politistation 5. Ifølge den nævnte dagsbefaling har hjælpetjenesten hele
Københavns politikreds til arbejdsområde. Et vist samarbejde foregår dog nu også med
nordre birk og Frederiksberg politikredse.
Specielt med hensyn til hjemløse arbejdsledige kvinder, som anholdes af ordenspolitiet, gælder dog, at disse i alle tilfælde straks afgives til videre foranstaltning for 3.
politiinspektorat, d. v. s. sundheds- og sædelighedspolitiet.
Fremgangsmåden overfor arbejds- og boligløse mænd, som politiet om natten anholder for overtrædelse af politivedtægtens § 6, stk. 2, er herefter i almindelighed følgende:
Efter indbringelse på vedkommende politistation udleveres der den anholdte en
madpakke og noget at drikke til, hvorefter den vagthavende politimand optager en rapport på særlige blanketter med udførlige oplysninger om personlige og økonomiske forhold,
herunder også om tidligere arbejdspladser. Når denne rapport er optaget, spørges manden,
om han ønsker at modtage hjælp gennem hjælpetjenesten. Er svaret benægtende, hvad
kun er sket i ganske få tilfælde, afgives vedkommende direkte til forsorgsvæsenet som
erhvervs- og subsistensløs.
Er pågældende derimod, hvad der som regel er tilfældet, villig til at modtage den
tilbudte hjælp, får han — medmindre indhentede oplysninger fra rigsregistraturen nødvendiggør, at han foreløbig afgives til kriminal- eller krisepolitiet — lejlighed til at sove
i politigårdens arrest (evt. på vedkommende politistation) resten af natten. Den følgende
morgen afleveres han på politistation 5, hvorfra han ledsages til hjælpetjenestens kontorer.
Finder anholdelsen sted natten til en søndag, hvor hjælpetjenesten er lukket, har politiet
en aftale med kommunen om, at personer, som ønsker hjælp gennem hjælpetjenesten, midlertidig kan anbringes på Sundholm, indtil fremstilling finder sted på hjælpetjenesten om
mandagen.
Bestræbelserne går i første række ud på at skaffe passende arbejde og logi og helst udenfor Storkøbenhavn. Før man anbringer pågældende i plads, søger man at ordne hans personlige
og økonomiske forhold, tilrettelægger hans budget og sørger for passende fritidsbeskæftigelse.
Ved siden heraf søger hjælpetjenesten også på en række andre områder at bistå og hjælpe den
anholdte. Medens hjælpetjenestens personale arbejder videre med sagen, skaffes der som
regel gennem centralkontoret for hjemløse mænd midlertidig natlogi på et herberg. I disse
tilfælde betales den første nats ophold automatisk af Københavns kommune; for de efterfølgende nætter betaler kommunen kun indirekte i form af eventuel kommunehjælp, og
personalet i hjælpetjenesten medvirker som oftest ved henvendelserne til de respektive
socialkontorer. Ved hjælp af midler, som er stillet til rådighed fra privat side, kan der
udleveres spisebilletter til Københavns kommunes folkekøkkener i så lang tid, at pågældende kan klare sig, indtil han efter frivillig overenskomst påny skal henvende sig på
hjælpetjenesten. Inden udløbet af 24 timers-fristen fra anholdelsen løslades pågældende
altid formelt, når han efter første samtale forlader hjælpetjenesten.
En betydelig del af de indbragte er yngre mænd, der stammer fra provinsen. Hvis
de ikke nærer særligt ønske om at forblive i hovedstaden, prøver hjælpetjenesten så vidt
muligt at skaffe dem arbejde i provinsen og kan af midler, der er stillet til rådighed fra
privat side, yde hjælp til betaling af rejseudgifterne i sådanne tilfælde. Hjælpetjenesten
har direkte kontakt med en række arbejdsgivere i København og i provinsen. Forinden en
mand sendes i plads i provinsen, søger man at sikre sig arbejdsgiverens bistand til også
at skaffe pågældende en bopæl og eventuel støtte på anden måde. Da rejseudgiften ydes
som'lån, træffes som regel aftale med arbejdsgiveren om at tilbageholde så meget i de
første ugers løn, at beløbet kan blive refunderet hjælpetjenesten.
Udover den gruppe, der henvises til hjælpetjenesten efter at være blevet anholdt
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som foran beskrevet, tager hjælpetjenesten sig af et stigende antal personer, der melder sig
selv og beder om politiets bistand. Ligeledes er der en del, der henvises til hjælpetjenesten
af fængselsmyndigheder og lignende, domstole og anklagemyndighed, fra sidstnævnte ofte
i forbindelse med betinget tiltalefrafald. Hjælpetjenesten har i tiden fra 5. april 1950
til 31. marts 1951 behandlet ialt 925 personer. 12 personer er blevet afvist, fordi de
stillede krav, som hjælpetjenesten ikke kunne medvirke til at opfylde. 80 personer er
udeblevet under deres sags behandling og 90 vides senere bortgået eller afskediget fra
deres plads. Til Sundholm har hjælpetjenesten afgivet ialt 49, enten straks — hvad dog
er sket sjældent — eller efter 1., 2. eller 3. skuffelse. Ialt er 583 direkte blevet anbragt i
plads og 633 hjulpet på anden måde, d. v. s. at de selv har skaffet sig arbejde, men af
hjælpetjenesten er hjulpet til logi, rejsepenge, spisebilletter o. s. v. I begge de sidstnævnte
tal indgår „gengangere".

VIII. Dainsk Forsorgsselskab.
Dansk Forsorgsselskab er stiftet i januar 1951 og viderefører den virksomhed,
som tidligere har været udøvet af „De danske Fængselsselskabers Fa^llesbestyrelse", Fængselshjælpens og Fængselsselskabernes Samvirke (Dansk Værne- og Tilsynsselskab) og de
dertil tilsluttede foreninger og selskaber.
Dansk Forsorgsselskabs formål er ved hjælp af midler, der stilles til rådighed fra
privat eller offentlig side, at virke for forsorgen for personer, der er kommet i konflikt
med straffeloven.
Med henblik herpå tager selskabet sig af følgende opgaver:
(1) Foretagelse af personundersøgelser i henhold til straffelovens § 56, stk. 2.
(2) Tilsyn med personer, der fritages for tiltale, anses med betinget dom eller iøvrigt
ved dom eller administrativ beslutning sættes under tilsyn af selskabet.
(3) Tilsyn med personer, der er løsladt på prøve fra fængsel, arbejdshus og sikkerhedsforvaring.
(4) Driften af de bestående optagelseshjem („Lyng", „Assersbølgård", „Stengården" og
„Engelsborg") og om fornødent oprettelse af nye hjem eller virksomheder.
Endvidere kan selskabet udføre:
(5) Enhver virksomhed, som kan tjene til at hjælpe de personer, der er kommet i konflikt med straffeloven, til at vende tilbage til almindeligt samfundsliv, dels gennem
etablering af personlig rådgivende virksomhed, dels ved at skabe personlige kontakter for de pågældende;
(6) Økonomisk hjælpevirksomhed overfor løsladte og andre personer, der er kommet i
konflikt med straffeloven, herunder om fornødent også understøttelse af sådanne personers familier i tilfælde, hvor hjælp ikke kan fremskaffes på anden måde.
Selskabet har et centralkontor i København samt forskellige regionale lokalafdelinger og afdelinger i tilknytning til fængselsvæsenets anstalter.
Medens centralkontoret udøver de under 1—6 nævnte funktioner forsåvidt angår
København og Sjælland, er en væsentlig del af selskabets praktiske arbejde i det øvrige
land lagt ud til de enkelte afdelinger. Centralkontoret yder dog disse bistand i en række
apørgsmål, og fører på grundlag af indberetninger fra afdelingerne et centralkartotek over
samtlige løbende tilsyn, og over hvem der beskikkes som tilsynsførende. Tilsynshonorar
snvises fra centralkontoret. For at modvirke dobbelt arbejde eller samtidig hjælp fra flere
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afdelinger til samme person, har selskabet fastsat nærmere regler vedrørende de enkelte
afdelingers kompetence til at yde en person økonomisk støtte m. v.
Med hensyn til de enkelte opgaver, som selskabet varetager, skal følgende kortfattede oversigt gives.
(1).
Personundersøgelser i henhold til straffelovens § 56, stk. 2, foretages enten af selskabets egne funktionærer eller af dertil egnede personer, der udpeges af afdelingerne og
godkendes af selskabet. Formålet med rapporterne er til brug for påtale- og domsmyndigheden at tilvejebringe så fyldige oplysninger som muligt om en sigtets tidligere og nuværende
forhold i hjem, skole og arbejde, legemlige og åndelige tilstand m. v., til bedømmelse af,
om betinget domfældelse skal anvendes. Rapporten udarbejdes på særlige skemaer, jfr.
tilsynsnævnets instruks af 10. april 1935.
Af hensyn til betydningen for tilsynsarbejdet søges tilsvarende oplysninger indhentet i sager, hvor tilsyn overdrages selskabet, uden at der forud har været optaget nogen
rapport i henhold til straffelovens § 56.
(2).
Tilsyn med betinget tiltalefritagne, betinget dømte og betinget benådede føres ved
fastlønnede funktionærer eller ved de til afdelingen knyttede tilsynsførende under iagttagelse af bestemmelserne i anordning af 21. januar 1933.
Ansvaret for tilsynenes førelse og alle dispositioner vedrørende disse er udenfor
Sjælland lagt ud til afdelingerne, der ligeledes efter rekvisition fra politiet afgiver erklæring angående den pågældendes forhold i prøvetiden.
Ved overtagelse af tilsyn indsendes indberetning til centralkontoret. Dette skal
ligeledes have meddelelse om eventuelle senere ændringer i tilsynsforholdet (beskikkelse
af ny tilsynsførende, domfældelse, dødsfald in. m.). Såfremt der under tilsynsforløbet sker
overtrædelse af de fastsatte vilkår, eller den pågældendes forhold iøvrigt giver anledning
dertil, afgives der indberetning til centralkontoret om, hvilke foranstaltninger der er, eller
indstilling om, hvilke foranstaltninger der bør søges truffet (indstilling om indsættelse til
afsoning, indskærpelse eller ændring af vilkår m. m.).
Såfremt en under tilsyn værende person flytter fra en afdelings område til en anden
afdelings område, kan tilsynet, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, afgives til afdelingen
på det sted, hvor den pågældende flytter til.
Ved udvælgelse af tilsynsførende lægges afgørende vægt på, at den pågældende
har fornøden livsindsigt og hjertelag og har evner til at komme på rette bølgelængde med
klienterne. Selskabet har tilsyneladende ikke vanskeligheder ved at finde personer, der er
villige til at påtage sig opgaven. Blandt medarbejderne er et betydeligt antal lærere, præster
og kordegne, men iøvrigt er så at sige alle samfundslag repræsenterede.
Tilsynets opgave er såvel af forebyggende som hjælpende art. Den tilsynsførende
skal bestræbe sig for at vinde klientens fortrolighed og herigennem medvirke til, at denne
undgår tilbagefald. Han skal overvåge, at de af myndighederne fastsatte vilkår og forskrifter overholdes. Er klienten arbejdsløs, skal den tilsynsførende — eventuelt i samarbejde
med centralkontoret eller vedkommende afdeling — søge at hjælpe ham til arbejde. Han
skal påse, at klientens forhold til folkeregister, sygekasse, fagforening og lægdsrulle er i
orden. Han skal have personlig forbindelse med klienten mindst een gang månedlig, og i
enhver henseende søge at hjælpe ham, herunder at vække hans selvagtelse, selvtillid og
viljestyrke. Det er et fast princip, at den tilsynsførende, når klienten selv har skaffet sig
plads, ikke må oplyse arbejdsgiveren om tilsynsforholdet og iøvrigt må optræde så diskret
som muligt. Om tilsynets forløb indsendes der regelmæssigt eller så ofte, der måtte ske
væsentlige ændringer i klientens forhold, indberetning til vedkommende afdeling.
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(3).
Ansvaret for førelse af tilsyn med prøveløsladte påhviler principielt den afdeling,
der er knyttet til vedkommende anstalt, idet man lægger vægt på i tilsynsperioden at
kunne bygge videre på de under afsoningen indvundne erfaringer og de personlige kontakter, der er skabt. Anstalterne kan dog, når det skønnes hensigtsmæssigt, delegere tilsynet
til centralkontoret eller afdelingerne.
I tilfælde, hvor tilsynet er delegeret til centralkontoret (lokalafdelingen), afgiver
dette indberetning til den afdeling, hvorfra pågældende er løsladt, dersom der under tilsynets forløb sker overtrædelse af de for prøveløsladelsen fastsatte vilkår eller den pågældendes forhold iøvrigt giver anledning dertil. Ved tilsynsperiodens udløb afgives en fyldigere udtalelse om den pågældendes forhold i prøvetiden.
(4).
Selskabets optagelseshjem „Lyng" og „Assersbølgård", der begge ligger i Jylland,
er bestemt til optagelse af mænd, som har været i konflikt med straffeloven, og som enten
er løsladt på prøve, betinget benådet eller betinget domfældt mod anbringelse på hjemmet,
eller som anbringes af tilsynsmyndigheden eller frivilligt søger optagelse på hjemmet.
„Lyng" modtager fortrinsvis midaldrende, „Assersbølgård" yngre personer. De optagne
lever på hjemmene under ret frie forhold, beskæftiges med landbrugsarbejde, opdyrkning
af hede og mosearealer, og søges dygtiggjort til produktivt arbejde, hvorved de kan klare
sig efter udskrivningen fra hjemmene.
„Stengården" modtager ganske unge mænd, og „Engelsborg" unge kvinder, der
har tiltalefrafald eller betinget dom. Begge disse hjem, der ligger i Københavns omegn, er
af arbejds- og socialministeriet godkendt som optagelses- og iagttagelseshjem også for
unge, der er inddraget under børneforsorg..
(5).
Enhver af selskabets afdelinger søger på bedste måde at yde de personer, der henvender sig til dem, øjeblikkelig råd og vejledning. Herunder falder fremskaffelse af passende beskæftigelse og anbringelse, bistand med ordning af forhold til sygekasse, fagforening, skattemyndigheder o. lign., og medvirken til at overvinde alle de mangeartede
vanskeligheder, der erfaringsmæssigt møder personer, der er kommet i konflikt med straffeloven, i deres bestræbelser for at vende tilbage til almindeligt samfundsliv.
Såfremt der indenfor den enkelte afdelings område findes arresthuse, varetager
afdelingen endvidere i samarbejde med arresthusets personale et almindeligt forsorgsarbejde forså vidt angår de i arresthusene hensiddende personer. Disse anses gennemgående at frembyde ret gode resocialiseringsmuligheder, hvis de ikke lades helt i stikken;
selskabet lægger derfor stor vægt på at gøre en indsats på dette område.
Forsorgsarbejdet ved arresthusene består dels i personlig rådgivende virksomhed,
således at den fængslede får forbindelse med en person udefra, som interesserer sig for hans
rent personlige problemer, dels i forskellige praktiske hjælpeforanstaltninger, f. eks. fremskaffelse af tøj og andre effekter, der beror hos arbejdsgiver, i tidligere logi, garderobe
o. s. v., meddelelse til fagforening og arbejdsgiver angående muligheden for fangens tilbagevenden til arbejdspladsen ved eventuel løsladelse, ordning af familieforhold, af forfaldne lånesedler, opnåelse af henstand i afbetalingssager o. lign.
(6).
Ved udøvelse af økonomisk understøttelsesvirksomhed undersøges, i hvilket omfang de foreliggende trangstilfælde kan afhjælpes gennem socialkontoret, og selskabet
yder normalt ikke understøttelse, hvis der er hjemmel til afholdelse af udgifterne i henhold til lov om offentlig forsorg. Der kan dog foreligge trangstilfælde, hvor man anser det
af betydning, særlig hvor det drejer sig om en øjeblikkelig vanskelighed for folk, som ikke
tidligere har modtaget offentlig hjælp, at holde sådanne fri af socialkontoret, og i sådanne
tilfælde kan hjælpen ydes af afdelingen.

Kapitel 7.
Redegørelse for politiets og fængslernes anvendelse af reglerne i forsorgs lovens §§ 316 og 318—22 om aflevering til forsørgelsesvæsenet af visse asociale personer.
Forsorgslovens kapitel XXVII indeholder særlige regler om forsorgen for omstrejfere, erhvervs- og subsistensløs« m. fl. §§ 318—20 bestemmer, hvorledes der skal forholdes
med sådanne personer ved løsladelse efter udstået straf, medens §§ 321—22 giver regler
for behandling af erhvervs- og subsistensløse iøvrigt, herunder erhvervs- og subsistensløse
prostituerede kvinder.
Til brug ved overvejelsen af, om det må anses for rimeligt og påkrævet at opretholde de pågældende bestemmelser, der saglig forsåvidt angår §§ 318—20 har været genstand for en stærk kritik, har udvalget indhentet udtalelser fra politiet og fængselsmyndighederne i 3 skrivelser af 28. februar 1950 til henholdsvis politidirektøren i København
og samtlige politimestre, direktoratet for fængselsvæsenet og fængselsnævnet, jfr. bilag
1, 2 og 3.
Udvalget har i de nævnte skrivelser anmodet om oplysninger om, hvorvidt der
i alle tilfælde, hvor en person er blevet straffet for betleri eller løsgængeri, inden løsladelsen
sendes meddelelse til vedkommende amtmand som foreskrevet i forsorgsloven § 318, stk. 1
og i benægtende fald, hvornår sådan meddelelse ikke sendes. Man har endvidere udbedt
sig oplysning om, i hvilke tilfælde der sendes meddelelse til vedkommende amtmand i
henhold til § 320 vedrørende personer, der iøvrigt er blevet straffet.
Fra fængselsnævnet har man indhentet en udtalelse med hensyn til anvendelsen
af reglen i forsorgslovens § 319. hvorefter de i kapitel XXVII omhandlede personer i visse
tilfælde kan hensættes på tvangsarbejdsanstalt.
Forsåvidt angår reglerne i §§ 321—22, udbad man sig en udtalelse fra politimyndighederne om, hvornår der foretages aflevering til de sociale udvalg af de heromhandlede
personer.
For samtlige paragraffers vedkommende udbad man sig derhos oplysning om antallet af sager i året 1949 og så vidt muligt tillige i årene 1934—48.
Endelig anmodede man til brug for udvalgets arbejde iøvrigt om en udtalelse om,
i hvilket omfang der i henhold til bestemmelsen i forsorgslovens § 316 af politiet sker henvendelse til de sociale udvalg om at underkaste spiritusforfaldne personer kur for alkoholisme, herunder hvor mange sager af denne art der gennemsnitlig skønnes at forekomme
årligt.
I det følgende skal der gives et resumé over indholdet af de modtagne besvarelser.
Det skal først bemærkes, at disse besvarelser er meget forskellige såvel med hensyn til, hvor detaillerede de er, som med hensyn til i hvilket omfang der gives oplysninger
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for tiden fra 1934—49. Det har herved bl. a. spillet en rolle, at der i mange politikredse
mangler oplysninger fra den politiløse tid fra september 1944 til maj 1945. For fængslernes
vedkommende gælder det, at en del af anstalterne kun har været i brug i en kort årrække
og tilmed med vekslende klientel.
Som følge af denne uensartethed har det ikke været muligt at undergive de modtagne besvarelser en egentlig statistisk bearbejdelse. De oplysninger, der foreligger, er
imidlertid tilstrækkelige til, at man kan danne sig et skøn over tendensen i praksis vedrørende de væsentlige sider af de fremsatte spørgsmål.

I. § 318.
Forsorgslovens § 318 bestemmer, at når en person er blevet straflet for betleri
eller løsgængeri, skal der inden løsladelsen sendes meddelelse til vedkommende amtmand,
der, efter at have forhandlet med vedkommende kommune og indhentet erklæring fra
pågældende selv, skal tage stilling til, om pågældende kan løslades, eller om han skal forsørges på anstalt.
Ved bedømmelsen af de oplysninger, der refereres i det følgende, må det tages i
betragtning, hvorledes udviklingen har været med hensyn til antallet af domfældelser for
betleri og løsgængeri. Antallet af domfældelser for betleri i hele landet er faldet fra 191
mænd, 0 kvinder i 1938 til 43 mænd, 1 kvinde i 1948. Antallet har været stadigt faldende
i hele perioden til 1948, da tallet er steget fra 17 i 1947 og 23 i 1946. (I 1945, hvor politiet
var ude af funktion de første 4—5 måneder, var tallet dog kun 10). Af kvinder har der
i hele perioden kun været domfældt ialt 4 for betleri. Domfældt for løsgængeri blev 0 mænd
og 82 kvinder i 1938, 0 mænd, 135 kvinder i 1948. Tallet har for kvindernes vedkommende
været svingende, for 1947 ligger det dog på maksimum (162) og langt over gennemsnittet
(i 1946, 156). Antallet af domfældte mænd har kun et enkelt år andraget 2, ellers 0 eller
1 årlig. Det er således praktisk talt kun mænd, der dømmes for betleri, og antallet af domfældte ha:c været i tilbagegang, medens det på den anden side næsten kun er kvinder,
der dømmes for løsgængeri, og antallet er her svingende.
A. Oplysningerne fra politimestrene.

1. ad spørgsmålet om, hvorvidt bestemmelsen om meddelelse til amtmanden overholdes (jfr.

bilag 1, I, spm. 1 og 2).
Det bemærkes, at ifølge kongelig anordning rir. 204 af 23. maj 1938 angående arresthusenes og statsfængslernes anvendelse foregår afsoning af bøde og hæftestrafle samt
af fængselsstraffe under 5 måneder som hovedregel i arresthusene, medens fængselsstraf
over 5 måneder afsones i statens fængsler. Af landets 72 politikredse har 7 intet selvstændigt arrestvæsen, nemlig: Frederiksberg, Ndr. og Sdr. Birk, Fjends Herred, Hasle, Lundtofte og Præstø politikredse.
For Københavns politikreds er der mellem fængselsdirektoratet, Københavns magistrat og Københavns politi truffet den ordning, at i tilfælde, hvor foranstaltninger vil
være at træffe efter lovens § 318, sker aflevering direkte til forsørgelsesvæsenet fra Københavns fængsler, der også er arresthuse for Ndr. og Sdr. Birk, hvorfor der for hovedstadsområdets vedkommende skal henvises til oplysningerne i afsnittet om fængselsdirektoratets
indberetning vedrørende fængslerne i København.
17
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Af de øvrige 64 kredse har 16 oplyst, at meddelelse til vedkommende amtmand
inden løsladelsen principielt sendes i alle tilfælde, hvor en person er blevet straffet for
betleri eller løsgængeri. De givne oplysninger må dog betragtes som noget usikre, bl. a.
fordi der i flere af kredsene kun er forekommet meget få tilfælde.
De øvrige kredse giver forskelligartede oplysninger, nogle kredse anvender aldrig
eller praktisk talt ikke § 318, andre oplyser, at der sendes meddelelse efter skøn i det enkelte
tilfælde. Straffens art synes som hovedregel ikke at have betydning for, om § 318 bliver
bragt i anvendelse. Det forekommer endog, at den anvendes efter advarsel, hvilket vel
er med tvivlsom hjemmel i § 318; men § 321 ville formentlig ellers i reglen have været
anvendelig.
2. Antallet af meddelelser i 1949 og i årene 1934—48 (jfr. bilag 1, I, spm. 3).

Det aldeles overvejende antal, nemlig 54 kredse, oplyser, at der ingen meddelelser
er fremsendt i 1949. 3 kredse har ikke givet særskilt oplysning om antallet af tilfælde i 1949.
Fra de 7 kredse, der positivt har oplyst, at der har været fremsendt meddelelser i 1949,
drejer det sig om et samlet antal få 13—14 tilfælde.
Med hensyn til perioden 1934—48 er oplysningerne meget uensartede. Det er
derfor ikke muligt at give nogen egentlig statistik for denne periode, men det fremgår
i alt fald af indberetningerne, at over halvdelen af disse kredse ikke har fremsendt indberetninger i de sidste 5 år eller mere, medens de fleste andre kun har gjort det i ganske få
tilfælde. Generelt kan det siges, at bestemmelsen for landdistrikternes og de mindre byers
vedkommende enten slet ikke eller kun sjældent anvendes, og heller ikke for de kredses
vedkommende, der omfatter de største købstæder og nogle af de vigtigste havnebyer, har
bestemmelsen stort set været særlig hyppigt anvendt, i alt fald ikke i de senere år.
Det er ikke muligt på grundlag af det foreliggende materiale at sige med sikkerhed, om § 318 er blevet anvendt hyppigere i periodens begyndelse end senere, men det
synes dog at være tilfældet.
Det samlede resultat af politimestrenes besvarelser er, at en væsentlig del, muligvis over halvdelen, ikke følger lovens forskrift om indberetning til vedkommende amtmand i disse tilfælde. løvrigt viser de givne oplysninger, at § 318 anvendes meget lidt af
politikredsene udenfor København, hvilket dels kan forklares ved tilbageholdenhed fra
politiets side, dels og måske navnlig ved, at betleristraffe er blevet sjældne, medens løsgængeristraffe hovedsagelig anvendes overfor prostituerede kvinder, der overvejende forekommer i København og de større byer, jfr. nærmere oplysningerne fra fængslerne. Endelig
viser oplysningerne, at kredsenes praksis er uensartet.
B. Oplysningerne fra fængslerne m. v.

Direktoratet for fængselsvæsenet har indhentet erklæringer fra inspektørerne for
de enkelte under fængselsvæsenet hørende anstalter, hvilke erklæringer fremsendtes til
udvalget med direktoratets skrivelse af 22. august 1950.
Det drejer sig om følgende anstalter:
Statsfængslerne i Horsens med sikkerhedsforvaringsanstalten for mænd, Vridsløselille, Nyborg, Københavns fængsler (omfattende Vestre Fængsel, politigårdens fængsel,
fængslerne på Nytorv og Blegdamsvej samt en arbejdshusafdeling for kvinder), ungdomsfængslet for mænd på Søbysøgård, arbejdshuset for mænd v. Sdr. Omme, psykopatan-
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stalterne i Herstedvester, herunder psykopatfængslet, fængselsafdelingerne ved Tarm (i
brug fra 1946—50 som en afdeling af Sdr. Omme), Kærshovedgård, St. Grundet, Kenbæk
og Nr. Snede, straffelejrene i Møgelkær og på Kragskovhede og straffelejren i Horserød
(statsfængsel for kvinder fra 1946 for afsonere af fængselsstraf på over 5 måneder fra
hele landet og tillige for arresthusfanger fra København).
1. ad spørgsmålet om, hvorvidt bestemmelsen om meddelelse til amtmanden overholdes.

3 inspektører har meddelt, at de fremsender indberetning i alle tilfælde, der omfattes af forsorgslovens § 318. Det drejer sig om Københavns fængsler, arbejdslmset og
Horserødlejren, hvilke 3 anstaltkomplekser også må antages at være dem, der i størst omfang modtager betlere og løsgængere. 6 anstalter (fængselsafdelingerne i Nr. Snede, Tarm
og St. Grundet, straff elej rene i Møgelkær og Kragskovhede samt ungdomsfængslet på Søbysøgård) oplyser, at der ikke er forekommet tilfælde af den omhandlede art. (Dette hænger
naturligt sammen med, at klientellet på flere af disse anstalter overvejende er yngre, tildels svært kriminelle mænd).
Psykopatfængslet i Herstedvester angiver, at der højst har foreligget 1 tilfælde
(i 1936)., Fra de øvrige 5 anstalter — statsfængslerne i Vridsløselille, Horsens og Nyborg,
fængselsafdelingerne i Renbæk og Kærshovedgård — fremsendes der ikke indberetning i
alle tilfælde, men der kan ikke gives nærmere oplysninger om praksis, da der på alle disse
anstalter kun har hensiddet få eller ingen fanger, der har afsonet straf for betleri eller løsgængeri. Der har således med ganske enkelte undtagelser kun været fremsendt indberetninger i'ra de førstnævnte 3 anstalter, hvorfra der som foran nævnt har været fremsendt
indberetning i alle tilfælde i henhold til forsorgslovens § 318. Fra disse anstalter gives
følgende oplysninger.
Københavns fængsler har sendt indberetning til magistratens 3. afdeling, uanset
om de pågældende mandlige eller kvindelige fanger har afsonet bøde, hæfte eller fængsel
i medfør af straffelovens §§ 197, 199 og 200 (betleri og løsgængeri). Antallet af indberettede fanger, der kun har kunnet oplyses skønsmæssigt, angives til
indtil 1940: mænd
kvinder ca
1940—1945: mænd
kvinder ca

5—6
15
4—5
25

mdl.
—
—
—

Efter 1945 er antallet af afsonere efter de ovennævnte straffelovspar agraffer gradvis gået
tilbage. Tallene for 1949 anslås til 2—3 mænd i hele året og 3—4 kvinder om måneden.
Efter januar 1950 var der ikke indberettet mænd, medens antallet af de indberettede
kvinder fortsat var 3—4 mdl. Det formodes, at en stor procentdel af de indberettede er
gengangere. Det bemærkes, at der på Københavns fængsler anbringes arresthusfanger fra
København, Frederiksberg, Nrd. og Sdr. Birk, bortset fra kvinderne, der kommer til
Horserød. De kvinder, der sidder i Københavns fængsler, er bødeafsonere og varetægtsfanger samt andre, der af særlige grunde, f. eks. pladsmangel eller sygdom, ikke kommer
til Horserød.
Straffelejren i Horserød, der som nævnt er et kvindefængsel, har ikke haft afsonere
for betleri, men derimod for løsgængeri efter §§ 199 og 200. Der kan kun gives oplysninger
om antallet af indberetninger i 1949, da antallet var 52; størstedelen af disse kvinder må
antages at stamme fra København.
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Statens arbejdshus ved Sdr. Omme kan ikke give nøjagtige oplysninger om, hvor
mange meddelelser i henhold til § 318 der er fremsendt i hvert af årene 1934 til og med
1949, men det er oplyst, at følgende antal fanger i de nævnte år i henhold til denne bestemmelse ved løsladelsen blev anbragt på arbejdsanstalt:
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

0
0
0
2
5
17
6
4
2

1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949

3
9
2
1
3
0
1
0

Inspektøren for arbejdshuset anfører iøvrigt, at han har meget dårlige erfaringer med de
løsladtes anbringelse på arbejdsanstalt, idet det har vist sig, at de pågældende ret hurtigt
dimitteres fra arbejdsanstalten og derefter ganske må skøtte sig selv, hvilket de er ude
af stand til, hvorfor en sådan anbringelse ved indstilling til amtmanden kun anbefales i
tilfælde, hvor den pågældende fange enten er kronisk syg, invalideret eller så affældig,
at det har været umuligt at finde passende arbejde og anbringelse under andre former.
Også flere af de andre inspektører fremfører kritik af bestemmelsen i § 318.

2. Antallet af meddelelser i 1949 og i årene 1934—48.
Noget nøjagtigt tal for 1949 kan ikke gives, men af de ovenfor refererede oplysninger fremgår det, at der har været følgende omtrentlige antal tilfælde:
Københavns fængsler
Horserød
løvrigt 0 eller få
lait...

Mænd
2—3

Kvinder
35—50
52

2—3

85—100

Som det fremgår af ovenstående, er det ikke muligt at give nogen statistik for årene
1934—48, men tallene fra Københavns fængsler (s. 131) viser, at antallet af mænd, hvorom
der er afgivet indberetning, er faldet fra ca. 60—70 årlig til ganske få, medens antallet
af kvinder er steget under besættelsen fra ca. 175 årlig til ca. 300 årlig og senere er faldet
til ca. 35—50 årlig. (Det må dog erindres, at straffelejren i Horserød først blev kvindefængsel i 1946).
De foran refererede oplysninger fra fængslerne viser, at reglen i forsorgslovens
§ 318 i alt fald efterleves af ledelsen for de anstalter, der overhovedet modtager afsonere
af straffe for betleri og løsgængeri i nævneværdigt omfang, men at bestemmelsen efterhånden overvejende har betydning for kvindelige løsgængere, jfr. oplysningerne fra København og Horserød, medens den i de senere år har haft meget ringe betydning for mandlige
strafafsonere, hvilket er en følge af den omstændighed, der fremgår af den foran s. 129
omtalte kriminalstatistik, at straffe for betleri er blevet stadig sjældnere i de senere år,
og at straf for løsgængeri aldeles overvejende anvendes overfor kvinder.
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n. § 319.
Forsorgslovens § 319 bestemmer, at hvis amtet efter foretagen undersøgelse i
henhold til § 318 skønner, at det vil være hensigtsløst at anbringe pågældende under friere
forhold, kan han af amtet anbringes i tvangsarbejdsanstalt, dog kun i indtil 2 år. Forinden
amtet træffer afgørelse herom, skal det forhandle med fængselsnævnet. Anbringelse på
tvangsarbejdsanstalt efter § 319 kan ske såvel i de i § 318 omhandlede tilfælde som efter
§§ 320—22.
Som foran nævnt anmodede udvalget i skrivelse af 28. februar 1950 fængselsnævnet om en udtalelse med hensyn til anvendelsen af forsorgslovens § 319 samt om oplysning om antallet af sager i årene 1934—49. En nærmere redegørelse for fængselsnævnets
synspunkter gives i kap. 8. Her skal blot nævnes, at det er nævnets principielle opfattelse, at anvendelse af tvangsarbejdsanstalt ikke bør benyttes til ad administrativ vej at
forlænge en idømt straf, men kun, hvor det er påkrævet for at gennemføre forsørgelsen af
den løsladte, men at nævnet iøvrigt finder det tvivlsomt, om det under hensyn til bestemmelsens sja;ldne anvendelse, jfr. nedenfor, overhovedet er nødvendigt at opretholde § 319.
Om antallet af tilfælde giver nævnet følgende oplysninger:
sager i h. t. heraf anbef. sager i h. t. heraf anbef.
§§ 318—20 t. tv. arb. §§ 321—322 t. tv. arb.

1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

24
10
11
7
12
7
12
5
2
3
1
—

6
5
4
1
1
—
—
1
—
—
—
—

13
6
3
2
3
—
2
1
2
1
—
—

5
5
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—

2
—
1

1
—
—

1
—
1

—
—
—

97

19

35

12

IQÆfi

1947
1948
1949
lait...

Samlet antal sager for nævnet
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heraf har nævnet anbefalet anbringelse i tvangsarbejdsanstalt i ialt 31 tilfælde.
Det fremgår heraf, at de fleste sager er fremkommet i tiden indtil 1940 incl., medens der i årene 1941—49 kun har været forelagt ganske enkelte sager pr. år og kun i ialt
2 tilfælde været anbefalet tvangsarbejde.
Materialet fra politimestrene og fængslerne er som anført for ufuldstændigt til, at
der kan gives en samlet statistik over antallet af indberetninger i henhold til §§ 318—20
for årene 1934—48. Det er dog ganske åbenbart, at kun en lille del af disse sager bliver
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forelagt nævnet, hvilket er naturligt nok, da tvangsarbejde kun er tænkt anvendt i undtagelsestilfælde.
Med hensyn til antallet af sager orn anbringelse på tvangsarbejdsanstalt i henhold
til §§ 321—22, fremgår det af opgørelsen, at der i 1934—49 har været forelagt nævnet 35
sager af denne art. Af disse sager har nævnet i 12 tilfælde anbefalet anbringelse i tvangsarbejdsanstalt. Heraf har der kun været 6 forelæggelser i årene 1941-—49, og i ingen af
disse blev der anbefalet tvangsarbejde. Tallene er forsvindende i forhold til de samlede
antal indlæggelser på anstalt i henhold til § 321 (1996 i 1948—49, heraf 6 på tvangsarbejdsanstalt). Det er iøvrigt ikke muligt at foretage nogen sammenligning med oplysningerne fra
de andre myndigheder med hensyn til antallet af anbringelser på tvangsarbejdsanstalt,
da dette ikke er særskilt oplyst fra anstalterne for årene før 1947—48. Det må dog antages,
at en del anbringelser er sket udenom nævnet, jfr. herom nærmere i kap. 8.
m . § 320.
Ifølge forsorgslovens § 320 skal fængselsmyndighederne i tilfælde, hvor en person
er blevet straffet for andre forseelser end betleri og løsgængeri, sende meddelelse til vedkommende amtmand inden løsladelsen, hvis den straffede skønnes at mangle evne eller
vilje til at forsørge sig selv. Amtet skal herefter tage bestemmelse om pågældendes forsørgelsesmåde efter de regler, der er foreskrevet i §§ 318 og 319.
A. Oplysningerne fra politimestrene.

1. ad spørgsmålet om, hvornår der sendes meddelelse til amtmanden (jfr. bilag 1, II spm. 1).

Af de 64 kredse med selvstændigt arrestvæsen (heri ikke indbefattet København)
har de fleste meddelt, at der siden 1934 ingen —• eller formentlig ingen — tilfælde har
foreligget, hvor § 320 har været bragt i anvendelse. Enkelte kredse oplyser, at der gives
meddelelse til det sociale udvalg, hvis den løsladte ikke kan klare sig selv, eller at sådanne
personer afleveres direkte til vedkommende anstalt. I de øvrige kredse benyttes bestemmelsen kun i ganske ringe omfang, jfr. de nedenfor under 2 refererede oplysninger om antallet af indberetninger i årene 1934—49. Af de spredte oplysninger, der gives om praksis i de
tilfælde, hvor bestemmelsen overhovedet bringes i anvendelse, kan der ikke udledes særlige retningslinier, udover hvad der følger af selve lovens bestemmelse om, at den løsladte
fange skal mangle vilje eller evne til at forsørge sig selv. 2 kredse har oplyst, at bestemmelsen kun benyttes efter henholdsvis fængsels- og frihedsstraf.
2. Antallet af meddelelser i 1949 og i årene 1934—48 (jfr. bilag 1, II spm. 2).
Fra ingen af kredsene foreligger der positive oplysninger om indberetninger til
amtet i 1949. Fra 59 politikredse oplyses det., at der ingen indberetninger er fremsendt i det
nævnte år, fra de øvrige 5 kredse gives der ikke specielle oplysninger herom, men efter
hvad der iøvrigt fremgår af de givne besvarelser, kan det i disse kredse højst dreje sig om
få tilfælde om overhovedet nogen. Fra en enkelt kreds oplyses det, at der er afleveret 2 personer direkte til den stedlige arbejdsanstalt efter udstået straf.
Der har således ingen eller højst få tilfælde været i 1949.
For årene 1934—48 er oplysningerne ligesom for § 318's vedkommende meget forskelligartede og ufuldkomne, men dog tilstrækkelige til at give et almindelige billede af,
hvor ringe betydning § 320 har haft i praksis.
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De fleste af kredsene liar som ovenfor nævnt oplyst, at der ingen tilfælde eller
formentlig ingen har været i hele perioden. Af de øvrige kredse har nogle oplyst, at der
kun har været ganske få tilfælde, andre giver ingen eller kun ufuldstændige oplysninger.
Enkelte kredse giver samlet statistik for §§ 318 og 320.
Enkelte kredse indberetter som nævnt til det sociale udvalg i stedet for til amtet.
Fra samtlige politikredse, bortset fra København, er der i alt fald for den sidste
5 års periode givet positiv oplysning om mindre end 10 indberetninger særskilt efter § 320.
B. Oplysningerne fra fængslerne m. v.

1. ad spørgsmålet om, hvornår der sendes meddelelse til amtmanden.

Kun ca. halvdelen af inspektørerne giver nærmere oplysninger om, hvilken praksis
der følges eller agtes fulgt. Disse oplysninger går i almindelighed ud på, at indberetning til
amtmanden sker, når de pågældende skønnes ikke at kunne klare sig, og de derhos ikke
kan anbringes på anden måde, f. eks. på optagelseslijem.
2. Antallet af meddelelser i 1949 og i årene 1934—48.
13 af de 15 anstalter oplyser positivt, at der ingen tilfælde har været i 1949. 1 anstalt oplyser, at der har været 3—4 tilfælde i de sidste 10 år (statsfængslet i Nyborg);
kun 1 anstalt (straffelejren på Kragskovhede) oplyser, at der har været fremsendt indberetninger i 1949, nemlig i 2 tilfælde.
For tidsrummet fra 1934 (henholdsvis anstaltens oprettelsesår) til 1948 er oplysningerne for mangelfulde og forskelligartede til, at man kan give en samlet statistik.
Langt de fleste har ingen eller formentlig ingen tilfælde haft eller højst enkelte.
2 anstalter (Københavns fængsler og Sdr. Omme) har ikke haft tilfælde siden henholdsvis
1943 og 1945, medens der ikke foreligger oplysninger for tidligere år. 1 enkelt anstalt
(statsfængslet i Nyborg) har som ovenfor nævnt haft 3—4 tilfælde i de sidste ca. 10 år,
medens der mangler oplysninger for de tidligere år. Herudover foreligger der kun fra 2
anstalter (statsfængslerne i Vridsløselille og Horsens) oplysninger om indberetninger i henhold til § 320; der har dog kun foreligget spredte enkelttilfælde i Vridsløselille og kun 1
tilfælde i Horsens (i 1940).
Der foreligger således ialt for årene 1934—49 hun "positive oplysninger om en halv
snes indberetninger fra fængslerne.

Det er efter de foranstående optysninger åbenbart, at § 320 ikke spiller nogen stor
rolle i politiets og fængselsmyndighedernes praksis. Herved må dog erindres, at erhvervsog subsistensløse personer ofte anbringes på anstalt efter afsoning af bøde for beruselse.
Disse tilfælde omfattes i og for sig af ordene i § 320, og enkelte kredse oplyser også, at
denne bestemmelse anvendes i sådanne tilfælde, men i de fleste sager af denne art synes
dog § 321 at blive anvendt, hvilket i hvert fald teoretisk set er en lempeligere fremgangsmåde, da denne bestemmelse kræver, at de pågældende skal være erhvervs- og subsistensløse, hvilket ikke er absolut påkrævet efter § 320. Som nærmere omtalt nedenfor side 144
henfører Københavns politi disse tilfælde til § 321, medens magistraten henregner dem
under § 320 ved indlæggelse på Sundholm.
Man kan iøvrigt ikke af de fremsendte meddelelser med sikkerhed slutte, i hvilket
omfang den ringe benyttelse af § 320 skyldes, at der ikke har været brug for bestemmelsen,
fordi klientellet i reglen har kunnet klare sig selv ved løsladelsen, eventuelt ved hjælp
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af opsparet arbejdsgodtgørelse, eller at politiet og fængselsmyndighederne ikke har ønsket
at benytte den, fordi det fandtes uhensigtsmæssigt. Det er givet, at begge momenter spiller
en rolle, men når bestemmelsen bruges så sjældent af politimestrene og selv af de fængsler,
der modtager ældre lovovertrædere, hvoraf mange må formodes at møde beskæftigelsesmæssige og andre vanskeligheder ved løsladelsen, tyder dette dog på, at myndighederne
som helhed er tilbageholdende med at benytte § 320, hvilket også fremgår af oplysningerne
om, at fangerne først af fængselsmyndighederne søges anbragt på anden måde.
IV, § 321.
Forsorgslovens § 321 giver regler for, hvorledes de sociale udvalg skal forholde
sig med hensyn til forsørgelsen af erhvervs- og subsistensløse personer, der afleveres af
politiet, eller som udvalgene på anden måde kommer i forbindelse med. I tilfælde, hvor
anstaltsanbringelse skønnes påkrævet, skal sagen forelægges for amtet, der skal træffe sin
beslutning i overensstemmelse med reglerne i §§ 318—19. Bestemmelsen kan kun anvendes,
når den pågældende person opfylder lovens betingelser for at anses som erhvervs- og
subsistensløs. Det kræves hertil, 1) at han i længere tid har været og ved forsorgens begyndelse stadig er uden arbejde og ikke selv kan skaffe sig det, 2) at han ikke har fast bopæl,
og 3) at han mangler tilholdssted hos familie eller andre pårørende i den kommune, hvis
sociale udvalg skal tage sig af ham.
1. ad spørgsmålet om politiets praksis med hensyn til aflevering til det sociale udvalg af erhvervs-

og subsistensløse (jfr. bilag 1, III, spm. 1 a).
De besvarelser, der er givet angående politiets anvendelse af § 321, tyder på ret
ensartede principielle retningslinier. Man kan dog ikke af det fremsendte materiale slutte,
at den praksis, der følges, ikke alligevel kan være ret forskelligartet, f. eks. med hensyn
til, hvem der tages på razzia. Det er heller ikke alle kredse, der angiver at anvende § 321
i alle de nedennævnte tilfælde.
Politiet kommer i forbindelse med de erhvervs- og subsistensløse på 3 typiske måder:
a) når de pågældende henvender sig til politiet og anmoder om at komme under forsorg,
b) når de antræffes af politiet som erhvervs- og subsistensløse, og
c) når de anholdes for en eller anden forseelse, ofte beruselse, og viser sig at være erhvervsog subsistensløse.
I de sidstnævnte tilfælde, der som ovenfor nævnt af enkelte kredse er henført
under § 320, afleveres de i regelen til de sociale udvalg efter endt afsoning, når politiet
skønner det påkrævet. Gruppe b og c glider naturligvis over i hinanden. Hvorledes erhvervsog subsistensløse iøvrigt fordeler sig på de 3 grupper, fremgår ikke af materialet. Visse
oplysninger herom er dog givet fra København, jfr. nedenfor. I det hele giver de fremsendte besvarelser ikke tilstrækkelig nøjagtige og detaillerede oplysninger til, at man kan
opstille en statistik over praksis. Nogle steder sker afleveringen direkte til anstalten.
Enkelte kredse oplyser, at politiet selv forsøger at skaffe de pågældende arbejde.
I det følgende skal refesreres nogle eksempler på de givne oplysninger.
København og omegnskommunerne.

I skrivelse af 26. maj 1950 fra politidirektøren i København oplyses det, at de
erhvervs- og subsistensløse personer, som Københavns politi har været i forbindelse med,
hidtil statistisk har været opdelt i 2 grupper.
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Under gruppe 1 er henregnet dels personer, der selv har søgt hjælp ved at henvende sig til politiet og påberåbt sig, at de var erhvervs- og subsistensløse, dels personer,
som overfor politiet har påberåbt sig det samme, men som politiet på anden måde er
kommet i forbindelse med. Når henvendelsen er sket på et tidspunkt, hvor forsorgskontoret har haft ekspedition, er de pågældende personer blevet henvist til selv at gå til forsorgskontoret. Uden for dette kontors åbningstid har politiet derimod ladet dem overnatte i politigårdens arrest og næste dag, med mindre denne var en søn- eller helligdag,
ladet dem aflevere i forsorgskontoret. På søn- og helligdage har politiet, eventuelt efter at
de pågældende har overnattet i arresten, afleveret dem til Sundholm og førstkommende
hverdag derefter fremstillet dem på forsorgskontoret. Fra politiets side har der ikke været
foretaget nogen nærmere undersøgelse af disse personers forhold med henblik på at sikre
sig, at de i overensstemmelse med de i lovens § 321., stk. 4, angivne retningslinier har kunnet
betragtes som erhvervs- og subsistensløse.
Til gruppe 2 er henregnet personer, der har været anholdt for en eller anden politifors eelse, og som ved de oplysninger, der er kommet frem under undersøgelsen i forbindelse
med anholdelsen, har vist sig at måtte betragtes som erhvervs- og subsistensløse.
Politisagerne mod samtlige de erhvervs- og subsistensløse personer blev tidligere,
indtil den nedenfor nævnte ordning forsøgsvis indførtes, i videst muligt omfang straks afgjort med en bøde, således at eventuel afsoning kunne ske i fortsættelse af anholdelsen.
Ved løsladelsen afhentede politiet derefter de pågældende personer i fængslet og afleverede
dem på forsorgskontoret. Men da denne fremgangsmåde imidlertid ikke har vist sig hensigtsmæssig med hensyn til de hjemløse, arbejdsledige personer, der indbringes for uberettiget ophold i jernbanevogne, slæbebåde og lignende steder, har Københavns politi efter
forhandling med Københavns kommunes socialdirektorat forsøgsvis i en dagsbefaling af
5. april 1950 indført en ny fremgangsmåde ved behandlingen af disse sager, der nu for
mændenes vedkommende behandles samlet på politistation 5, medens kvinderne afleveres
til sædelighedspolitiet, jfr. nedenfor ad § 322. En redegørelse for politiets arbejde med de
hjemløse arbejdsledige mænd er givet i kap. 6.
Under den politimæssige efterforskning og behandling af kriminelle sager har der
også vist sig at være behov for et socialt rådgivende arbejde, idet kriminalpolitiet i sit
arbejde ofte er kommet i berøring med personer, som åbenbart trænger til social vejledning
og eventuel social forsorg. Navnlig, men ikke udelukkende, har man ønsket at vejlede
yngre personer, som er kommet i konflikt med straffeloven, men under så formildende omstændigheder, at sagen muligt ville kunne sluttes uden tiltale af statsadvokaten. Nogle
har vist sig alene at trænge til vejledning og henvisning til allerede bestående sociale institutioner eller eventuel hjælp til en ønsket hjemsendelse, andre i højere grad at trænge til
støtte og omskoling, f. eks. ved frivillig anbringelse under særlige forhold eller ved at blive
hjulpet ind i passende arbejde, alt ved udnyttelse af de dertil indrettede sociale institutioner
m. v. Til løsning af disse opgaver er der i Københavns opdagelsespoliti fra den 1. april 1950
forsøgsvis ansat en på den sociale skole uddannet forsorgssekretær.
I Frederiksberg politikreds afleveres de erhvervs- og subsistensløse til vedkommende
sociale udvalg, i reglen efter at de pågældende selv har indfundet sig og anmodet om at
komme under offentlig forsorg. I et mindre antal tilfælde indbringes de pågældende dog af
politiet, f. eks. når de træffes sovende på bænke i offentlige parker eller lignende steder.
Undertiden sker aflevering på skriftlig begæring af udvalget.
I Ndr. Birk sker aflevering af erhvervs- og subsistensløse, der melder sig selv eller
indbringes af politiet, undertiden direkte til arbejdsanstalten, hvorefter rapport sendes til
18
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det sociale udvalg i den kommune, hvor pågældende har meldt sig eller er blevet antruffet.
Denne praksis er fortsat også efter, at »Stolpegården« i Gentofte er nedlagt, og klientellet
nu indlægges på »Skansegården« i Hillerød.
Ndr. Birk og Frederiksberg politikredse afleverer dog visse erhvervs og subsistensløse til politistation 5 i København, hvis de pågældende i de enkelte tilfælde skønnes egnede hertil. Det drejer sig fortrinsvis om yngre mænd, medens de ældre vagabonder og
sprittere i almindelighed afleveres til det sociale udvalg.
Sdr. Birk politikreds oplyser, at erhvervs- og subsistensløse kun i ganske enkelte
tilfælde — når de har henvendt sig til politiet som sådanne — er blevet afleveret til vedkommende udvalg, i reglen afleveres de direkte til »Skansegården« efter aftale med vedkommende udvalg.
Politimesteren i Århus oplyser, at kriminalpolitiet og den patrouillerende afdeling
i 1949 til det sociale udvalg har afleveret henholdsvis 42 og 49 personer, som enten har
meldt sig selv eller er blevet anholdt på razzia eller for en eller anden mindre forbrydelse.
Sædelighedspolitiet og eftersøgningsafdelingen afleverer i praksis kun kvinder i henhold til
forsorgslovens §§ 321 og 322. Da forholdene på arbejdsanstaltens kvindeafdeling imidlertid
er relativt dårlige, idet den bl. a. dels er for lille og dels ikke har nogen lukket afdeling, ligesom der ikke er tilstrækkelig kvindeligt opsyn, følger politiet den praksis kun at foretage
aflevering af kvinder til det sociale udvalg, når disse ikke kan anbringes på anden måde,
således at det herefter kun bliver et forholdsvis ringe antal kvinder, der bliver afleveret
til det sociale udvalg (17 i 1949). Aflevering finder kun sted, når betingelserne i lovens
§ 321, stk. 4, er opfyldt.
Politimesteren i Aalborg oplyser, at når ordenspolitiet (forsåvidt angår prostituerede kvinder civilpolitiets sædelighedsafdeling) antræffer erhvervs- og subsistensløse
personer i Aalborg by, medtages de til politigården, hvor der optages fornøden rapport.
Efter en bestående aftale med socialudvalget i Aalborg anbringes de derefter på Aalborg
bys arbejdsanstalt, »Set. Jørgensgård«, efter forudgående telefonisk henvendelse til anstaltens inspektør. Rapporten og eventuelle yderligere oplysninger fremsendes snarest
muligt til socialudvalget, der efter endt gennemsyn tilbagesender materialet til politiet,
hvor det henlægges. (Disse oplysninger kunne tyde på, at sagen ikke altid forelægges amtet).
For så vidt angår erhvervs- og subsistensløse, der undtagelsesvis antræffes i politikredsens landdistrikt, medtages de pågældende til vedkommende socialudvalg. Hvis
socialudvalget i henhold til forsorgslovens § 321, stk. 2, ønsker den pågældende anbragt
på arbejds- og tvangsarbejdsanstalten i Aalborg, foretager politiet den fornødne transport
dertil, medens socialudvalget på grundlag af den optagne rapport retter skriftlig henvendelse til Aalborg amt angående sagen.
2. Antallet af erhvervs- og subsistensløse personer afleveret til det sociale ^/udvalg i 1949 og i

årene 1934—48 (jfr. bilag 1, III, spm. 2 a).
19 af de 72 politikredse oplyser, at der ingen afleveringer har været i 1949. 8 kredse
giver ikke oplysning om antallet. Fra de øvrige kredse er det samlede antal indberetninger
i 1949 ca. 820, men kredsene har ikke alle opgivet nøjagtigt antal.
For København m. v. og de kredse, der omfatter de større købstæder og nogle af
de vigtigste havnebyer, er tallene følgende:
København ca
2401)
Frederiksberg
48
x

) Heraf gruppe 2) ca. 190.
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Ndr. Birk
Sdr. Birk
Helsingør
Skælskør—Korsør
Næstved
Nykøbing F
Rønne
Nyborg
Svendborg
Odense
Fredericia
Vejle
Horsens
Århus
Randers
Aalborg
Nørresundby
Frederikshavn—Skagen
Esbjerg
Sønderborg

40
uoplyst (kun ganske enkelte og kun efter
henvendelse).
uoplyst (kun efter anholdelse og fængsling).
10
27
19
22
9
21
35
12
39
15
108
28
36
0
2
24
16

lait for de større byer m. v. positiv
oplysning om mindst ca
750
Det samlede tal fra disse 22 kredse sammenlignet med totaltallet viser, at afleveringer navnlig finder sted i de større byer og havnebyer. Antallet af afleveringer må dels
antages at hænge sammen med byernes størrelse og karakter, dels med den af de lokale
myndigheder udviklede praksis, der trods de tilsyneladende ret ensartede retningslinier
dog må antages at være noget varierende, ligesom muligvis i visse tilfælde den lokale
anstalts karakter og beliggenhed spiller en rolle.
For årene 1934—48 foreligger der kun fuldstændig statistik fra 6 af kredsene, herunder København. For de øvrige kredses vedkommende foreligger der enten kun — tildels
skønsmæssige — oplysninger for en del af perioden eller slet ingen oplysninger.
I København var tallene følgende:
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944

Gruppe I1)
43
61
58
56
59
44
44
37
51
61
263)

Gruppe 22)

lait
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1945
1946
1947
1948

Gruppe l1)
163)
29
43
53

Gruppe 22)

Ialt

198
372
325

227
415
378

1

) personer, der selv påberåber sig at være erhvervs- og subsistensløse, jfr. foran side 137.
) personer, der anholdes for politiforseelser og viser sig at være erhvervs- og subsistensløse.
3
) for tiden 6. juni 1944 til 22. maj 1945 kan intet tal oplyses.
2

For årene 1934—45 kan man kun oplyse antallet af de under »gruppe 1« nævnte
personer, medens man for årene 1946—48 kan oplyse, hvor mange personer der fra hver
af de 2 grupper er afleveret til forsorgskontoret.
For de øvrige kredses vedkommende, der helt eller delvis har givet oplysninger
om denne periode, drejer det sig gennemgående om små tal3 der gennemsnitlig ikke synes
at afvige væsentligt fra de tal, der er oplyst foran for året 1949. Man har fundet det for
vidtløftigt at gengive disse tal i enkeltheder, men det fremgår af oplysningerne, at tallene
indenfor de enkelte kredse har været svingende. Nogen påviselig tendens til tiltagende eller
aftagende hyppighed i afleveringen af erhvervs- og subsistensløse kan ikke ses af disse
ufuldstændige oplysninger, men der er intet, der tyder på en væsentlig nedgang.
Som helhed kan det siges, at materialet bekræfter bestemmelsens betydning for
politiet og forsørgelsesmyndighederne, og de givne oplysninger tyder også på, at § 321 af
politiet stort set bliver praktiseret efter sin hensigt.

V. § 322.
Forsorgslovens § 322 bestemmer, at erhvervs- og subsistensløse prostituerede kvinder, der afleveres til de sociale udvalg, straks skal indlægges på arbejdsanstalt, hvorefter
der iøvrigt skal følges de regler, der er givet i § 321. Hvis den pågældende kvinde kun har
været straffet en enkelt gang for løsgængeri, overtrædelse af tilhold eller lignende, skal
amtet dog søge at få en privat forening til at tage sig af hende.
1. ad spørgsmålet om politiets praksis med hensyn til aflevering til det sociale udvalg af erhvervsog subsistensløse prostituerede kvinder (jfr. bilag 1, III, spm. 1 b).
Kun en halv snes kredse giver positive oplysninger om, at bestemmelsen anvendes.
Det drejer sig om de nedenfor under 2 nævnte kredse. Oplysningerne fra de øvrige kredse
er tildels ufuldstændige, men man kan dog slutte af de givne oplysninger, at bestemmelsen
i disse kredse anvendes uhyre sjældent.
Ca. 50 kredse har angivet, at § 322 i al fald ikke har været anvendt i en årrække eller
højst i få tilfælde; fra resten af kredsene gives der ikke nærmere oplysninger.
2. Antallet af erhvervs- og subsistensløse prostituerede afleveret til det sociale udvalg i 1949
og i årene 1934—48 (jfr. bilag 1, III, spm. 2 b).
Kun følgende kredse har angivet, at bestemmelsen har været anvendt i 1949.
I parentes er tilføjet de oplysninger, der foreligger om anvendelsen af § 318 i de samme kredse i 1949.
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København
Næstved
Odense
Fredericia
Randers
Aalborg
Haderslev

højst

1 å 2 (ca. 40—50 kvinder -f- 52 fra Horserød).
4
(3 personer).
6
(2 løsgængere).
5
(kun anvendt en enkelt gang i 1934—49).
3
(ikke anvendt i de sidste 10 år).
17
(anvendes ikke).
1 å 2 (ikke anvendt i de senere år).

lait ca.... 35—40
Endvidere har Esbjerg politikreds haft 24 tilfælde af aflevering af personer i henhold til §§ 321 og 322 (§ 318 anvendes ikke), og Århus politikreds har afleveret 17 kvinder
til det sociale udvalg i henhold til § 321 (§ 318 er ikke anvendt siden 1942). lait har der
således formentlig højst været afleveret ca. 60 prostituerede kvinder i 1949 i henhold til
§§ 321—22.
De oplysninger, der foreligger fra 1934—48 er ganske ufuldstændige. For så vidt
angår de kredse, der har anvendt bestemmelsen i 1949, tyder de foreliggende tal ikke på,
at § 322 har været anvendt i væsentlig større eller mindre omfang i den foregående periode.
For Københavns vedkommende er det nærmere oplyst, at politiet for de prostituerede
kvinders vedkommende har et samarbejde med „Foreningen Unge Kvinders Vel", der
bl. a. drager omsorg for, at unge subsistensløse kvinder får hjælp til at søge arbejde, til
at indløse tøj fra garderober, til at foretage hjemrejse eller til andre påtrængende formål1).
Som følge af denne ordning har der fra politiets side kun ganske undtagelsesvis (højst i
1 eller 2 tilfælde om året) fundet aflevering sted til forsorgskontoret i henhold til lovens
§ 322. løvrigt fremgår det af den tidligere nævnte dagsbefaling af 5. april 1950, at hjemløse
arbejdsledige kvinder, der indbringes på stationerne, i alle tilfælde straks skal afgives til
videre foranstaltning for III. politiinspektorat (sædelighedspolitiet).
Frederiksberg politi afleverer ikke prostituerede til det sociale udvalg, men i tilfælde, hvor der skønnes at være anledning dertil, sker der efterfølgende underretning til
det sociale udvalg eller børneværnet.
I Nordre og Søndre Birk har aflevering til det sociale udvalg af prostituerede kvinder
ikke fundet sted.
I det øvrige land finder bestemmelsen kun anvendelse i visse større købstæder
og havnebyer, jfr. de ovenstående tal.
Ved bedømmelsen af de fremkomne oplysninger må det tages i betragtning, at
de opgivne tal kan være for små, forså vidt som muligvis andre kredse end Århus og
Esbjerg henfører prostituerede kvinder, der afleveres til udvalget, under § 321; det fremgår
dog ikke nærmere af de givne oplysninger, og det drejer sig næppe om mange tilfælde. Endvidere må det erindres, at det vil være afhængigt af praksis i den enkelte kreds, om en prostitueret kvinde afleveres direkte til udvalget i henhold til § 322 eller om hun først idømmes en
straf og derefter overgives til forsørgelsesmyndighederne i henhold til § 318, jfr. om praksis
vedrørende denne bestemmelse ovenfor s. 129 f. Selv med disse forbehold synes bestemmelsen
i § 322 ikke at have større praktisk betydning selv i kredse, hvor egentlig prostitution
forekommer, dels fordi politiet i nogle kredse søger de pågældende kvinder anbragt på
anden måde, jfr. oplysningerne fra København, dels på grund af vanskelighederne ved at
afgøre, både om en kvinde er prostitueret, og om hun er erhvervs- og subsistensløs.
x

) Foreningen driver desuden et optagelseshjem i Kroghsgade med plads til 10 unge kvinder.

142
VI. § 316.
Forsorgslovens §§ 316 og 317 giver regler for, i hvilke tilfælde en person kan tvangsindlægges på afvænningshjem for alkoholister, og efter § 316 kan dette bl. a. ske på grund
af en henvendelse fra politiet, når betingelserne for tvangsindlæggelse iøvrigt er opfyldt.
Samtlige politimestre blev som nævnt i skrivelsen af 28. februar 1950 anmodet
om en udtalelse om, i hvilket omfang der i henhold til bestemmelsen i forsorgslovens § 316
af politiet sker henvendelse til de sociale udvalg om at underkaste spiritusforfaldne personer
kur for alkoholisme, herunder om hvor mange sager af denne art, der gennemsnitlig skønnes
at forekomme årligt. Af de indsendte besvarelser fremgår det, at bestemmelsen kun anvendes meget sjældent af politiet, og i de fleste kredse anvendes den slet ikke.
Kun en halv snes kredse giver positive oplysninger om, at bestemmelsen anvendes.
De fremsendte oplysninger giver i almindelighed ikke nøjagtige tal for de årlige henvendelser, heller ikke for 1949, men det kan skønnes, at der årlig højst kan have foreligget omkring 15 henvendelser ialt fra disse kredse i 1949 og de nærmest foregående år, og muligvis
ligger gennemsnitstallet væsentlig lavere. Der kan ikke påvises nogen sammenhæng mellem antallet af henvendelser i en kreds og kredsens karakter som omfattende hovedstadsområdet, større byer eller mindre tæt befolkede områder.
I det følgende skal gives nogle eksempler på de fremsendte besvarelser.
Københavns politi oplyser, at der så vidt ses fra politiets side kun i et enkelt tilfælde
over en 10-årig periode er rettet henvendelse til forsorgsmyndighederne om at underkaste en spiritusforfalden person kur for alkoholisme. Denne henvendelse skete som led i
vilkårene for en betinget dom og skyldtes iøvrigt, at den pågældende person i forvejen var
anbragt på Københavns kommunes afvænningshjem »Fårupgård«. Det menes også fremtidig kun sjældent at ville forekomme, at politiet får lejlighed til at beskæftige sig med personer i den i forsorgslovens § 316 omhandlede henseende. Politiet vil dog fortsat have opmærksomheden henledt på bestemmelsen — navnlig også efter at antabuskur er taget i
anvendelse og efterhånden jævnlig pålægges i forbindelse med en betinget dom, betinget
benådning eller udsættelse med. en afsoning.
Frederiksberg politi har overhovedet ikke anvendt bestemmelsen. I Nordre Birk
angives der skønsmæssigt at forekomme 2 sager årligt vedrørende forsorgslovens § 316,
og i Sdr. Birk erindres kun 1 tilfælde for mange år siden.
Odense politikreds oplyser, at der i enkelte tilfælde har været rettet henvendelse til
det sociale udvalg om at underkaste personer kur for alkoholisme, men da disse sager
praktisk taget altid er strandet på, at der savnes magtmidler til mod de pågældendes vilje
at gennemføre en sådan kur, ha,r politikredsen anset bestemmelsen i dens nuværende udformning for at være uden større betydning for politiet, og de indhøstede dårlige erfaringer
har ikke fristet til en mere omfattende prøve i praksis. De tilfælde, der kommer til politiets
kundskab, er så godt som altid sådanne, hvor en frivillig ordning ikke har kunnet opnås.
Esbjerg politikreds oplyser, at der i året 1949 er rettet henvendelse til vedkommende
sociale udvalg angående 4 personer, som alle har været underkastet antabuskur. Antallet
må formentlig antages at udgøre det omtrentlige maksimum også i fremtiden. Iøvrigt
anføres det, at reglerne om indberetning til amtmanden i henhold til §§ 318—20 formentlig
ikke har stor praktisk betydning, hvorimod det må siges at være af interesse at bevare
beføjelserne i §§ 316, 321 og eventuelt 322.
Århus, Randers, Aalborg, Nørresundby og Frederikshavn politikredse har overho-

vedet ikke anvendt § 316.
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Det fremkomne materiale viser, at politiet, der i § 316 nævnes som eksempel på
en myndighed, der kan rette henvendelse til det sociale udvalg om at undergive en spiritusforfalden person kur for alkoholisme, kun sjældent benytter denne bestemmelse, men dette
hænger nok sammen med de private afvænningshjems modstand mod at modtage personer,
der anbringes tvangsmæssigt.
VII. Sammenligning med anstalternes oplysninger.

Medens det på grund af de ufuldstændige og forskelligartede oplysninger ikke er
muligt at give samlede tal for politimestrenes og fængselsmyndighedernes anvendelse af
de enkelte paragraffer i årene 1934—48, kan disse tal skønsmæssigt opgøres for 1949. Til
sammenligning anføres de oplysninger, som er fremsendt fra anstalterne vedrørende indlæggelser efter de samme paragraffer i 1949—50. Selvom politiet og fængselsvæsenet regner
med kalenderår og anstalterne med finansår, kan man dog danne sig et indtryk af, om de
to sæt oplysninger viser en rimelig overensstemmelse.
Tallene er afrundede og opgjort for hele landet, dog at der er anført særskilte tal
for henholdsvis Københavns politi, Københavns fængsler og Sundholm; områderne falder
ikke sammen, men man kan dog deraf få et vist sammenligningsgrundlag vedrørende forholdene i hovedstadsområdet.
T> 1M.-1

A

• i c u o i. i

i

§

316

§

318

Politikredsene i 1949, hele landet
max. 15 10—15
Heraf København
——
Fængslerne i 1949 hele landet ..
—
100
Heraf Københavns fængsler...
—50
lait politimestrene og fængslerne
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) Jfr. dog kap. 5, p. 98.

ad § 316 (jfr. kap. 5, tabel 9).
Indlæggelse i henhold til § 316 kan ske på begæring af andre end politiet; på den
anden side er det kun i de særlige tilfælde i § 316, stk. 3 og 4, at der sker anbringelse på
arbejds- eller tvangsarbejdsanstalt. Anstalternes oplysninger bekræfter imidlertid, at anvendelsen af § 316 i det hele er meget begrænset.
ad § 318 (jfr. kap. 5, tabel 11).
Indlæggelse i henhold til § 318 kan kun ske på grundlag af en indberetning til amtet
fra vedkommende afsoningsmyndighed, men denne indberetning behøver ikke at føre til,
at amtet beslutter anstaltsanbringelse. Således anbringes prostituerede kvinder i overensstemmelse med princippet i § 322 ikke på Sundholm, medmindre de har været straffet
mere end een gang. Tallet for de på anstalterne i henhold til § 318 anbragte må derfor være
noget mindre end antallet af indberetninger.
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ad § 319 (jfr. kap. 5, p. 97 f).
Såvel tallene fra fængselsnævnet som fra anstalterne viser, at bestemmelsen kun
anvendes uhyre sjældent.
ad § 320 (jfr. kap. 5, tabel 12).
Anvendelsen af denne paragraf forudsætter ligesom § 318 en indstilling fra fængselsmyndighederne. Der er her en iøjnefaldende uoverensstemmelse mellem politiets (fængselsmyndighedernes) og Sundholms oplysninger. Dette skyldes imidlertid, at personer, der efter
afsoning af bøde for beruselse o. lign. af politiet bliver afleveret til magistraten som erhvervs- og subsistensløse, af magistraten bliver anset som indlagt i henhold til § 320, medens
politiet har medregnet dem under § 321, gruppe 2, hvilken gruppe i 1949 udgjorde ca.
190 personer, jfr. foran s. 138.
ad § 321 (jfr. kap. 5, tabel 14).
Indlæggelse i henhold til § 321 kan ske på foranledning af andre end politiet, navnlig
de sociale udvalg og de pågældende selv, og det må derfor forventes, at antallet af personer afleveret af politiet er mindre end antallet af indlæggelser i henhold til § 321; efter
de foranstående tal synes politiets andel af disse indlæggelser i 1949 at have udgjort mellem
halvdelen og en trediedel. Herved må dog bemærkes, dels at det statistiske materiale fra
politiet er ufuldstændigt, og tallet på afleverede personer i henhold til § 321 derfor muligvis
en del større end 8—900, dels at der som anført ikke følges en ensartet praksis med hensyn
til, under hvilken bestemmelse man henfører indlæggelse af personer, der har afsonet
bøde for beruselse o. lign., jfr. de foranstående oplysninger ad § 320. Endelig er det ret tilfældigt, om anstalterne henfører en indlæggelse under § 321 eller § 30 (eller eventuelt en af
de andre paragraffer), jfr. kap. 5 s. 100.
ad § 322 (jfr. kap. 5, tabel 13).
Anvendelse af denne bestemmelse forudsætter, at aflevering af den prostituerede
kvinde er sket af politiet, og i alle sådanne tilfælde skal hun indlægges på arbejdsanstalt,
indtil endelig afgørelse kan træffes om hendes forsørgelse. Hvis oplysningerne var nøjagtige, skulle politiets og anstalternes oplysninger derfor give omtrent samme tal (bortset
fra eventuelle fejltagelser fra politiet, der opdages af udvalget). Det er derfor påfaldende,
at der både for 1948—49 og 1949—50 er langt færre, der indlægges efter § 322 efter anstalternes opgørelse end efter politiets (selvom man kun medregner de 35—40, som politiet
selv henfører under § 322, jfr. foran s. 141). For Københavns vedkommende er der dog god
overensstemmelse; uoverensstemmelsen for det øvrige land må formentlig først og fremmest
skyldes, at anstalterne henfører indlæggelsen af de pågældende kvinder under andre bestemmelser, først og fremmest § 321, og måske også, at de sociale udvalg faktisk søger de
pågældende anbragt på anden måde uden forudgående indlæggelse.
VIII. Resumé.

Med hensyn til politiets og fængselsmyndighedernes anvendelse af de enkelte bestemmelser kan resultatet resumeres på følgende måde.
§ 316 anvendes uhyre lidt, i 1949 højst i ca. 15 tilfælde i hele landet og ikke i
København.
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§ 318 overholdes ikke i en meget stor del af politikredsene og anvendes i det hele
meget lidt af politikredsene udenfor København, i 1949 ialt kun i godt en halv snes tilfælde. For fængselsmyndighedernes vedkommende bliver bestemmelsen efter det oplyste
praktiseret af de anstalter, der først og fremmest må antages at modtage betlere og løsgængere, nemlig Københavns fængsler, arbejdshuset i Sdr. Omme og kvindefængslet i
Horserød. De øvrige fængsler har kun ganske få tilfælde og overholder ialtfald ikke alle
bestemmelsen om meddelelse til amtmanden før løsladelsen. Det samlede tal for fængslerne
i 1949 var ca. 100, deraf var langt de fleste kvindelige løsgængere i hovedstaden. Den
praktiske betydning af § 318 synes i alt fald i de senere år at være meget ringe forsåvidt
angår mandlige vagabonder o. 1., hvorimod bestemmelsen overfor prostituerede kvinder
synes at blive praktiseret efter sin ordlyd i hovedstadsområdet.
§ 319 er i de senere år praktisk talt ikke blevet anvendt og kritiseres stærkt af
fængselsmyndighederne; i 1949 var der ingen tilfælde af anbringelse på tvangsarbejdsanstalt.
§ 320 synes efter de foreliggende oplysninger praktisk talt ikke at blive anvendt
overfor personer, der har afsonet straf for overtrædelse af straffeloven, idet de pågældende
enten kan klare sig selv — i hvert fald en tid —- eller søges anbragt på anden måde. Derimod er det almindeligt at aflevere personer til forsørgelsesvæsenet efter bøde for beruselse
o. lign., når de ikke kan klare sig selv, hvilke tilfælde efter sagens natur snarere hører hjemme under § 321 og formentlig også af de fleste kredse, herunder København, bliver henført
dertil, jfr. ovenfor. Også § 320 kritiseres stærkt.
§ 321 anvendes af politiet over hele landet, men dog overvejende i de større byer.
Det samlede antal afleverede personer udgjorde i 1949 8—900, heraf ca. 240 eller omkring
en trediedel afleveret af Københavns politi. Det samlede antal svarer til mellem en trediedel og halvdelen af samtlige indlagte efter § 321. De fremsendte oplysninger giver grund
til at antage, at de fleste politikredse ved behandlingen af sager angående erhvervs- og
subsistensløse samarbejder med de sociale udvalg i overensstemmelse med lovens forudsætninger. Praksis er dog antagelig noget forskelligartet, navnlig med hensyn til, i hvilket
omfang der tages erhvervs- og subsistensløse ved razziaer og lignende. I København er
behandlingen af sager vedrørende hjemløse arbejdsledige mænd, der antræffes som erhvervs- og subsistensløse på denne måde, fra april 1950 blevet centraliseret i politiets særlige sociale hjælpetjeneste, der dels samarbejder med forsorgsmyndighederne, dels søger at
hjælpe de pågældende ved direkte forhandlinger med sociale institutioner, arbejdsgivere m.fl.
§ 322. Aflevering af prostituerede kvinder som erhvervs- og subsistensløse til de
sociale udvalg synes i et vist omfang at blive praktiseret i de større provinsbyer. Det samlede antal afleverede prostituerede kvinder kan ikke opgøres, da nogle kredse ikke sondrer
mellem indlæggelser efter § 321 og § 322, men tallet kan i alt fald ikke antages at have været
over 100, sandsynligvis har det været langt mindre (ca. 60), og bestemmelsen synes således
ikke at have større praktisk betydning. I København foretages aflevering til forsørgelsesvæsenet i henhold til § 322 kun i et par tilfælde årlig, idet politiet her samarbejder med
„Foreningen Unge Kvinders Vel". (Derimod foretages indberetning fra Københavns
fængsler i henhold til § 318 vedrørende prostituerede kvinder, der har udstået straf,
jfr. ovenfor s. 131 f).
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Kapitel 8.
Overvejelser angående spørgsmålet om anbringelse af fanger, der løslades
efter strafafsoning (§§ 318—20, jfr. § 321).
Som det fremgår af motiverne til forsorgslovens kap. XXVII1) tilsigter de i dette
kapitel indeholdte bestemmelser at skabe plan i de forholdsregler, der træffes over for
vagabonder fra det offentliges side, i første række ved at etablere et samarbejde mellem
straffemyndighederne og forsørgelsesmyndighederne. Særlig udtaltes det om anbringelse af
løsladte betlere og løsgængere, at hvis „den tilstræbte forbedring ikke er opnået gennem
opholdet i arbejdshus, er der dog håb om, at der kan ske en forbedring gennem opholdet
i en tvangsarbejdsanstalt; thi opholdet i en sådan anstalt adskiller sig fra opholdet i arbejdshuse derved, at der normalt ikke i anstalter af førstnævnte art findes egentlige forbrydere, men kun personer, som samfundet af forsørgelseshensyn må anvende tvangsmidler overfor".
Med hensyn til området for anvendelsen af §§ 318—320 skal man bemærke følgende:2)
Bestemmelsen i § 318 kræver, at pågældende skal have været straffet for betleri
eller løsgængeri, d. v. s. i henhold til straffelovens §§ 197—200. Ordet „straffet" fortolkes
således, at pågældende skal have udstået straf, og bestemmelsen antages følgelig ikke at
kunne bringes i anvendelse overfor personer, der alene er anset med betinget straffedom
(socialministeriets skrivelse af 3. januar 1938, sognerådstidende 1938, p. 32). Det følger
endvidere af bestemmelsen i § 319, stk. 2., og forudsættes som anført i motiverne, at
bestemmelsen også omfatter personer, der har hensiddet i arbejdshus. Herefter må også
sikkerhedsforvaring være omfattet af bestemmelsen, der endvidere vil kunne anvendes
efter løsladelse fra ungdomsfængsel og hæfte (bødeafsoning), hvorimod § 318 er uanvendelig
over for personer, der er idømt sikkerhedsforanstaltninger som utilregnelige i henhold til
straffelovens § 70. Det kræves endvidere, at den løsladte må antages at være ude af stand
til at ernære sig ved regelmæssigt arbejde, jfr. § 318, stk. 1, sidste pkt., og det må derhos
antages at være en betingelse, at pågældende skal være eller i nær fremtid må forventes at
blive trængende til offentlig hjælp, idet dette bl. a. ligger forudsætningsvis i, at et mindre
pengebeløb ikke hindrer, at bestemmelsen bringes i anvendelse.
Den særlige regel i § 319 om hensættelse til tvangsarbejde foreskriver, at der skal
forhandles med fængselsnævnet. Hvis pågældende er løsladt på prøve fra fængsel eller
arbejdshus, eller løsladelsen fra arbejdshus er sket efter fængselsnævnets bestemmelse,
må anbringelse på arbejdsanstalt ikke ske, hvis den frarådes af fængselsnævnet.
x

) Rigsdagstidende 1930—31, tillæg A, II. sp. 2884—86 og 3140—42.
) Om den formelle fremgangsmåde ved frihedsberøvelsen i disse tilfælde henvises til kap. 9. Der henvises endvidere til kap. 7 samt til Haar løv, p. 130 S.
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Med hensyn til forståelsen af § 320 bemærkes, at udtrykket „iøvrigt straffet"
omfatter straf ikke alene for overtrædelse af straffeloven, men også af andre love, f. eks.
politivedtægten, og det behøver ej heller at dreje sig om idømt frihedsstraf (socialministeriets skrivelse af 27. oktober 1939).
På grundlag af de oplysninger, der foreligger for udvalget om anvendelsen af
§§ 318—20, nemlig dels det materiale, der er fremkommet fra anstalterne, jfr. kap. 5,
dels de af politiet og fængselsmyndighederne fremsendte oplysninger, jfr. kap. 7, har udvalget optaget spørgsmålet om en ophævelse af de pågældende bestemmelser til overvejelse.
Justitsministeriets og direktoratet for fængselsvæsenets synspunkter.

Efter at have udarbejdet redegørelsen for politiets og fængselsmyndighedernes anvendelse af forsorgslovens §§ 318—20 anmodede udvalget i skrivelser af 26. juni 1951
justitsministeriet (bilag 4) og direktoratet for fængselsvæsenet (bilag 9) om en udtalelse
om, hvorvidt man fra de pågældende myndigheders side måtte lægge vægt på at bevare
forsorgslovens §§ 318—20, og hvilke ønsker de eventuelt måtte have med hensyn til andre
sociale foranstaltninger for løsladte fanger, såfremt de omhandlede bestemmelser skulle
bortfalde. Endvidere anmodede man justitsministeriet om en udtalelse om, i hvilket omfang det efter politiets mening måtte findes påkrævet at opretholde den nugældende adgang til tvungen anbringelse på anstalt af vagabonder o. 1. i henhold til § 321, sammenholdt med §§ 318 og 319, eller om disse personer eventuelt måtte skønnes i almindelighed
at være ufarlige, således at det som hovedregel ville være tilstrækkeligt at nægte dem kontant understøttelse og henvise dem til anstaltsforsorg, såfremt de søger hjælp af det offentlige.
Som svar herpå udtalte justitsministeriet i skrivelse af 8. oktober 1951 (bilag 8)
efter at have indhentet erklæring fra foreningen af politimestre i Danmark (bilag 6),
politidirektøren i København (bilag 5) og rigsadvokaten (bilag 7), at justitsministeriet
for sit vedkommende vil kunne tiltræde, at §§ 318—20 ophæves, da det må antages, at de
forsorgsmæssige problemer for løsladte fanger vil kunne løses gennem den virksomhed,
der udfoldes af eksisterende forsorgsselskaber og fængselsvæsenet i forbindelse med ydelse
af hjælp efter forsorgslovens regler, såfremt der i § 321 bevares mulighed for i særlige
tilfælde, hvor den løsladte må antages at være uden evne eller vilje til at sørge for sit underhold, at træffe bestemmelse om hans anbringelse på anstalt. Justitsministeriet udtalte
endvidere, at det må anses for hensigtsmæssigt, at der som i § 321 haves adgang til forsørgelsesmæssig anbringelse af subsistensløse lediggængere, og at der særlig over for de
yngre af disse åbnes mulighed for gennem egnet anstaltsbehandling eller andre forholdsregler af forsorgsmæssig karakter at forebygge en endelig social deroute eller søge de pågældende resocialiseret, i hvilken forbindelse justitsministeriet henviste til den af Københavns ordenspolitis sociale hjælpetjeneste udfoldede virksomhed, (jfr. herom ovenfor kap. 6,
side 123). Der foreligger her efter justitsministeriets mening ikke en politimæssig, men en
forsørgelsesmæssig opgave. Endelig udtalte justitsministeriet, at hensigtsmæssigheden af
reglerne i borgerlig straffelovs §§ 197 og 199—200 om betleri og løsgængeri står i nær forbindelse med spørgsmålet om, hvorledes den forsorgsmæssige mulighed for indgriben på
dette område organiseres, og at der eventuelt vil kunne blive anledning til at ændre disse
straffelovsregler, hvorom justitsministeriet i så fald vil høre politiet, anklagemyndigheden
og straffelovskommissionen. Dette vil efter justitsministeriets mening imidlertid først
kunne ske med udbytte, når den fremtidige behandling i henhold til lov om offentlig forsorg af løsgængere har fundet sin endelige form.
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Direktoratet for fængselsvæsenet udtalte efter at have indhentet erklæring fra forskellige fængselsinspektører og chefen for fængselsvæsenets arbejdsdrift i skrivelse af 12.
oktober 1951 (bilag 10), at direktoratet ikke nærer noget ønske om, at §§ 318—20 opretholdes, men at direktoratet må pege på nødvendigheden af, at der opretholdes en adgang for fængselsvæsenet til at henvise personer, der ved løsladelsen ikke vil eller evner
at forsørge sig selv, til anstalter, som er egnede til modtagelse af sådanne personer. Det
bør derhos efter direktoratets mening foreskrives, at der til brug for de myndigheder, der
skal trøfte bestemmelse om den løsladtes anbringelse, skal foreligge en erklæring fra vedkommende anstalt under fængselsvæsenet. løvrigt henholdt direktoratet sig til justitsministeriets fornævnte skrivelse af 3. oktober 1951.
Fængselsnævnets synspunkter med hensyn til anvendelsen af § 319.
I skrivelse af 28. juni 1940 rejste fængselsnævnet over for socialministeriet forskellige spørgsmål vedrørende forståelsen af forsorgslovens § 319, og socialministeriet
indhentede i denne anledning i cirkulærskrivelse af 24. august 1940 udtalelser fra samtlige
amtmænd, Københavns magistrat og Frederiksberg kommunalbestyrelse, bl. a. angående
følgende spørgsmål:
1) Om anbringelse på tvangsarbejdsanstalt efter § 319 kunne anses for berettiget ud fra
hensyn af pønal karakter.
2) Om nævnets erklæring kun skulle indhentes i de tilfælde, hvor vedkommende amtmand på forhånd fandt anvendelse af tvangsarbejde positivt indiceret.
3) Om hvorvidt de pågældende myndigheder, forinden beslutning om indlæggelse på
tvangsarbejdsanstalt blev truffet, indhentede erklæring også i de i forsorgslovens
§ 321, stk. 3, omhandlede tilfælde, hvor det drejer sig om en ikke straffet person.
1) Fængselsnævnet udtalte som sin opfattelse, at § 319 ikke tilsigter at give
adgang til anvendelse af tvangsarbejde med det formål ad administrativ vej at forlænge
en idømt straf, men at anbringelse i tvangsarbejdsanstalt må betragtes som en kvalificeret
forsørgelsesmåde, som der kun bliver spørgsmål om at anvende, når anbringelse under
friere forhold skønnes „hensigtsløs". Dette mente fængselsnævnet tog sigte på tilfælde,
hvor forsørgelsen på grund af pågældendes forhold ikke lader sig gennemføre på åben
anstalt, f. eks. fordi han idelig bortgår eller skaber uforholdsmæssige vanskeligheder for
gennemførelsen af anstaltens almindelige regime, og de til rådighed stående disciplinærmidler ikke slår til. Nævnet mente, at anbringelse på tvangsarbejdsanstalt herefter vel
ofte vil være indiceret for de i § 319 eksempelvis nævnte grupper af personer (professionelle
vagabonder m. fl.), men at de pågældende myndigheder dog efter nævnets erfaringer i
højere grad havde lagt vægt på, om det drejede sig om en person hørende til de nævnte
kategorier end på, om anbringelse under friere forhold måtte anses som hensigtsløs i den
ovenfor af nævnet angivne forstand.
Denne opfattelse af formålet med § 319 blev tiltrådt af de fleste amter, medens
dog en række amter mente, at nævnets forståelse var for snæver. Københavns magistrat
og Frederiksberg kommunalbestyrelse meddelte, at disse myndigheder aldrig benyttede
forsorgslovens §§ 319 og 321, stk. 3, som grundlag for hensættelse i tvangsarbejdsanstalt
og derfor ikke havde forelagt sager for nævnet af denne art.
2) Nævnet mente, at dets erklæring kun skulle indhentes i tilfælde, hvor vedkommende amtmand på forhånd fandt anvendelse af tvangsarbejde positivt indiceret.
De fleste amter var enige heri, men nogle amter imødegik dog denne opfattelse bl. a. under
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henvisning til, at det måtte anses for uheldigt, at amtet skulle have taget standpunkt
på forhånd, idet nævnets udtalelse skulle være vejledende for amtets skøn.
3) Efter amternes oplysninger var praksis uensartet. De fleste af de amter,
for hvem tilfældet efter § 321, stk. 3, havde foreligget, hørte ikke nævnet i disse sager.
Nogle amter hører dog nævnet, og dette indtager selv det standpunkt, at det skal høres,
også hvor anbringelse på tvangsarbejdsanstalt finder sted i henhold til § 321, jfr. nedenfor.
Sagen gav anledning til en ændring i § 321 ved lov af 29. juli 1942, hvorved amtets
frist for afgørelse om anstaltsanbringelse blev forlænget, bl. a. for at sagerne kunne nå
at komme for fængselsnævnet. Arbejds- og socialministeriet har således forudsætningsvis
tiltrådt nævnets standpunkt med hensyn til det under 3) omhandlede spørgsmål. løvrigt
indtrådte der efter sagens rejsning en ændring i amternes praksis, hvorefter der blev rejst
færre sager om tvangsarbejde, og denne praksis, mod hvilken nævnet intet havde at indvende, har i de forløbne år fæstnet sig og må anses for blivende.
Nærværende udvalg har anmodet fængselsnævnet om en udtalelse med hensyn
til anvendelsen af forsorgslovens § 319 og herunder udbedt sig oplysning om, hvor mange
sager af denne art der har været forelagt fængselsnævnet i årene 1934—49, og om i hvor
mange tilfælde nævnet har anbefalet tvangsarbejde.
I nævnets svar af 21. december 1950 (bilag 11) blev der givet en oversigt over antallet af sager, der var forelagt nævnet i årene 1934—49. Af denne oversigt, der er gengivet
i redegørelsen for politimestrenes m. fl.s oplysninger, kap. 7, side 133 fremgår det, at der
i årene 1934—49 har været forelagt nævnet ialt 97 sager angående anbringelse i tvangsarbejdsanstalt af straffede personer i medfør af lovens §§ 318—20. Af disse 97 sager har
nævnet i 19 tilfælde anbefalet, at den pågældende person efter udstået straf anbragtes i
tvangsarbejdsanstalt. Antallet af sager er som foran nævnt gået stærkt tilbage, idet der i
årene 1941—49 kun har været forelagt ganske enkelte sager pr. år og kun i ialt 2 tilfælde
været anbefalet tvangsarbejde. Med hensyn til antallet af sager om anbringelse på tvangsarbejdsanstalt i henhold til §§ 321—22 fremgår det af opgørelsen, at der i 1934—49 har
været forelagt nævnet 35 sager af denne art. Af disse sager har nævnet i 12 tilfælde anbefalet anbringelse i tvangsarbejdsanstalt. Heraf har der kun været 6 forelæggelser i årene
1941—49, og i ingen af disse blev der anbefalet anvendelse af tvangsarbejde.
Nævnet udtaler iøvrigt, at det i hele sin praksis har været tilbageholdende med
at anbefale anbringelse i tvangsarbejdsanstalt, og at nævnet vedvarende kan henholde sig
til de betragtninger angående forståelsen af forsorgslovens § 319, som er fremsat i den
ovenfor nævnte skrivelse til socialministeriet af 28. juni 1940, og at nævnet navnlig finder
anledning til at understrege, at anvendelsen af tvangsarbejde ikke bør benyttes til ad administrativ vej at forlænge en idømt straf. Det bør efter nævnets opfattelse være domstolenes
sag at tage stilling til, hvilke foranstaltninger der mest hensigtsmæssigt bør tages i anvendelse overfor professionelle vagabonder og betlere, herunder om de pågældende bør idømmes arbejdshus, eller om mindre indgribende foranstaltninger skønnes at være tilstrækkelige. Anbringelse i tvangsarbejdsanstalt bør herefter overfor straffede personer være
forbeholdt sådanne, hvis forsørgelse ikke på anden måde skønnes at kunne gennemføres.
Under henvisning til, at nævnet i tiden fra 1939 til 1949 kun i ialt 2 tilfælde har ment
at kunne anbefale anbringelse i tvangsarbejdsanstalt i henhold til § 319, rejser nævnet
derhos spørgsmål om, hvorvidt det overhovedet er nødvendigt vedvarende at have den
lovhjemmel til anbringelse i tvangsarbejdsanstalt, som den nuværende bestemmelse i forsorgslovens § 319 indeholder.
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Forsåvidt angår de fornævnte oplysninger om antallet af sager, der har været
forelagt nævnet i henhold til § 321, henviser nævnet til, at affattelsen af forsorgslovens
§ 321 kan gøre det tvivlsomt, om der består nogen pligt for amterne til at forelægge disse
sager for nævnet, og at det, som ovenfor anført, fremgår af de fra amterne indhentede
udtalelser, at flere af disse har anset sig for kompetente til at træffe afgørelse om anbringelse i tvangsarbejdsanstalt af erhvervs- og subsistensløse personer uden forelæggelse af
sagen for nævnet. Nævnet anser det derfor for muligt, at antallet af personer, der i
det nævnte tidsrum har været anbragt i tvangsarbejdsanstalt i henhold til bestemmelserne
i § 321—22, er noget større, end det fremgår af oversigten. Nævnet fastholder dog sin
foran anførte, af ministeriet tiltrådte fortolkning af forsorgslovens § 321.
Kritik af reglerne i §§ 318—20.
Som det fremgår af kap. 7, er §§ 318-—20 i det hele genstand for stærk kritik.
Der kan herved også henvises til de af professor Hurwitz på det 18. nordiske juristmøde
i 1948 fremsatte bemærkninger angående denne kombination af straf og administrativ
frihedsberøvelse1). Hurwitz udtaler bl. a., at der forsåvidt angår disse regler er særlig
grund til at fremhæve trangen til revision af gældende ret og henviser til, at den administrative frihedsberøvelse efter straffen for pågældende selv fuldtud har samme karakter af straf som den frihedsberøvelse, han allerede har udstået. Han fremhæver endvidere det uheldige i at have regler vedrørende foranstaltninger mod betlere og løsgængere m. fl. i to forskellige love, således at mange formentlig ikke er klar over denne
dobbelte hjemmel til frihedsberøvelse. Han anfører herved, at det må anses for utilfredsstillende, at der først nedsættes straffelovskommissioner med al dertil hørende sagkundskab, der omhyggeligt udarbejder bestemmelser om følger af en bestemt adfærd, hvorefter
disse regler ændres fra anden side, idet man uden tilkaldelse af den samme sagkundskab
giver bestemmelser, der gør de principper, man er gået frem efter i første omgang, illusoriske. Disse synspunkter skulle efter Hurwitz' mening føre til, at der finder en samordning
sted af reglerne i straffeloven og i forsorgsloven om frihedsberøvelse på grund af oprindeligt strafbart og dermed sammenhængende asocialt forhold. Hvad særlig angår de asociale
personer henviser han endelig til, at man i den moderne kriminalistiske udvikling er gået
så meget i retning af at anvende socialt betonede forholdsregler, at der ikke er blevet
meget tilbage af det gamle strafferetlige indhold i reaktioner over for disse personer. Det
skulle derfor ikke være noget stort spring at, gøre de gældende ordninger rent socialt betonede og borttage ethvert element af straf i de pågældende sanktioner.
Udvalgets bemærkninger.

Problemerne vedrørende ophævelsen af §§ 318—20 kan formentlig i det væsentlige opgøres således:
De fra politiet og fængselsmyndighederne fremkomne oplysninger viser, at § 318
overvejende anvendes over for kvindelige løsgængere i hovedstadsområdet, men iøvrigt
har ringe praktisk betydning. § 319 anvendes så godt som ikke, medens § 320 hovedsagelig anvendes over for erhvervs- og subsistensløse, der har afsonet bøde for beruselse
o. lign., hvilke tilfælde af de fleiste kredse, herunder København, henføres under § 321.
De pågældende bestemmelser synes således ikke at have fået den anvendelse,
som ifølge motiverne har været tilsigtet. Dertil kommer, at behandlingen på arbejdsx

) Forhandlingerne på det 18. nordiske juristmøde p. 52 ff.
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anstalterne efter disses nuværende standard, jfr. herom kap. 3, i almindelighed ikke kan
antages at give mulighed for en resocialisering, som ikke lige så godt kan opnås gennem behandlingen i fængslerne og arbejdshuset, hvor udviklingen stort set i højere grad er
fulgt med tiden.
På den anden side er det givet, at man må bevare et samarbejde mellem politiet
og fængselsmyndighederne på den ene side og forsørgelsesmyndighederne på den anden
side. Man må derfor tage i betragtning, hvilke konsekvenser en isoleret ophævelse af
§§ 318 og 320 vil få. Disse vil først og fremmest være, at tvangsmæssig anstaltsanbringelse
af straffede personer på grundlag af selve den udståede straf fremtidig ikke vil kunne ske,
og at den obligatoriske indberetning til amterne i henhold til § 318 om personer, der løslades efter udstået straf for betleri eller løsgængeri, vil bortfalde. Hvis derimod en person
ved løsladelsen som erhvervs- og subsistensløs omfattes af reglen i § 321 eller § 322, vil der
som hidtil kunne blive tale om tvungen anstaltsanbringelse. Dette kan dog ikke antages
at være almindeligt forekommende, hvor det drejer sig om personer, der har udstået frihedsstraf af en vis varighed, idet disse oftest dels vil have opsparet nogen arbejdsfortjeneste,
dels vil få bistand af fængselsmyndighederne og forsorgsselskabet. Derimod vil det hyppigt
være påkrævet at træffe foranstaltninger i henhold til § 321 overfor personer, der hensættes til afsoning af bøder eller idømmes kortvarige frihedsstraffe for mindre forseelser
som beruselse, gadeuorden o. 1., jfr. at disse tilfælde som foran anført af de fleste politikredse allerede nu henføres til § 321. Det bemærkes endvidere, at hvis en person ved løsladelsen efter frihedsstraf er trængende til og ønsker hjælp, vil opholdskommunen efter
forsorgslovens almindelige regler være pligtig at yde den, ligesom de sociale myndigheder
i fornødent omfang må være fængsels- og politimyndighederne behjælpelige med at yde
vejledning og støtte til sådanne personer. Der henvises herved til den foran refererede
erklæring fra direktoratet for fængselsvæsenet, hvorefter det må foreskrives, at der
til brug for de myndigheder, der skal træffe bestemmelse om den løsladtes anbringelse,
skal foreligge en erklæring fra vedkommende anstalt under fængselsvæsenet. Følgen
af en ophævelse af §§ 318—20 vil altså være, at løsladte fanger kun kan tvangsanb ringes
på anstalt i henhold til forsorgsloven, hvis der ved løsladelsen fra fængslet foreligger et
selvstamdigt grundlag herfor, og som hovedregel vil der formentlig kun blive spørgsmål
om anvendelse af § 321 eller § 322. Foreligger der intet sådant grundlag, må det være den
løsladtes egen sag, om han vil henvende sig til forsørgelsesmyndighederne (bortset fra
tilfælde, hvor dette måtte være stillet som vilkår for en prøveløsladelse).
De angivne følger af de pågældende bestemmelsers ophævelse synes ikke ud fra
forsørgelsesretlige betragtninger at kunne frembyde væsentlige betænkeligheder. Da der
ifølge de fra justitsministeriet og direktoratet for fængselsvæsenet indhentede erklæringer
ej heller fra de ordenshåndhævende og straff uldbyrdende myndigheders side haves noget
at erindre imod ophævelsen af §§ 318—20, og da disse bestemmelser derhos med føje kan
kritiseres ud fra et retssynspunkt, finder udvalget det rettest, at de ophæves. Da de pågældende bestemmelser yderligere, som det vil blive omtalt i kap. 10, efter udvalgets opfattelse i al fald tildels må anses for stridende mod Europarådets konvention om menneskerettighederne, skal udvalget foreslå, at de allerede nu ophæves; man henviser herom
og om de nærmere enkeltheder til forslaget nedenfor i kapitel 11.

Kapitel 9.
Administrativ frihedsberøvelse.
Spørgsmålet om administrativ frihedsberøvelse er gjort til genstand for en udførlig
behandling i T. Haarløvs afhandling „Administrativ frihedsberøvelse indenfor den offentlige forsorg og beslægtede områder" 1948. I det følgende skal man derfor nøjes med at
give en kortfattet oversigt over de gældende regler om administrativ frihedsberøvelse i
loven om offentlig forsorg1). Til beslysning af disse regler er endvidere givet en kort redegørelse for andre regler om frihedsberøvelse i dansk ret og for den svenske og norske lovgivning om frihedsberøvelse på det forsørgelsesretlige område. Endelig skal man indledningsvis nævne reglerne i fattigloven.
I. Fattiglovens regler.
Fattiglov nr. 67 af 9. april 1891 gav i vidt omfang hjemmel til administrativ frihedsberøvelse overfor understøttede personer. Ifølge lovens § 39 stod enhver, der modtog
fattigunderstøttelse — hvad enten dette var i eller uden for anstalt — under fattigvæsenets
tilsyn, sålænge hjælpen varede. De fattige skulle ifølge § 28, stk. 1, enten forsørges ved
understøttelse i hjemmet eller anbringelse i pleje hos private eller ved optagelse i forsørgelsesanstalter, og fattigbestyrelsen bestemte, hvorledes forsørgelsen skulle finde sted
(§ 29, stk. 1). Den, der efter sit forhold ikke egnede sig til understøttelse i hjemmet, kunne
henvises til at modtage hjælpen i en forsørgelsesanstalt (fattighus, fattiggård eller arbejdsanstalt, § 29, stk. 3), og hvis han vægrede sig ved at lade sig anbringe i en sådan anstalt,
kunne fattigbestyrelsen begære politiets bistand til indlæggelsen. Ingen trængende måtte
forlade den forsørgelsesanstalt, hvor han var anbragt, uden fattigbestyrelsens samtykke
(§ 39, stk. 3). Ifølge § 29, stk. 4, kunne derhos fattigbestyrelsen med lægens samtykke indlægge enhver, som i sygdomstilfælde blev trængende til hjælp, bl. a. på en forsørgelsesanstalts sygestue eller plejeafdeling.
Ved siden af denne adgang til at lade trængende forsørge på anstalt var der i henhold til fattiglovens § 41 tillagt fattigbestyrelsen i forbindelse med politimesteren (i København politidirektøren) en straffende myndighed overfor personer, der modtog understøttelse. De understøttede kunne for forseelser, der stred mod orden og sædelighed — på
hvilke forseelser der opregnedes en række eksempler, herunder arbejdsmodvillighed og bortgang fra anstalt uden tilladelse, jfr. lovens § 32 — eller for anden offentlig eller huslig udyd
og uorden, af vedkommende fattigbestyrelse med politimesterens (politidirektørens) samtykke ikendes straf af hensættelse i fængsel2) eller til tvangsarbejde, dog ikke udover et
tidsrum af 6 måneder.
*) De egentlige afsoningsregler er ikke medtaget. Vedrørende disse regler henviser forsorgsloven til
lov nr. 133 af 7. maj 1937.
2
) Simpelt fængsel svarende til den nugældende hæftestraf.
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Endelig var de indlagte på forsørgelses- og tvangsarbejdsanstalter underkastet
almindelig disciplinær myndighed (§ 31, stk. 3, og § 41, stk. 2).
En vis form for frihedsberøvelse lå også i den ved fattigloven i en række tilfælde
hjemlede hjemsendelse til forsørgelseskommunen, hvortil politiets bistand kunne kræves,
jfr. fattiglovens §§ 51—57. Regler om hjemsendelse var bl. a. fastsat for straffede personer
i visse tilfælde, herunder for personer, der havde udstået straf for betleri eller løsgængeri,
jfr. fattiglovens § 56 og lov nr. 129 af 1. april 1905 § 8, stk. 1, om opholdspålæg.
Den i fattigloven hjemlede frihedsberøvelse var rent administrativ. Den besluttende myndighed var som foran nævnt fattigbestyrelsen, i de i § 41 omhandlede tilfælde
i forbindelse med politimesteren. Fattigbestyrelsen var i København magistratens 3. afdeling, i købstæderne og på Frederiksberg i reglen et af byrådet valgt fattigudvalg og på
landet sognerådet under amtsrådets tilsyn1). Fattigbestyrelserne udenfor København var
med hensyn til måden, hvorpå de fattiges forsørgelse skete, underkastet tilsyn af overøvrigheden, for landets vedkommende eventuelt med bistand af amtsrådets valgte medlemmer
(§ 31, stk. 1). Indenrigsministeren var øverste myndighed for fattigsager fra hele landet,
(§ 59, stk. 1) og de af vedkommende overordnede myndigheder i medfør af fattigloven i
fattigsager trufne afgørelser kunne ikke indbringes for domstolene (§ 59, stk. 2).
1 Steinckes værk „Fremtidens Forsørgelsesvæsen", spec, del, var der i § 43 bl. a.
optaget et forslag om straffemyndighed overfor understøttede, der var anbragt i arbejdskoloni, arbejdshjem (nu arbejdsanstalt) eller tvangsarbejdsanstalt. Disse regler byggede
på fattiglovens § 41, stk. 1, men betød en indskrænkning af straffemyndigheden, derved
at den kun omfattede grovere forseelser og kun anstaltsanbragte, og endvidere skulle straffene
(fængsel på sædvanlig fangekost indtil 60 dage, tvangsarbejde indtil 6 måneder) idømmes
af de almindelige domstole. Denne regel om straffemyndighed blev imidlertid i forsorgslovens § 43 ændret til en egentlig disciplinær regel, og domstolenes kompetence faldt bort.
Forfatterens forslag til de almindelige regler om anstaltsanbringelse, der i det væsentlige
gik igen i den senere forsorgslov, indeholdt ikke regler om at henlægge beslutningen om indlæggelse af understøttede til de dømmende myndigheder.

II. Forsorgslovens regler om administrativ frihedsberøvelse.
A. I hvilke tilfælde kan frihedsberøvelse finde sted i henhold til f or sorgsloven.
Den særlige straffemyndighed overfor understøttede bortfaldt som foran nævnt
i forsorgsloven bortset fra, at der som hidtil kan anvendes disciplinærstraffe, herunder
hensættelse til tvangsarbejde i indtil 3 måneder, overfor personer anbragt på arbejdskolonier, arbejdsanstalter eller tvangsarbejdsanstaltesr, jfr. lovens § 43, sammenholdt med
§ 47, stk. 1. Disciplinærstraffe idømmes af ledelsen for vedkommende anstalt, for tvangsarbejdes vedkommende med samtykke af den indlæggende myndighed.
Hjemmel til administrativ frihedsberøvelse i form af tvangsmæssig anbringelse på
arbejds- eller tvangsarbejdsanstalt (eventuelt arbejdskoloni, hvilket dog ikke har fået
praktisk betydning), i visse tilfælde på afvænningshjem, indeholder forsorgsloven i følgende tilfælde:
1) Visse alimentanter, § 200, stk. 3, jfr. § 214 og § 207, jfr. § 218. (Kap. XV).
2) Forsømmelige forsørgere, §§ 311—14. (Kap. XXV).
3) Alkoholister, §§ 316—17. (Kap. XXVI).
x

) Jfr. Steinckes håndbog i forsørgelsesvæsen p. 129.
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4) Omstrejfere, erhvervs- og subsistensløse m. fl., §§ 318—22. (Kap. XXVII).
5) Personligt understøttede, der er syge, § 30, stk. 4, jfr. § 45, stk. 3.
6) Herudover er den almindelige adgang til henvisning af trængende til forsørgelse på
anstalt opretholdt ved lovens § 30, stk. 1 og 3. Det er imidlertid med støtte i § 45, stk.
3 og den hidtidige lovgivning i socialministeriets cirkulære nr. 49 af 27. marts 1934
om hjælp til tilflyttere og arbejdsmod villige personer, afsnit II B, og senere praksis
antaget, at sådan anbringelse af trængende personer kan ske tvangsmæssigt, når pågældende ikke egner sig til forsørgelse i hjemmet. Det anførte cirkulære giver anvisning på anbringelse på arbejdsafdeling af personer, for hvem den på sådanne afdelinger
gældende arbejdspligt må antages at være af betydning, idet de uberettiget har nægtet
at overtage anvist arbejde eller på anden måde har vist ulyst til arbejde, og der derfor
er mulighed for, at de ved ophold på en arbejdsanstalt kan bringes til at indse nødvendigheden af, at de opfylder deres pligt til gennem arbejde i videst muligt omfang
selv at sørge for deres underhold. Yderligere henvises til de i lovens § 310 omhandlede
personer, der på grund af „åbenlys arbejdslede" er mere varigt trængende. Som eksempel på personer, der egner sig til anbringelse på en arbejdsanstalts forsørgelsesafdeling, nævner cirkulæret asociale, men skikkelige individer, om hvem det på forhånd
må betragtes som udelukket, at de gennem en egentlig arbejdspligt kan vænnes til
arbejde, eller personer, der på grund af uhelbredelige, sjælelige eller legemlige defekter
er ude af stand til at arbejde, men som efter deres forhold ikke skal anbringes på en
særforsorgsanstalt eller en plejestiftelse for kronisk syge. Cirkulærets baggrund var
ifølge indledningen klager fra kommunerne over et uforholdsmæssigt stort antal
tilflyttere til købstæderne efter forsorgslovens ikrafttræden, og cirkulæret betød en
skærpelse i forhold til en i ministeriets skrivelse nr. 335, 19. december 1933, fremsat
udtalelse, hvor det blev antaget, at arbejdsmodvillige juersoner ikke som sådanne kunne
henvises til anstaltsforsørgelse. Den på grundlag af cirkulæret udviklede praksis er
godkendt ved højesteretsdom af 20. februar 1941, U. f. R. 1941, p. 337, dog med dissens, jfr. om dommen nedenfor i kap. 10.
Personer, der er anbragt på arbejdskoloni, arbejds- eller tvangsarbejdsanstalt,
må ifølge forsorgslovens § 46, stk. 2, ikke uden ledelsens samtykke forlade det sted,
hvor de er anbragt. Tilbageholdelse antages at kunne ske også af personer, der frivilligt er indlagt af forsørgelsesmæssige grunde, således at udskrivning kun kan begæres,
hvis pågældende erklærer at ville forsørge sig uden hjælp af det offentlige, og anstaltsledelsen eller vedkommende kommunale myndighed anser det for sandsynligt,
at han vil kunne gennemføre det1).
B. De formelle forskrifter for frihedsberøvelsen.
Fælles for de foran nævnte bestemmelser er, at beslutning om indlæggelse træffes
af administrative myndigheder — socialudvalg, kommunalbestyrelse eller overøvrighed
— men iøvrigt gælder der forskellige regler med hensyn til
1) hvilke myndigheder, der træffer beslutningen,
2) rekurs,
3) i hvilket omfang pågældende selv skal høres,
4) på hvilken type anstalt anbringelse kan ske,
5) tidsrummet for anbringelsen,
6) andre formelle forskrifter.
!) Jfr. Haarløv, p. G9.
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1). De besluttende myndigheder ved indlæggelse (tilbageholdelse).

Indledningsvis bemærkes, at initiativet til indlæggelse af en trængende person på
anstalt som hovedregel vil ligge hos vedkommende sociale udvalg. (Undtagelse gælder dog
for løsladte straffefanger, hvor initiativet kommer fra fængselsmyndighederne (politiet),
jfr. kap. 7.)
I følgende tilfælde træffes afgørelsen selvstamdigt af det sociale udvalg: § 30, stk. 3
og 4, jfr. § 45, § 200, stk. 3, § 316, stk. 1 og 3, jfr. § 317.
I følgende tilfælde kræves der yderligere samtykke fra kommunalbestyrelsen: § 311,
stk. 3, § 313, stk. 4.
I følgende tilfælde skal overøvrigheden træffe beslutning om anstaltsanbringelse: §§ 207
og 218, § 312, stk. 2, § 314.1 samtlige disse tilfælde er der tale om hensættelse til tvangsarbejde.
I de i § 316, stk. 4, jfr. § 317 omhandlede tilfælde træffes afgørelsen om hensættelse til tvangsarbejde af amtet, i København og Frederiksberg af socialministeriet.
I de i kap. XXVII omhandlede tilfælde — §§ 318—22 — træffes beslutning om
indlæggelse på anstalt af amtet, i de i forsorgslovens § 50 omhandlede kommuner — København og Frederiksberg — af kommunalbestyrelsen.
"Forsåvidt der bliver spørgsmål om at hensætte de pågældende til tvangsarbejde
i henhold til § 319, skal amtet (kommunalbestyrelsen) forhandle med fængselsnævnet, der
i visse tilfælde kan nedlægge veto mod anbringelse i tvangsarbejdsanstalt.
2) Rekurs. Hovedreglen om rekurs i forsørgelsessager findes i forsorgslovens §
50, stk. 1. Hvor der ikke i loven udtrykkeligt er fastsat afvigelser heifra, må denne regel
derfor være gældende. Indankning af de kommunale myndigheders beslutning sker herefter til vedkommende amtmand, i København og Frederiksberg indankes kommunens
beslutning direkte for socialministeren.
Fra denne regel er der imidlertid gjort afvigelser, således at amtets (kommunalbestyrelsens) beslutning ikke kan indankes for ministeriet i visse tilfælde. Dette gælder
for de i kap. XXVII omhandlede tilfælde, hvor den indlagte, men ikke kommunen, er
afskåret fra anke af amtets beslutning, medmindre der er tale om tvangsarbejde (jfr.
§ 318, stk. 2, og §§ 320—22 samt note 3 til § 318 i noteudgaven af 1948). Endvidere kan
amtets beslutning om tvangsindlæggelse på afvænningshiem i henhold til S 316, stk. 2,
og § 317 ikke indankes. Endelig antages det i de i § 200, stk. 3, omhandlede tilfælde, at
da overøvrighedens afgørelse om, at afsoning skal ske i henhold til § 14, stk. 4, er endelig
(modsat tilfælde, hvor afsoning er nægtet), kan ej heller beslutning om indlæggelse af en
bidragsskyldig på arbejdsanstalt i henhold til § 200, stk. 3, indankes for socialministeren
(socialministeriets skrivelse af 20. december 1934, sognerådstidende 1934, s. 515).
Det bemærkes dog, at forsåvidt der er spørgsmål om, hvorvidt de pågældende bestemmelser overhovedet har været anvendelige i det pågældende tilfælde, vil socialministeriet kunne tage stilling hertil, ligesom socialministeriet iøvrigt må kunne tilsidesætte beslutninger fra underordnede myndigheder, der efter de almindelig gældende regler må anses
for ugyldige forvaltningsakter.
3). Høring af pågældende selv. I kriminalprocessen er det en fundamental regel,
at den tiltalte skal have lejlighed til at udtale sig om anklagen. Et tilsvarende almindeligt princip er ikke fastslået for administrativ frihedsberøvelse inden for forsorgsloven. I
mange tilfælde vil vedkommende sociale udvalg ganske vist i forvejen have været i forbindelse med pågældende, således når der er ydet eller søgt offentlig hjælp af pågældende selv;
i almindelighed skal der da optages afhøring, jfr. forsorgslovens § 54, men dette gælder

156
kun ved hjælpens begyndelse, jfr. § 54, note 1. I andre tilfælde ligger der i selve den i loven
foreskrevne fremgangsmåde en vis sikkerhed for, at pågældende vil få lejlighed til at udtale
sig; dette gælder f. eks. §§ 311—13 og § 316, stk. 1. Garantier for, at pågældende i disse tilfælde får den fornødne lejlighed til at udtale sig om grundlaget for selve frihedsberøvelsen,
er der imidlertid ikke.
Kun i begrænset omfang er der givet positiv forskrift i loven om, at der skal forhandles med pågældende selv, forinden bestemmelse om anstaltsanbringelse træffes. Sådan forskrift er givet i § 207, stk. 1, jfr. § 218, hvorefter der, forinden afgørelse om tvangsarbejde
træffes, om muligt skal afæskes den bidragsskyldige (og dennes opholdskommune)
en erklæring, samt i § 318, stk. 1, jfr. §§ 319—22, hvorefter amtet, forinden beslutning træffes om forsørgelse af den løsladte eller erhvervs- og subsistensløse, skal indhente erklæring
fra pågældende selv. En ^vis forhandling med pågældende selv forudsættes også i § 317,
jfr. bestemmelsen om, at hvis han erkender sin drikfældighed og frivillig lader sig indlægge i henhold til § 315, finder reglerne om tvangsanbringelse ikke anvendelse.
I intet tilfælde er det nærmere foreskrevet, under hvilke former pågældende skal
have lejlighed til at erklære sig. Der er ingen regler om bisidder, offentlighed, protokollering af erklæringer fra de pågældende, intet om, at den indlagte skal gøres nærmere bekendt
med grundlaget for indlæggelsen eller eventuel adgang til anke. Det er end ikke foreskrevet,
at han skal have meddelelse om indlæggelsesbeslutningen og om, hvad den går ud på.
4). De forskellige anstaltstyper på hvilke anbringelse kan ske.
a. Anbringelse på tvangsarbejdsanstalt er hjemlet i § 207, jfr. § 218, §§ 312 og 314,
§ 316, stk. 4 og § 319, jfr. §§ 318 og 320—22. Som det fremgår af foranstående, skal beslutning om tvangsarbejde som regel træffes af overøvrigheden (amtet), i de i § 319 omhandlede tilfælde dog i København og Frederiksberg af kommunalbestyrelsen, og i de i § 316,
stk. 4, omhandlede tilfælde i København og Frederiksberg af socialministeriet.
b. Anbringelse på afvænningshjem er hjemlet i §§ 316 og 317 samt i de i §§ 318—22
omhandlede tilfælde, forsåvidt sådan anbringelsesmåde i disse tilfælde skønnes hensigtsmæssig, jfr. § 318, stk. 1.
c. Indlæggelse på en forsørgelsesanstalts sygeafdeling er positivt foreskrevet i de i
§ 30, stk. 4, omhandlede tilfælde.
d. I de øvrige tilfælde, hvor der kan blive spørgsmål om tvungen anbringelse på
anstalt, er indlæggelse på*arbejdsanstalt hovedreglen, enten som den eneste mulighed, §§
30, 200, stk. 3, 311, 313, 316, stk. 3, eller som en af flere, §§ 318 og 320—22. Om indlæggelse
skal ske på arbej dsafdelingen eller på forsørgelsesafdelingen, vil afhænge af de individuelle
forhold, jfr. nærmere herom redegørelsen foran i kap. 3, s. 33 ff.
5). Tidsrummet for anbringelsen.
a. Anbringelse på helt ubestemt tid er hjemlet i § 30, stk. 3, jfr. § 45, og i § 318
og §§ 320—22 „foreløbig eller endelig skal anbringes i en arbejdsanstalt". Der gælder
dog naturligvis i alle disse tilfælde den begrænsning, at pågældende må udskrives, når
betingelserne for hans anbringelse ikke længere er til stede, hvilket forudsætningsvis er
antaget i den ovenfor nævnte højesteretsdom af 20. februar 1941, der henviser til, at anbringelse ikke kunne antages at være udstrakt over et længere tidsrum end forsørgelsesformålet krævede1). løvrigt fremgår det af de af udvalget indhentede oplysninger fra amterne, at flere af disse principielt altid beslutter anbringelse på bestemt tid, jfr. herom
kap. 3, s. 46.
l
) Jfr. Haarløv p. 73.
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b. I nogle tilfælde ligger der en tidsmæssig begrænsning i, at anbringelsen skal vare,
indtil visse nærmere angivne begivenheder er indtruffet, jfr. § 200, stk. 3 (indtil endelig afgørelse
om afsoning er truffet), § 311, stk. 3 („indtil de skyldige bidrag er betalt, dog længst indtil
den endelige bidragsresolution foreligger"), § 316, stk. 3 (indtil indlæggelse på afvænningshjem kan ske). I § 313, stk. 4, jfr. stk. 1, er der såvel en begrænsning af den heromhandlede
art som en maksimumstid, („indtil de skyldige bidrag er betalt, eller sagen om separation
eller skilsmisse er i orden, dog ikke udover 3 måneder").
c. I følgende tilfælde er der fastsat en maksimumstid: § 312, stk. 2, (tvangsarbejde
indtil 3 måneder), § 313, stk. 4, jfr. stk. 2, (arbejdsanstalt i mindst 1, højst 3 måneder),
§ 316, stk. 1, jfr. § 317 (afvænningshjem indtil l%år, eventuelt efter forudgående tvungen
indlæggelse til observation), § 319, jfr. §§ 320—22 (tvangsarbejde indtil 2 år).
d. Endelig er der i visse tilfælde angivet en ramme, inden for hvilken tvangsarbejde
skal ikendes på bestemt tid. Dette gælder i følgende tilfælde: § 207, jfr. § 218 (tvangsarbejde
fra 2 måneder—Y2 år, under visse skærpende omstændigheder indtil 1, eventuelt 2 år, jfr.
stk. 2 og 3), § 314, stk. 2 (tvangsarbejde fra 2 måneder—y2 år, under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde fra 3 måneder—1 år. Tidsrummet kan dog senere forkortes af overøvrigheden efter indstilling af vedkommende anstalt og indhentet erklæring
fra den anden ægtefælle og kommunalbestyrelsen), § 316, stk. 4, jfr. § 317 (tvangsarbejde
fra 3 måneder til 2 år).
6). Andre formelle forskrifter. Udover indstilling fra eller forhandling med forskellige myndigheder og forhandling med pågældende selv, jfr. ovenfor, er der i visse tilfælde foreskrevet yderligere formelle betingelser for tvangsindlæggelse. Af disse formelle
forskrifter, der tildels står på overgangen til de materielle betingelser for frihedsberøvelse,
kan eksempelvis nævnes § 200, stk. 3 (indstilling om afsoning) og § 316 (henvendelse
fra pågældendes familie eller andre pårørende eller fra politi eller anden offentlig myndighed, lægeattest), § 30, stk. 4, (samtykke fra lægen).
I alle de tilfælde, hvor de administrative myndigheder kan iværksætte frihedsberøvelse efter forsorgsloven, må det antages, at politiets bistand til anbringelsen kan kræves,
jfr. § 45, stk. 3.
IH. Domstolenes prøvelsesret.
Af foranstående gennemgang af forsorgslovens bestemmelser vil det fremgå, at de
garantier mod uberettiget frihedsberøvelse, der skulle ligge i forskrifter for forvaltningsmyndighedernes behandling af sagen, er meget mangelfulde. Spørgsmålet bliver herefter,
om der ligger en tilstrækkelig beskyttelse i domstolenes prøvelsesret.
Ifølge forsorgslovens § 52, stk. 3, kan de af vedkommende overordnede myndigheder i medfør af nævnte lov trufne afgørelser kun indbringes for domstolene, når administrationen formenes at være gået uden for lovens rammer eller forudsætninger eller iøvrigt at
have tiltaget sig en myndighed, som det ifølge loven ikke kan være tilsigtet at lægge i den
retsanvendende administrations hænder.
Denne bestemmelse må ses på baggrund af grundlovens § 70, hvorefter domstolene
er berettigede til at påkende ethvert spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser. Spørgsmålet om denne bestemmelses betydning på det heromhandlede område er behandlet af
Haarløv, s. 150 ff. Haarløv kommer til det resultat, at domstolene vil kunne tage
stilling til, om en afgørelse om administrativ frihedsberøvelse er formelt ulovlig (f. eks.
fordi den ikke er truffet af rette myndighed), eller om bestemte klart i loven fastsatte
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betingelser er tilsidesat (f. eks. at en person har været straffet, jfr. § 318), medens
domstolene vil være afskåret fra at efterprøve administrationens skøn inden for de af
loven fastsatte rammer og således kun vil kunne tilsidesætte vedkommende myndigheds afgørelse, hvor det er ganske åbenbart, at grænserne for skønnet er overskredet.
Dog antages det, at domstolene vil have en noget videregående adgang til at efterprøve
administrationens skøn — materiel prøvelsesret — når spørgsmålet om frihedsberøvelse
foreligger præjudicielt under en retssag om erstatning for uberettiget indespærring, jfr.
f. eks. den ovennævnte højesteretsdom af 20. februar 1941, hvor domstolene kom ind på en
vurdering af, om trangsbetingelserne var opfyldt. I disse tilfælde antages domstolenes
prøvelsesret først at standse ved „det for doms bolene utilgængelige frie eller udpræget forvaltningstekniske skøn" (Haarløv s. 165), f. eks. spørgsmålet om, hvorlænge en person
skal sidde indespærret inden for de af loven fastsatte rammer1).
Det vil af foranstående ses, at den retsbeskyttelse, der ligger i domstolenes prøvelsesret efter grundlovens § 70 og forsorgslovens § 52, stk. 3, kun kan have en begrænset værdi,
allerede fordi prøvelsesretten i sig selv er snævert begrænset. Men dertil kommer, som påvist
af Haarløv (s. 164 ff.), at den indespærredes praktiske muligheder for at få sagen for domstolene er ringe. I de færreste tilfælde vil han have råd til selv at engagere sagfører, betale
retsafgifter m. m., og spørgsmålet om fri proces skal afgøres af administrative myndigheder
(overøvrigheden, justitsministeren), der for 1. instans' vedkommende tildels er de samme,
som afgør spørgsmålet om hans indespærring. Endelig vil det under indespærringen faktisk
ikke være let for ham at tage initiativet til og få gennemført et sagsanlæg, og lovreglerne
giver ingen garanti for, at der vil blive ydet ham nogen bistand i så henseende fra de indlæggende myndigheder eller anstaltens ledelse, eller at han overhovedet vil blive bekendt
med denne mulighed.

IV. Andre rcsgler om frihedsberøvelse i dansk ret.
A. Straffeloven og straff er etsple jen.

Udgangspunktet ved bedømmelsen af, om forsorgslovens regler om frihedsberøvelse på de forskellige områder indeholder tilstrækkelige garantier mod uberettigede overgreb, vil naturligt være en sammenligning med straffelovens og strafferetsplej ens regler,
idet der på dette område ved en langvarig udvikling og på grundlag af omfattende teoretiske
overvejelser er udbygget et system, der tilsigter at give den bedst mulige garanti i denne
henseende2).
I straffeloven er den handling eller undladelse, der kan begrunde straf, i reglen
nøje beskrevet (gerningsindholdet), ligesom det i loven for hver enkelt forbrydelse er fastsat, hvilke sanktioner der kan iværksættes. I reglen er der fastsat en strafferamme, inden
for hvilken frihedsberøvelsen skal idømmes på bestemt tid (hæfte, fængsel). Visse retsfølger idømmes dog på ubestemt tid, dette gælder ungdomsfængsel, arbejdshus og sikkerhedsforvaring; de 2 førstnævnte arter af frihedsberøvelse og som hovedregel også sikkerhedsforvaring er dog begrænset af en i loven fastsat maksimumstid. Endelig kan personer,
der ved den strafbare handlings foretagelse måtte anses for utilregnelige (straffelovens §§
16-—17), idømmes sikkerhedsforanstaltninger i henhold til lovens § 70, bl. a. i form af
x

) Haarløvs fortolkning af forsorgslovens § 52, stk. 3 er tiltrådt af Poul Andersen, se „Det 18. nordiske juristmøde i København" p. 50.
2
) Der henvises også til Haarløv p. 12, og kap. VI, Domstolsgaranti i straffesager.
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anstaltsophold (f. eks. sindssygehospital, psykopatforvaringsanstalt eller drankeranstalt).
Afgørelser vedrørende retsfølger af overtrædelser af straffeloven, herunder de forskellige
former for frihedsberøvelse, træffes som hovedregel af de judicielle myndigheder i strafferetsplejens former. Heraf følger for det første, at frihedsberøvelse i disse tilfælde idømmes
af en myndighed, der er uafhængig af administrationen, specielt af de myndigheder, der
henholdsvis rejser tiltalen og fuldbyrder straffen, jfr. grundlovens § 2, sammenholdt med
§ 71. Dernæst indeholder procesreglerne en række bestemmelser, der tilsigter den bedst
mulige garanti mod uberettigede domfaBldelser. Der er givet udtrykkelige regler om,
hvornår sigtede kan fængsles, og enhver, der anholdes, skal inden 24 timer stilles for
en dommer, der inden 3 dage skal afgøre spørgsmålet om, hvorvidt anholdte kan løslades,
eller om han skal fængsles, jfr. grundlovens § 78 og retsplejelovens § 774. Der gælder
som hovedregel de almindelige i dansk retspleje fastslåede principper om offentlighed
(retsplejelovens § 29), mundtlighed (§ 148), bevisumiddeJbarhed (§§ 172, 202 og 763) og
det kontradiktoriske princip; det er således udtrykkelig fastslået i retsplejelovens § 729,
at sigtede anses som part i sagen.
Endvidere er der givet regler, der sikrer den sigtede reelle muligheder for at gennemføre forsvaret. Sigtede har ret til at vælge en forsvarer, jfr. retsplejelovens § 730, og der er i
vidt omfang, særlig også i mere alvorlige sager, pålagt det offentlige en pligt til at beskikke
en forsvarer, hvis sigtede ikke selv har valgt en (§§ 731 og 732). Forsvareren har som hovedregel ret bil ukontrolleret samkvem med sigtede (§ 738), og ved en række regler er der sikret
sigtede og hans forsvarer ret til indsigt i sagens akter og adgang til at udtale sig på de forskellige stadier i processen, ligesom sigtede skal gøres bekendt med anklageskriftet og have
dommen forkyndt (§§ 832, 906 og 948).
Visse regler er også givet til gunst for forsvaret, dette har f. eks. det sidste ord under
sagen (§ 883), og medens det påhviler anklagemyndigheden at bestræbe sig på at undgå
forfølgning af personer, der ikke er strafskyldige (§ 711), har den sigtede ingen pligt til at
medvirke til sagens opklaring og må ikke udsættes for tvang (§ 766).
Disse judicielle garantier gælder som anført som hovedregel for frihedsberøvelse
i straffesager. I visse tilfælde er der dog tillagt administrative myndigheder (justitsministeriet, fængselsnævnet) beføjelse til at træffe afgørelser vedrørende frihedsberøvelsens art
og varighed; dette gælder f. eks. ved løsladelse på prøve fra fængselsstraf, arbejdshus eller
sikkerhedsforvaring og udskrivning fra drankeranstalt før udløbet af den i straffelovens
§ 73 fastsatte maksimaltid; endvidere er det de administrative myndigheder, der træffer
afgørelse om, hvorvidt og hvornår en straf skal fuldbyrdes, og hvorledes den dømte midlertidig skal anbringes, hvis han efter dommen kommer i abnorm sjælstilstand. Om den
diskussion, der har været ført om disse spørgsmål, henvises iøvrigt til den udførlige fremstilling hos Haarløv, kap. VI.
B. Lovbestemmelser om administrativ frihedsberøvelse uden for f or sorg sloven.
1. Ikke kriminelle sindssyge.1)

Om tvungen hospitalsanbringelse af sindssyge er der fastsat regler i lov nr. 118 af
13. april 1938 om sindssyge personers hospitalsophold. Tvungen indlæggelse og tilbageholdelse af sindssyge kan kun finde sted på hospitaler, som. er statsautoriserede til at
modtage sindssyge til behandling.
x

) Jfr. Haarløv kap. VIII A, spee. nr. 4, p. 105 ff.
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De materielle betingelser for indlæggelsen er for det første, at pågældende er sindssyg; begrebet er ikke defineret i loven og må forstås i overensstemmelse med den til enhver
tid gældende lægelige opfattelse; dernæst at det vil være uforsvarligt at undlade indlæggelse,
enten fordi den syge er farlig for sig selv eller andre, eller fordi udsigten for den syges helbredelse vil blive væsentlig forringet, hvis indlæggelse ikke finder sted (§ 2).
Vedrørende den formelle fremgangsmåde bestemmer loven, at tvungen indlæggelse
i de nævnte tilfælde som hovedregel kræver en begæring fra pågældendes „nærmeste",
d. v. s. de personer, hvem forsorgen for pågældende retlig eller faktisk påhviler, subsidiært
politiet (§ 2). Dernæst kræves en indenfor de sidste 4 uger afgiven erklæring fra en læge,
der ikke er ansat i det pågældende hospital (§ 3). Hvis indlæggelse sker af hensyn til
udsigterne for den syges helbredelse, skal lægens skøn godkendes af vedkommende amtslæge,
i København stadslægen (§ 2, stk. 2).
Afgørelsen af, om betingelserne for tvungen indlæggelse er tilstede, træffes af vedkommende sindssygehospitals overlæge under rekurs til den myndighed, hvorunder det
pågældende hospital sorterer, hvis indlæggelse afslås.
Udskrivning af såvel frivilligt som tvangsmæssigt indlagte kan af den behandlende
læge nægtes i de samme tilfælde, hvor tvangsindlæggelse kan ske, samt yderligere hvor udskrivning må antages at ville medføre væsentlig ulempe for pågældende selv, og justitsministeren tiltræder nægtelsen (§ 8). Beslutning om tvungen tilbageholdelse iøvrigt kan forlanges forelagt for justitsministeriet (§ 9).
Politiet har på begæring pligt til at bistå ved tvangsindlæggelse på sindssygehospital, jfr. lovens § 5, stk. 1. Hvis en person tvangsindlægges ved politiets hjælp, skal dette
drage omsorg for, at der beskikkes ham en tilsynsværge, i andre tilfælde kan den sindssyge
begære, at den behandlende læge foranlediger beskikkelse af tilsynsværge.
Visse særregler er i lovens § 10 givet om sindssyge personer, der ifølge lægeerklæring må anses for farlige for retssikkerheden. Over for sådanne personer skal overøvrigheden
om fornødent træffe passende sikkerhedsforanstaltninger, og disse foranstaltninger kan kun
ophæves eller forandres af vedkommende overøvrighed under rekurs til justitsministeriet.
Tilsvarende regler som for sindssyge gælder for personer, der lider af efileysi.
De afgørelser, der i henhold til sindssygeloven er henlagt til administrationen, kan
ikke indbringes for domstolene undtagen efter reglen i grundlovens § 70, altså under tilsvarende betingelser som frihedsberøvelse efter forsorgsloven1). Om sindsygelovens forhistorie og om den kritik, der har været rejst mod de sindssyges og åndssvages retsbeskyttelse, hvorunder også spørgsmålet om videregående domstolskontrol er rejst, henvises til
Haarløv, p. 76—79, p. 145—48 og p. 166—69.
2. Ikke kriminelle åndssvage2).

Reglerne om tvangsanbringelse af åndssvage findes i lov nr. 171 af 16. maj 1934
om foranstaltninger vedrørende åndssvage. Ifølge lovens § 1 sker statens forsorg for åndssvage på de i henhold til forsorgslovens § 67 godkendte åndssvageanstalter eller i kontrolleret familiepleje under anstaltens tilsyn. De materielle betingelser for inddragelse og
tvungen tilbageholdelse under forsorg er for det første, at vedkommende er åndssvag;
dette begreb defineres ikke i loven, men i almindelighed vil personer med intelligenskvotient under 75 blive anset for åndssvage; dog er dette kriterium ikke eneafgørende
x

) Jfr. Haarløv p. 159—63.
) Jfr. Haarløv kap. VIII, A, nr. 3 p. 79 fif.
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for personer, hvis intelligenskvotient ligger omkring denne grænse. Dernæst skal ifølge
lovens § 3, stk. 1, betingelserne for forsorgsiværksættelse iøvrigt være tilstede, hvilket må
ses i sammenhæng med reglerne om nægtelse af udskrivning i § 4. Udskrivning kan
nægtes, hvis pågældende må forventes at blive til væsentlig ulempe for samfundet, eller
hvis han ikke kan forsørge sig selv, ægtefælle eller børn, eller der er nærliggende fare for,
at han vil sætte børn i verden.
Begæring om inddragelse under åndssvageforsorg kan ifølge § 2 fremsættes af dem,
hvem det efter de foreliggende omstændigheder måtte påhvile at drage omsorg for den
åndssvage, herunder eventuelt børneværnsudvalget eller i trangstilfælde det sociale udvalg,
endvidere af vedkommende anstalts ledelse; endelig kan rigsadvokat eller justitsminister
som vilkår for tiltalefrafald begære inddragelse under åndssvageforsorg i henhold til retsplejelovens § 723, stk. 3. Begæringen skal i alle tilfælde være ledsaget af en lægeerklæring
på et af socialministeren godkendt skema.
Afgørelsen af, om inddragelse under åndssvageforsorg skal ske eller udskrivning
nægtes, træffes af anstaltens ledelse under rekurs til socialministeriet, hvis afgørelser ifølge
§§ 3 og 4 er endelige. Hvis anklagemyndigheden har begæret pågældende indlagt, skal denne
samtykke i udskrivning. Visse særlige regler gælder om åndssvage under 18 år (jfr. herom
Haarløv p. 100 f og 103 ff.).
For åndssvage, der frembyder fare for retssikkerheden, gælder tilsvarende regler
som ovenfor anført om sindssyge, der er farlige for retssikkerheden.
Politiet skal efter begæring yde bistand ved indlæggelsen af åndssvage, jfr. § 3,
stk. 2.
I åndssvageloven. er domstolenes kompetence som anført udtrykkelig udelukket,
men iøvrigt må der gælde tilsvarende regler om domstolskontrol som for sindssyges vedkommende, d. v. s. at administrationens afgørelser kan efterprøves i henhold til grundlovens
§ 70 (jfr. Haarløv p. 159—63).
De gældende regler om inddragelse under åndssvageforsorg kritiseres i den betænkning, der er afgivet af det af arbejds- og socialministeriet under 19. april 1941 nedsatte
udvalg, bl. a. angående den mod åndssvageforsorgen offentlig fremførte kritik. Det foreslås her bl. a., at afgørelse om inddragelse under eller udskrivning af forsorg skal kunne
indankes for en af socialministeriet og anstalterne uafhængig ankeinstans med juridisk,
psykiatrisk og social sagkundskab. (Jfr. Haarløv p. 148—49).
3. Personer lidende af visse smitsomme sygdomme1).
a. Personer lidende af epidemiske sygdomme under offentlig behandling. Ifølge
lov nr. 138 af 10. maj 1915 om foranstaltninger mod smitsomme sygdommes udbredelse
§§ 14 og 15 skal personer, der lider af en sådan sygdom, isoleres i hjemmet eller om fornødent tvangsindlægges på sygehus eller i andet isoleret lokale, ifr. S i l . Overtrædelse straffes
efter lovens § 36 med bøde eller hæfte. Afgørelse træffes af epidemikommissionen under
rekurs til overepidemikommissionen (§§ 1 og 2). Politimester og kredslæge, amtmand og
amtslæge har sæde i henholdsvis epidemi- og overepidemikommissionen, amtmanden altid
som formand.
b. Personer lidende af tuberkulose, der på grund af deres forhold frembyder en
ganske særlig smittefare, er pligtige at underkaste sig epidemikommissionens bestemmelser
x

) Jfr. Haarløv, kap. VIII. B, p. 114—15.
21
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under rekurs til overepidemikommissionen, jfr. lov nr. 145 af 12. marts 1918 om foranstaltninger til tuberkulosens bekæmpelse, § 5. Overtrædelse straffes med bøde eller hæfte (§ 14).
Såvel efter epidemiloven som efter tuberkuloseloven antages domstolenes prøvelsesret at være begrænset til en indgriben i henhold til grundlovens § 70 (jfr. Haarløv p. 161).
c. Personer, der lider af kønssygdom. Ifølge lov nr. 193 af 4. juni 1947 om bekæmpelse af kønssygdomme § 17 kan tvangsindlæggelse på sygehus til behandling for smitsom
kønssygdom om fornødent ved politiets foranstaltning ske i visse nærmere angivne tilfælde,
nemlig a) når patienten har gjort sig skyldig i grov eller gentagen forsømmelse ved gennemførelse af den af lægen påbudte behandling, b) i visse tilfælde af erhvervsmæssig utugt,
c) når ganske særlige omstændigheder, f. eks. mentale mangler eller tidligere vandel giver
grund til at tro, at sygdommens overførelse til andre ikke kan forebygges uden sygehusindlæggelse. Afgørelsen træffes af vedkommende politimester på grundlag af en lægeerklæring, for hvilken der er foreskrevet visse regler i § 17, stk. 2. Ifølge § 17, stk. 3, skal den
tvangsindlagte ved indlæggelsen gøres bekendt med, at indlæggelsesbeslutningen kan kræves forelagt retten og afæskes erklæring om, hvorvidt dette ønskes; i bekræftende fald skal
sagen inden 24 timer efter begæringens fremsættelse forelægges vedkommende underret,
hvor sagen behandles i strafferetsplej ens former. Retten afgør ved kendelse, om betingelserne for tvangsindlæggelse er tilstede, og kendelsen kan påkæres til landsretten.
Udskrivning fra sygehuset kan ikke ske, før vedkommende sygehuslæge skønner
opholdet ufornødent af hensyn til smittefaren. Afslag på begæring om udskrivning kan
ligeledes kræves forelagt retten (§17, stk. 4 og 5).
Det vil af foranstående fremgå, at administrativ frihedsberøvelse i henhold til de
foran nævnte love, bortset fra loven om bektempelse af kønssygdomme, ikke er undergivet
domstolenes kontrol udover den prøvelsesret, der er hjemlet i grundlovens § 70. Dette
hænger vel bl. a. sammen med, at det her drejer sig om bestemt afgrænsede områder,
hvor faren for misbrug må formodes at være ringe; men som nævnt har de gældende regler,
specielt vedrørende sindssyge og åndssvage, været genstand for diskussion og kritik. løvrigt
tyder også den omstændighed, at man i den nyeste af lovene har ment at burde indføre
en domstolsrekurs, på, at der er en voksende samfundsinteresse i en retsbeskyttelse på de
heromhandlede områder.
4. Internering af udlændinge. Ifølge lov nr. 52 af 15. maj 1875 om tilsynet med
fremmede og rejsende m. m., jfr. lov nr. 158 af 30. marts 1946 (forlænget indtil 31. marts
1952) § 14 kan udlændinge, der befinder sig her i landet uden opholdstilladelse, undergives
politiets tilsyn og bevogtning, indtil udsendelse af landet kan finde sted. Der er således
her hjemmel til administrativ frihedsberøvelse på ubestemt tid, og domstolenes prøvelsesret må antages at være begrænset til den i grundlovens § 70 hjemlede kontrol.1)
x

) Tilføjelse under trykningen: Fremmedloven er nu afløst af lov nr. 224 af 7. juni 1952 om udlændinges adgang til landet m. v. Denne lov opretholder adgangen til politimæssig bevogtning af udlændinge, som der er spørgsmål om at afvise eller udvise, men indfører en begrænset domstolsrekurs vedrørende tilbageholdelsen i de tilfælde, hvor afgørelsen om pågældendes afvisning eller
udvisning tilkommer politiet. I de tilfælde, hvor afgørelsen herom tilkommer justitsministeren, er
der ikke hjemlet nogen særlig prøvelsesret for domstolene (§8), jfr. Max Sørensen, u. f. r. 1952 B,
side 101 fif.
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V. Svenske og norske regler om frihedsberøvelse som forsørgelsesforanstaltning og lign.
A. Sverige.

1. Gældende lovgivning.
Idet der iøvrigt henvises til Haarløv kap. II og III (p. 15—36) skal her i korthed
omtales de gældende svenske regler og de svenske overvejelser om administrativ frihedsberøvelse på det forsørgelsesretlige område.
Tvungen indlæggelse eller tilbageholdelse på anstalt kan efter den gældende svenske lovgivning ske i følgende tilfælde:
a. Understøttede personer kan efter fattigloven af 14. juni 1918 af forsørgelsesvæsenet henvises til at modtage hjælp i form af anstaltsophold (ålderdomshem, försörjningshem, vårdhem). Tvungen indlæggelse af understøttede personer antages ikke at kunne
ske (se dog om visse asociale nedenfor under d), hvorimod en indlagt vil kunne tilbageholdes
mod sin vilje. Fattigvårdsstyrelsens beslutning herom kan indankes for lensstyrelsen og
derfra til kammerretten1), hvis afgørelse er endelig. Som disciplinærstraf kan lensstyrelsen
under rekurs til regeringsretten anvende tvangsarbejde på bestemt tid.
b. Alkoholister. Ifølge alkoholistloven af 12. juli 1931 med senere ændringer kan
personer, der er forfaldne til alkoholmisbrug, under visse nærmere angivne betingelser
tvangsindlægges på alkoholistanstalt, såfremt de øvrige i loven foreskrevne hjælpeforanstaltninger ikke skønnes tilstrækkelige. Den indlagte kan tilbageholdes på anstalten 1 år;
dette maksimum kan dog i gentagelsestilfælde forlænges til 2 år og under visse skærpende
omstændigheder med yderligere 2 år. Beslutning om indteggelse træffes af lensstyrelsen,
som hovedregel efter indstilling af de lokale ædruelighedsnævn. Spørgsmål om udskrivning,
der skal ske før udløbet af det maksimale tidsrum, hvis pågældende må antages at ville
føre et ædrueligt og ordentligt liv, afgøres af anstaltens ledelse eller tilsynsmyndigheden
(socialstyrelsen). Lensstyrelsens og socialstyrelsens beslutninger kan indankes for regeringsretten2). For sagernes behandling ved lensstyrelsen er der i loven givet udførlige forskrifter, herunder om den indlæggende myndigheds redegørelse, erklæring fra læge og
præst, høring af pågældende selv, underretning om afgørelsen og om adgang til anke.
Lensstyrelsen kan beslutte mundtligt forhør, der som hovedregel skal være offentligt.
c. Forsømmelige forsørgere og bidragsfligtige.
Svensk ret indeholder ikke regler om afsoning af underholdsbidrag. Derimod kan
der efter nærmere i loven angivne betingelser meddeles pålæg til forsømmelige bidragspligtige og forsørgere om at udføre arbejde på „arbetshem" eller andetsteds (fattiglov § 71,
x

) Kammerretten er en ankeinstans, der ifølge instruks af 18/12 1942 har til opgave at behandle
og afgøre klager over administrative afgørelser i en række sager, f. eks. skattesager, og i forskellige
sager, hvor lensstyrelserne træffer afgørelse, herunder forsørgelsessager. I en del tilfælde, bl. a. i
forsørgelsessager, er kammerrettens afgørelse endelig, i andre tilfælde kan der klages over kammerrettens afgørelse til regeringsretten, jfr. om denne nedenfor. Kammerretten sorterer som institution
under finansdepartementet, og præsidenten er ansvarlig over for kongen. Behandlingen er skriftlig,
men mundtlig forhør kan forordnes.
2
) Reg€?ringsretten er oprettet i henhold til den svenske regeringsform § 17. stk. 2 (som ændret ved lov
nr. 33 af 26. maj 1909) til behandling af klager, som efter den gældende lovgivning skulle behandles af kongen i statsdepartementerne. Retten består af et antal regeringsråder. Hver sag forberedes og forelægges skriftlig af en embeds- eller tjenestemand i det departement, under hvis
område sagen hører (lov nr. 38, 3, 26. maj 1909).
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barnavårdslov af 6. juni 1924, § 72). Den pågældende kan tilbageholdes, indtil der foreligger begrundet formodning om, at han efter evne vil forsøge at forsørge sig og sine eller
opfylde sine forpligtelser mod det pågældende barn. Tilbageholdelse kan dog ikke udstrækkes længere end 1 år. Arbejdspålægget meddeles af henholdsvis vedkommende fattigvårdsstyrelse eller barnavårdsnämnd. Selve arbejdspålægget kan ikke indankes, men beslutning om tilbageholdelse ved arbejdet kan indankes for lensstyrelsen og derfra til kammerretten, hvis afgørelse er endelig.
d. Vagabonder og andre asociale.

I henhold til løsdriv erlo v en af 12. juni 1885 kan visse nærmere betegnede asociale
som „løsdrivere" (vagabonder, prostituerede, betlere m. fl.) efter forudgående advarsel,
meddelt af politiet, indsættes til tvangsarbejde fra 1 måned til 1 år, under skærpende omstændigheder i indtil 3 år. Hvis pågældende på grund af arbejdsudygtighed ikke kan tjene
til livets ophold, afleveres han til fattigvårdsstyrelsen, der kan indlægge ham på forsørgelsesanstalt, som han da ikke må forlade, medmindre der findes grund til at antage, at
han på ærlig vis vil forsørge sig selv udenfor anstalten.
Beslutning om tvangsarbejde træffes af lensstyrelsen. For sagens behandling er
foreskrevet lignende regler som vedrørende tvangsindlæggelse af alkoholister. Afgørelsen
kan indankes for vedkommende hovrätt og derfra til högsta domstolen. Rekursen er således judiciel, men den anbragte får ikke beskikket nogen forsvarer.
Afgørelsen vedrørende tilbageholdelse på anstalt kan indankes for lensstyrelsen
og derfra til kammerretten, hvis afgørelse er endelig.
2. Reformforslag m. v.

De svenske regler om administrativ frihedsberøvelse har været genstand for en
indgående politisk og faglig debat særlig i de senere år. Herom kan henvises til Haarløv,
kap. III (p. 23—36)1). Som det fremgår heraf, har spørgsmålet om reformer været rejst
gentagne gange på den svenske rigsdag, såvel med hensyn til forvaltningsprocessens former i almindelighed som specielt med hensyn til spørgsmålet om den administrative frihedsberøvelse på de forskellige områder. Den svenske socialvårdskomite har i 4 betænkninger fremsat forslag vedrørende alderdomshjem m. m. (S.O.U. 1946: 52), alkoholistforsorg (S.O.U. 1948: 23), løsdrivere (S.O.U. 1949: 4) og socialhjælp, arbejdspålæg m. m.
(S.O.U. 1950: 11). Disse forslag omfatter bl. a. forskellige reformer på det heromhandlede
område; der er dog ikke i noget af dem tale om en radikal ændring af de hidtidige regler
om administrativ frihedsberøvelse.
a. Understøttede. S.O.U. 1950: 11 indeholder bl. a. (til afløsning af den gældende
fattiglov) forslag til en „lag om socialhjälp m. m." og forslag til „lag om vissa socialvårdsanstalter". Der foreslås i sidstnævnte lovudkast en mere differentieret anstaltsforsorg på
ålderdomshem (for gamle og invalider), försörjningshem (for yngre og midaldrende, til en
vis grad arbejdsdygtige) og vårdhem (for personer, der volder forstyrrelse på de andre kategorier af hjem). Politiets bistand skal om fornødent kunne kræves til overførelse fra ålderdomshem til försörjningshem og fra disse anstalter til vårdhem, eller mellem 2 vårdhem,
men iøvrigt skal forsorgen på disse anstalter i princippet være åben, og tvangsmæssig
tilbageførelse af bortgåede alumner skal derfor ikke kunne finde sted.
Socialstyrelsen skal give tilladelse til anbringelse på vårdhem.
x

) Jfr. også indlæggene på det 18. nordiske juristmøde p. 30—39 (Karl Schlyter), 45—49 og 56—57
(Hilding Eek).
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b. Alkoholister. Det i S.O.U. 1948: 23 indeholdte forslag til „lag om nykterhetsvård" bygger på lignende principper som den gældende lov, men indeholder, foruden forskellige ændringer af systematisk art, en vis udvidelse af området for det offentliges indgriben og regler om mere differentierede behandlingsformer med større vægt på den lægelige behandling. Med hensyn til fremgangsmåden ved tvangsindlæggelse foreslås der heller
ikke indført principielle ændringer, men visse reformer, således gives der mere udførlige
forskrifter for tilvejebringelse af materiale, den indlagte skal have ret til juridisk bistand
ved personligt forhør for lensstyrelsen, og lensstyrelsen foreslås ved behandlingen af de
omhandlede sager udvidet til at bestå af landshövdingen, landssekretær eller lensassessor
som formand samt 3 sagkyndige, 1 læge, 1 sagkyndig i ædruelighedsarbejdet og 1 socialpraktiker. Klager over lensstyrelsen skal kunne indankes for regeringsretten.
c. Forsømmelige forsørgere og bidrag syligtige.
S.O.U. 1950: 11 indeholder endvidere forslag til „lag om arbetsföreläggande" til
afløsning af de ovennævnte regler om meddelelse af arbejdspålæg overfor forsømmelige
forsørgere i fattigloven og barnavårdsloven. Med dette forslag har socialvårdskomitéen
forladt den tanke at kriminalisere forsømmelse af forsørgerpligt, som den tidligere havde
fremsat i S.O.U. 1946: 52. Foruden visse mindre ændringer i forudsætningerne for meddelelse af arbejdspålæg indeholder forslaget ændringer i arbejdspålæggets indhold, bl. a.
således at hovedvægten lægges på arbejde udenfor anstalt, og således at tvangsindlæggelse
på anstalt (arbetshem) kun skal ske subsidiært. Endelig indeholder forslaget reformer i
fremgangsmåden ved meddelelse af arbejdspålæg og tvangsindlæggelse på anstalt. Den
besluttende myndighed henlægges til lensstyrelsen, og vedrørende dennes sammensætning
og processen for lensstyrelsen stilles lignende forslag som vedrørende alkoholistforsorgen.
Som øverste ankeinstans foreslås i stedet for kammerretten en særlig udbygning af socialstyrelsen, der skal organiseres som socialoverdomstol.
d. Løsdrivere. I S.O.U. 1949: 4 „Utredning med förslag om. lösdriveriagens upphävande m. m." indstilles det, at løsdriverloven ophæves i forbindelse med indførelse af en
almindelig psykopatforsorg. Samtidig foreslås en række ændringer i forskellige bestående
love, der skal muliggøre en differentieret behandling af de forskellige grupper af det omhandlede klientel. Ved ændring i straffeloven foreslås visse former for betleri og fremme af utugt
kriminaliseret, og i forbindelse med anvendelse af betinget dom foreslås adgang til anbringelse på forsørgelsesanstalt. Bestemmelserne i fattigloven om tvangsmæssig tilbageholdelse
af løsdrivere og betlere på forsørgelsesanstalt foreslås til gengæld ophævet. Endelig må
nævnes forslag om ændringer i børneværnsloven om udvidet adgang til inddragelse under
børneforsorg af unge, der indlader sig på erhvervsmæssig utugt.
B. Norge.1)

1. Gældende lovgivning.
a. Understøttede.
Efter fattigloven af 19. maj 1900 forsørges trængende enten i pleje- eller arbejdshjem, hos private, ved understøttelse i hjemmet eller indlæggelse på sygehus, men fattiglovgivningen antages ikke i almindelighed at hjemle fattigstyret ret til ved politiets bistand
mod den trængendes vilje at påtvinge denne fattigunderstøttelse i en vis form. Derimod
kan styret nægte hjælp, hvis den trængende ikke vil modtage den i den form, som styret
x

) Jfr. Haarløv, kap. IV. B, p. 40—43.
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finder hensigtsmæssig (skrivelse 20. november 1909 fra kirkedeparfcementet). I en skrivelse fra socialdepartementet af 1. februar 1933 er dette standpunkt modificeret noget.
Det udtales her, at fattigvæsenet ikke antages at kunne anbringe en trængende i gamlehjem mod hans ønske, og at det følgelig heller ikke kan kræve politiets bistand hertil.
Men inddrages understøttelsen på grund af den pågældendes uvillighed til at modtage den
i denne form, og politiet bliver nødt til at tage sig af vedkommende, som ellers ville gå til
grunde, kan der eventuelt for politiet blive spørgsmål om gamlehjemsanbringelse (uanset
vedkommendes villighed), fordi dette finder sådan form for hjælp hensigtsmæssig.1).
Enhver arbejdsdygtig person over 18 år, der søger hjælp, har efter fattigloven
pligt til at søge lønnet arbejde efter anvisning af fattigstyret, og den, som opholder sig på
de i loven omhandlede anstalter, er undergivet de regler, der gælder for hjemmet. Hvis
arbejdspligten eller de disciplinære forskrifter overtrædes, og en advarsel ikke hjælper, kan
retten efter begæring bemyndige påtalemyndigheden til at hensætte pågældende i tvangsarbejdshus i indtil 18 måneder, i gentagelsestilfælde indtil 3 år.
b. Asociale.
Efter lov af 31. maj 1900 om løsgængeri, betleri og drukkenskab kan løsgængere,
betlere (kap. 1), og visse alkoholister (kap. 2) efter nærmere i loven angivne regler af de
sædvanlige domstole idømmes bøde og fængsel. Endvidere kan retten i grovere tilfælde
efter påstand bemyndige påtalemyndigheden til at hensætte domfældte i arbejde for det
offentlige eller hos private eller i tvangsar b ej dshus. Opholdet i tvangsarbejdshus kan i
visse tilfælde udstrækkes indtil 4 år.
c. Alkoholister.
Foruden i de tilfælde, som nævnes i løsgængerloven, kan der gribes ind overfor
alkoholister efter lov om ædruelighedsnævn og behandling af drikfældige af 26. februar
1932 med ændringer i 1939 og 1947. Efter denne lov kan vedkommende ædruelighedsnævn
træffe bestemmelse om tvangsindlæggelse af drikfældige i dertil godkendt kursted, hvis
den drikfældige ikke vil rette sig efter nævnets påbud, eller nævnet iøvrigt finder det påkrævet. Ved beslutninger af denne art skal nævnet tiltrædes af vedkommende underdommer, der fungerer som formand og har stemmeret. Tvangsindlæggelse er betinget af, at
pågældende på grund af misbrug af berusende drikke gør sig skyldig i visse i loven opregnede former for skadelig adfærd, herunder mishandling af ægtefælle eller børn eller vanrøgt
af børn, forsømmelse af forsørgelsespligt, eller falder fattigvæsenet eller familie til byrde.
Tilbageholdelsen kan udstrækkes indtil 2 år.
For proceduren for nævnet er der givet regler, der tilsigter en behandling af lignende karakter som ved en domstol. Påtalemyndigheden kan indtræde i sagen, og i så fald
skal pågældende have beskikket en sagfører, hvis han er ubemidlet. Han har altid ret til
at møde med sagfører.
Nævnets beslutning kan appelleres til højesteret, men hvis det er den tvangsindlagte, der vil appellere, skal højesterets kæremålsudvalg give sit samtykke.
Drikfældige personer, der lader sig frivilligt indlægge på godkendt kuranstalt, kan
tvangsmæssigt tilbageholdes indtil 2 år og eventuelt tilbageføres af politiet, hvis anstalten
finder det påkrævet, og han ved indlæggelsen er gået ind herpå.
Politiet har pligt til at give ædruelighedsnævnene meddelelse om enhver person,
som bliver straffet for beruselse, medmindre behandling må anses for hensigtsløs.
x

) Jfr. A. Færden »Den norske fattiglovgivning« n, 1 til fattiglovens § 43.
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d. Forsømmelige bidragsfligtige.
Forsømmelige forsørgere og bidragspligtige kan i et vist omfang rammes efter
løsgængeriloven (hvis forsømmelsen skyldes lediggang) og efter loven om ædruelighedsnævn m. m. (jfr. ovenfor under c.) Endvidere kan personer, der forsømmer deres bidragspligt i henhold til børnelovene af 10. april 19151) eller efter lov om indgåelse og opløsning
af ægteskab af 31. maj 1918, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 måneder. Retten kan
derhos under visse betingelser bemyndige påtalemyndigheden til at hensætte domfældte
til arbejde hos det offentlige eller private eller eventuelt i tvangsarbejdshus indtil 6 måneder,
hvis bidrag ikke kan inddrives på de øvrige i loven foreskrevne måder.
Frihedsberøvelse på det forsørgelsesmæssige o. lign. områder hviler således i Norge
som altovervejende hovedregel på et judicielt grundlag, dog således at rettens afgørelser
i reglen går ud på en bemyndigelse for administrationen til indenfor de fastsatte rammer
at skønne over, om, hvornår og hvorlænge frihedsberøvelse skal iværksættes. Dette system
er væsentligt forskelligt fra de svenske og danske regler.
2. Reformforslag.
a. Forsorgslovgivningen står nu foran revision, idet der i 1950 er nedsat en komité,
der skal gennemgå den gældende forsorgslovgivning og fremsætte forslag om en ny lov.
b. Alkoholister.
I 1947 blev der nedsat en kommission med det formål at fremsætte forslag til
reform af alkoholistforsorgen. Denne afgav i december 1950 indtilling (II) om ændringer
i ædru elighedsloven af 26. februar 1932 og løsgængerloven af 31. maj 1900. Det foreslås
bl. a., at ædruelighedsloven også skal omfatte narkomane. Endvidere lempes og udvides
adgangen til tvangsanbringelse, der bl. a. skal kunne anvendes, hvis alkoholmisbruget udsætter pågældende selv for alvorlig skade, og hvor den pågældende hengiver sig til betleri
eller gør sig skyldig i strafbare handlinger2). Endvidere foreslås indført adgang til i visse
tilfælde at anbringe alkoholister i tvangsarbejdslejre. Samtidig foreslås den i løsgængerloven hjemlede adgang til tvangsanbringelse af alkoholister i kuranstalt ophævet.
I løsgængerlovens kap. 2 om drukkenskab m. m. foreslås iøvrigt bl. a. forskellige
ændringer i straffesystemet. Da det har vist sig, at domstolene kun i meget begrænset omfang har villet give påtalemyndigheden bemyndigelse til tvangsindlæggelse i tvangsarbejdshus, foreslås reglen herom (§ 18) ændret, bl. a. således, at det fastslås, at domstolene i de
pågældende tilfælde bør (ikke blot kan) give en sådan bemyndigelse, ligesom der foreslås
en vis udvidelse i omfanget af tilfælde, hvor bemyndigelse skal kunne gives. Derimod
har kommissionen ikke foreslået en overførelse af afgørelsen til de administrative myndigheder3).
c. Børnelovgivningen.
Endelig har Børneværnskomiteen i 1951 afgivet indstillinger om ændringer i
børnelovgivningen. Herunder foreslås bl. a. nye love om børn i og udenfor ægteskab
samt om inddrivelse af bidrag. I straffebestemmelserne for forsømmelse af bidragspligt
foreslås visse ændringer, men det judicielle grundlag opretholdes.
x

) Lov om barn, hvis foreldre ikke har inngått ekteiskap med hverandre af 10. april 1915 (nr. 3).
Lov om foreldre og ektebarn af 10. april 1915 (nr. 6).
2
) Oprindelig hjemlede alkoholistloven foruden indlæggelse i kuranstalt bl. a. også tvangsindlæggelse
i tvangsarbejdshus. Dette bortfaldt i 1939.
3
) I modsætning hertil havde en ændring af løsgængerloven, der blev gennemført under okkupationen
i 1942, indført administrativ frihedsberøvelse. Denne lov, der iøvrigt i vidt omfang har dannet
grundlag for komitéens arbejde, blev ophævet ved befrielsen.
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VI. Overvejelser vedrørende indførelse af judicielle garantier og udvalgets
foreløbige bemærkninger.

Den af udvalget iværksatte klientelundersøgelse vil medføre forslag om omfattende
ændringer i reglerne om, i hvilke tilfælde tvangsindlæggelse skal kunne anvendes. Udvalget
skal senere vende tilbage til dette spørgsmål, og der skal her blot anføres nogle almindelige betragtninger angående spørgsmålet om de judicielle garantier for afgørelserne i de
tilfælde, hvor tvangsindlæggelse overhovedet bør kunne finde sted.
Der har ved flere lejligheder rejst sig en stærk kritik af, at tvangsindlæggelse efter
forsorgsloven kan ske på rent administrativt grundlag. Dette er sket både i pressen og fra
faglig og politisk side. Om den debat, der var fremme i forbindelse med grundlovsforslaget
af 1938, henvises til Haarløv, p. 47 ff. I de seneste år er spørgsmålet om berettigelsen af
administrativ frihedsberøvelse påny blevet rejst. Baggrunden herfor er bl. a., at besættelsestidens erfaringer har vakt fornyet interesse for garantier mod uberettiget frihedsberøvelse,
ligesom den samfundsmæssige udvikling i det hele taget har givet spørgsmålet om retlige
garantier ved administrative beslutninger forøget betydning.
På rigsdagen blev der i 1948 i anledning af en konkret sag om anbringelse på arbejdsanstalt i henhold til forsorgslovens § 321 fremsat en forespørgsel til socialministeren,
dels om lovligheden af fremgangsmåden i den pågældende sag, dels mere i almindelighed
om lovgivningen på dette område. Det folketingsudvalg, der blev nedsat til at modtage
oplysninger om sagen, udtalte i sin den 30. september 1948 afgivne betænkning, at der
ikke ved gennemgangen af sagen kunne påvises forsømmelser, hvorfor udvalget med hensyn til de tekniske spørgsmål om administrativ frihedsberøvelse ville afvente betænkning
fra nærværende udvalg1). Denne sag blev også gjort til genstand for omtale i dagspressen,
der senere gentagne gange er kommet ind på omtale af anstaltsforsorgen og den administrative frihedsberøvelse.
Fagligt har problemerne om administrativ frihedsberøvelse navnlig været diskuteret på det 18. nordiske juristmøde i København i 1948 på grundlag af T. Haarløvs
afhandling om administrativ frihedsberøvelse. For forsorgslovens vedkommende konkluderede Haarløv i følgende forslag til reformer (side 178—79): 1) En klarlæggelse af hjemmelen for en persons tvungne indlæggelse på arbejdsanstalt af forsørgelsesmæssige grunde
(jfr. forsorgslovens § 30). 2) Ret for personer, der står overfor at skulle indespærres i henhold til forsorgsloven, til mundtligt at udtale sig overfor vedkommende forsørgelsesmyndighed. 3) Forpligtelse for de forsørgelsesmyndigheder, der i første instans træffer afgørelse om frihedsberøvelse, til at begrunde deres afgørelse. 4) Domstolsrekurs for afgørelser
vedrørende frihedsberøvelse efter forsorgsloven2).
Endelig er spørgsmålet om ændring af forsorgslovens regler om frihedsberøvelse
nu blevet yderligere aktualiseret i forbindelse med overvejelserne om Danmarks ratifikation af Europarådets konvention om menneskerettighederne, der bl. a. kræver, at enhver
frihedsberøvelse skal kunne forelægges en domstol. Spørgsmålet om forsorgslovens forhold
til denne konvention vil blive nærmere behandlet i kapitel 10.
Som det fremgår af foranstående redegørelse for forsorgslovens bestemmelser om
administrativ frihedsberøvelse og den gældende rekursordning, må disse regler da også
ud fra et retsbeskyttelsessynspunkt anses for utilfredsstillende. Der er en iøjnefaldende forx

) R. T. 1947—48, folketingets forhandlinger sp. 4063, 4075, 4455—4462, tillæg B. sp. 2991, se også
R. T, 1950—51, folke tingets forhandlinger sp. 2869—72.
2
) Om diskussionen, se »Det 18. nordiske juristmøde i København« p. 26—62.
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skel mellem de garantier, som kriminalprocessen byder den sigtede, og den mangel på
sikkerhedsforskrifter, der i almindelighed præger reglerne om frihedsberøvelse efter forsorgsloven. Selvom de for udvalget foreliggende oplysninger tyder på, at der ikke finder
misbrug sted, må det derfor anses for nødvendigt både at overveje spørgsmålet om at
henlægge afgørelsen om frihedsberøvelse til en mere uafhængig myndighed, eller i hvert fald
reformere rekursordningen, og at forbedre selve reglerne for, hvorledes beslutningen i det
enkelte tilfælde skal træffes.
Særlig påfaldende er det, at der som hovedregel ikke er givet regler om, at pågældende selv skal udtale sig i sagen, og at der savnes forskrifter om, at indlæggelsesbeslutningen skal begrundes og meddeles pågældende. Dertil kommer, at de gældende regler for
afgørelser vedrørende frihedsberøvelse efter forsorgsloven er komplicerede og derfor vanskelige for de sociale myndigheder at praktisere.
Hvis man herefter går ud fra, at de nugældende regler om administrativ frihedsberøvelse må ændres og udbygges på en eller anden måde med garantier mod urigtige afgørelser, som udfra et retssikkerhedssynspunkt er tilfredsstillende, kan man gå forskellige
veje, af hvilke her skal nævnes 4, nemlig:
1) at udbygge selve den administrative ordning på en sådan måde, at den får en domstolsagtig karakter,
2) at henlægge selve beslutningen om frihedsberøvelse til de almindelige domstole,
3) at henlægge beslutningen til særlige domstole bestående af en underdommer med sagkyndige bisiddere,
4) at bevare en rent administrativ ordning suppleret med regler om domstolsrekurs.
Udvalget har haft indgående overvejelser om spørgsmålet, men mener ikke på
indeværende tidspunkt at kunne tage endelig stilling til, hvorledes den fremtidige lovgivning på dette område bør udformes. Hvilken ordning, man skal vælge, vil nemlig hænge
sammen med, hvilke forholdsregler man skal træffe overfor det pågældende klientel. Af
betydning vil det også være, hvilken stilling man skal tage til spørgsmålet om det fremtidige forhold mellem straffelovgivningen og forsorgslovgivningen. I det omfang, man
måtte komme til det resultat, at spørgsmålet om anvendelse af frihedsberøvelse i disse
sager alene bør afgøres efter straffeloven — og dette spørgsmål kommer man i alt fald ikke
uden om i forbindelse med forsorgslovens §§ 207, 218 og 311-14 — bortfalder spørgsmålet om en ændring af forsorgslovens regler om fremgangsmåden ved frihedsberøvelsen.
Alle disse problemer kan imidlertid ikke behandles, før det endelige resultat af klientelundersøgelsen foreligger. Selvom de af udvalget udarbejdede arbejdsforslag har vist, at
det rent lovteknisk vil være muligt at indføre regler om en domstolsrekurs, men ikke en
nævnsordning, uden iøvrigt at ændre den ordning, der findes i den gældende lovgivning,
kan en sådan rekursordning dog meget vanskeligt undgå i et vist omfang at foregribe
udvalgets endelige stilling til spørgsmålet om fremgangsmåden ved frihedsberøvelsen, og
udvalget anser det derfor ikke for rigtigt på nærværende tidspunkt at fremsætte noget
forslag til ændring af reglerne om frihedsberøvelse indenfor forsorgsloven, men vil senere
vende tilbage til dette spørgsmål.
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Kapitel 10.
Europarådets konvention om menneskerettigheder og grundlæggende
frihedsrettigheder.
(„Convention for the protection of Human Rights and fundamental Freedoms").

I det følgende skal man gøre nogle bemærkninger om forholdet mellem forsorgslovens regler og de krav, som Europarådets konvention om menneskerettighederne stiller
med hensyn til frihedsberøvelse, herunder hvilke ændringer, som efter udvalgets opfattelse må anses for nødvendige, såfremt Danmark skal kunne tiltræde konventionen uden
forbehold med hensyn til forsorgslovgivningen.
Konventionens art. 5 bestemmer i stk. 1, at enhver har ret til frihed og personlig
sikkerhed, og at ingen må berøves sin frihed undtagen i de i bestemmelsens artikel 5 opregnede tilfælde og i overensstemmelse med den ved lov foreskrevne fremgangsmåde. Endvidere fastsættes der i konventionens artikel 5, stk. 2—4, forskellige formelle bestemmelser, der skal følges ved frihedsberøvelse, herunder om domstolskontrol. Endelig bestemmer stk. 5, at enhver, der har været genstand for anholdelse eller forvaring i modstrid
med bestemmelserne i artikel 5, har ret til erstatning.
De tilfælde, hvor frihedsberøvelse ifølge konventionen skal kunne ske, er følgende
(artikel 5, stk. 1):
a) lovlig forvaring af en person efter domfældelse af en kompetent domstol;
b) lovlig anholdelse eller forvaring for ikke-efterkommelse af en domstols lovlige påbud
eller for at sikre opfyldelsen af en ved lov foreskrevet forpligtelse;
c) lovlig anholdelse eller forvaring af en person med det formål at stille ham for den
kompetente, retlige myndighed, når der er begrundet mistanke om, at han har foretaget en retstridig handling, eller rimelig grund til at anse det for nødvendigt at
hindre ham i at foretage en retstridig handling eller i at flygte efter at have fuldbyrdet en sådan;
d) forvaring af en mindreårig ifølge lovlig kendelse med det formål at føre tilsyn med
hans opdragelse eller for at stille ham for den kompetente myndighed;
e) lovlig forvaring af personer for at hindre spredning af smitsomme sygdomme, af personer, der er mentalt abnorme1), drankere, narkotikere eller vagabonder;
f) lovlig anholdelse eller forvaring af en person for at hindre ham i uretmæssigt at
trænge ind i landet, eller af en person, mod hvem udvisnings- eller udleveringssag er
svævende.
Det er navnlig de under b) og e) nævnte tilfælde, der har betydning i forhold til
forsorgsloven, men som grundlag for overvejelserne af, i hvilket omfang ændringer i denne
a

) Den engelske tekst nævner „persons of unsound mind".
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vil være nødvendige i forbindelse med en eventuel ratifikation af konventionen, har samtlige bestemmelser betydning. Udenfor de opregnede tilfælde skal frihedsberøvelse overhovedet ikke kunne finde sted, hverken administrativt eller ved en domstols medvirken.
Om den formelle fremgangsmåde ved frihedsberøvelse indeholder konventionen
følgende bestemmelser i artikel 5, stk. 2—4:
Stk. 2. Enhver, der anholdes, skal ufortøvet på et sprog, som han forstår, underrettes om grundene til anholdelsen og om enhver mod ham rettet anklage.
Stk. 3. Enhver, der anholdes eller tages i forvaring i henhold til bestemmelserne
i denne artikels stk. 1 c, skal ufortøvet stilles for en dommer eller anden øvrighedsperson,
der ved lov er bemyndiget til at udøve domsmyndighed, og skal være berettiget til rettergang indenfor en rimelig frist eller til at løslades i afventning af rettergang. Løsladelsen kan
gøres betinget af sikkerhed for, at den pågældende giver møde under rettergangen.
Stk. 4. Enhver, der berøves friheden ved anholdelse eller forvaring, skal være berettiget til at tage skridt til, at der af en domstol træffes hurtig afgørelse om lovligheden af hans forvaring, og at hans løsladelse beordres, hvis forvaringen ikke er retmæssig.
Endelig indeholder konventionens art. 5, stk. 5, som nævnt den regel, at enhver,
som har været genstand for anholdelse eller forvaring i modstrid med art. 5, skal have
(en gennemtvingelig) ret til erstatning.
Af disse bestemmelser er det først og fremmest stk. 4, der tager sigte på den administrative frihedsberøvelse. Stk. 3 tager udtrykkelig kun sigte på kriminelle sager, medens det synes tvivlsomt, om stk. 2 skal finde anvendelse på ethvert tilfælde af frihedsberøvelse. Foruden de i art. 5 nævnte regler må også reglerne i art. 6 tages i betragtning.
Efter denne artikel skal enhver, „når der skal træffes afgørelse enten i en strid om hans
borgerlige rettigheder og forpligtelser eller angående en mod ham rettet anklage for en
forbrydelse, være berettiget til retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for
en ved lov oprettet uafhængig og upartisk domstol1'. Dom skal afsiges i et offentligt møde,
men pressen og offentligheden kan udelukkes helt eller delvis i visse nærmere angivne
tilfælde, herunder af hensyn til privatlivets beskyttelse. Endvidere indeholder art. 6 bestemmelse om en række minimumskrav til behandling af kriminelle sager: „in dubio pro
reo"-princippet, underretning om anklagen, tid og mulighed til forberedelse af forsvar,
ret til personligt forsvar eller forsvar ved sagfører, herunder gratis juridisk hjælp for ubemidlede, ret til at få vidner forhørt og til fornøden hjælp af tolk.
Som det fremgår af foranstående, vil det være nødvendigt at undersøge følgende
spørgsmål:
I, om der blandt de nugældende regler i forsorgsloven findes bestemmelser om
frihedsberøvelse i tilfælde, der ikke omfattes af art. 5, stk. 1 a—f (de materielle betingelser),
II, om den formelle fremgangsmåde ved frihedsberøvelse er i overensstemmelse
med konventionens krav om domstolsrekurs og
III, om konventionens krav om ret til erstatning er opfyldt.
Det må indledningsvis bemærkes, at den reelle betydning af de udførlige regler
om, hvornår frihedsberøvelse kan ske, begrænses ved, at der bl. a. ikke er givet regler
for, hvad der skal kunne anses for en retsstridig handling som omhandlet i art. 5, stk. 1 c,
eller på hvilket grundlag der skal kunne domfældes som omhandlet i art. 5, stk. 1 a, så-
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lidt som hvilken forpligtelse der skal kunne foreskrives ved lov, som nævnt i art. 5, stk.
1 b. Der ville således ikke være noget i vejen for at kriminalisere de i forsorgsloven omhandlede forhold, men dette vil dog formentlig medføre, at de i konventionens art. 5,
stk. 3, og art. 6 foreskrevne mere strenge regler for fremgangsmåden ved frihedsberøvelse
i kriminelle sager skal følges. Det vil derfor i alle tilfælde have betydning, om reglerne om
frihedsberøvelse i forsorgsloven kan henføres til de i art. 5 nævnte tilfælde.

I. De materielle betingelser.
Vedrørende forsorgslovens regler om i hvilke tilfælde frihedsberøvelse kan ske,
skal man bemærke følgende.
1. Tvangsmæssig anbringelse med forsørgelsesmæssigt formål.

a. Forsorgslovens § 30. stk. 1, bestemmer, at hvor hjælpen ikke er givet med
trangstilfældets art, er det sociale udvalg med visse undtagelser frit stillet i sit skøn over
forsørgelsesmåden, og § 30, stk. 3, bestemmer bl. a., at hvor forholdene tillader det, går
understøttelse i hjemmet forud for indlæggelse i forsørgelsesanstalt. Ifølge § 45, stk. 3,
kan det sociale udvalg kræve politiets bistand til indlæggelse af personer, der er henvist
til at modtage hjælp i form af indlæggelse på forsørgelsesanstalt, jfr. § 45, stk. 2. § 30,
stk. 1, sammenholdt med stk. 3, og § 45 er som foran i kap. 9 anført i socialministeriets
cirkulære af 27. marts 1934 fortolket på en sådan måde, at der hermed gives hjemmel for,
at arbejdsmodvillige personer tvangsmæssigt kan anbringes på arbejdsanstalt.
Til nærmere belysning af cirkulæret skal her gives et kort referat af den ovennævnte sag, H.E.D. 20. februar 1941, U.f.R. 1941 p. 337, hvori spørgsmålet om cirkulærets lovlighed har været forelagt højesteret.
Sagen drejede sig om en isoleringsarbejder, der var familieforsørger, og som i
længere tid havde modtaget offentlig hjælp. Da pågældende gjorde sig skyldig i uberettiget arbejdsnedlægning ved at forlade et ham af kommunen anvist stenslagningsarbejde,
og hustruen samtidig søgte hjælp, lod det sociale udvalg ham ved politiets bistand anbringe
på arbejdsanstalt den 28. juli. Anbringelsen blev godkendt af amtet og senere af ministeriet som havende hjemmel i § 30, stk. 3, jfr. cirkulære af 27. marts 1934, afsnit II B.
Pågældende blev udskrevet den 15. september, da han havde erklæret sig villig til at
fortsætte det anviste arbejde, men efter at have opnået fri proces anlagde han erstatningssag mod kommunen og ministeriet. Under sagen gjorde ministeriet gældende, at den omhandlede anbringelse havde hjemmel i § 30, stk. 3, der afløste de tidligere regler i fattiglovens §§ 28—29, idet det ikke havde været hensigten med den nye lovbestemmelse at bryde
med den tidligere ordning, efter hvilken anbringelse på arbejdsanstalt var en af de måder,
på hvilken forsorgsmyndighederne kunne opfylde deres forsørgelsespligt. I landsrettens
dom udtaltes det, at selvom der måtte gives ministeriet medhold heri, fandtes den nævnte
hensigt ikke at have fundet et sådant udtryk i loven —• og særlig dens § 30, stk. 3 — at det
kunne anses forsvarligt at benytte den som hjemmel for et indgreb i den personlige frihed,
idet et sådant indgreb kun synes at burde kunne iværksættes på grundlag af klar og utvetydig lovhjemmel; landsretten gav derfor sagsøgeren medhold i, at der ikke havde været
hjemmel til den stedfundne anbringelse, men fandt iøvrigt ikke grundlag for at yde erstatning.

173
Herimod udtalte højesteret (et flertal på 8), at da det sociale udvalg ved politiets
foranstaltning lod pågældende anbringe på arbejdsanstalt, havde det føje til at gå ud fra,
at han og hans familie vedblivende var trængende og ønskede underhold hos kommunen.
Forsorgslovens § 45, jfr. § 30, smh. med § 36 fandtes — også under hensyn til den tidligere
retstilstand — efter højesterets mening at måtte forstås således, at det sociale udvalg
under disse omstændigheder havde været berettiget til at henvise ham til at modtage
hjælpen ved tvungen indlæggelse på arbejdsanstalt. Herefter, og da det ikke var godtgjort,
at opholdet på arbejdsanstalten var blevet udstrakt længere, end forsørgelsesformålet
krævede, idet pågældende frigaves, da han erklærede sig villig til atter at tage arbejde
ved stenslagning og således skaffe sig og sin familie underhold, stemte rettens flertal for
at tage ministeriets og kommunens frifindelsespåstand til følge. 1 dommer dissentierede,
idet han var enig med landsretten i, at en foranstaltning af så indgribende karakter kun
burde iværksættes på grundlag af klar og utvetydig lovhjemmel, og i, at § 30, jfr. § 45,
ikke indeholdt en sådan hjemmel. Det anføres herom i dissensen, at selvom udvalget ifølge
§ 30, stk. 1, er frit stillet i sit skøn over forsørgelsesmåden, fremgår det klart af formuleringen, at skønnet er begrænset ved de i lovens følgende afsnit indeholdte specielle regler
om de særlig fremhævede forsørgelsesmåder. Under hensyn til at disse i lovens afsnit VI
optagne specialregler om behandlingen af visse grupper af trængende, „forsømmelige forsørgere", „omstrejfere, erhvervs- og subsistensløse m. fl.", indeholder klar hjemmel for,
at disse under nærmere angivne omstændigheder kan anbringes på arbejdsanstalt, medens
sådan hjemmel netop ikke findes i de i samme afsnit og i umiddelbar tilknytning til de
i forannævnte bestemmelser indeholdte regler om „arbejdsmodvillige personer", jfr. § 310,
fandtes det overvejende betænkeligt at anse tvangsmæssig anbringelse på arbejdsanstalt
af personer henhørende under denne sidstnævnte kategori for lovhjemlet, medmindre det
i overensstemmelse med lovens regler er konstateret, at de tillige med føje kan henføres
til en af de i kap. XXV eller XXVII omhandlede kategorier1).
Senere administrativ praksis har fastholdt, at tvangsmæssig anbringelse af trængende på arbejdsanstalt kan ske med hjemmel i § 30, sammenholdt med § 45, jfr. cirkulære
af 27. marts 1934.
Medens § 30, stk. 1 og 3, efter ordlyden formentlig ikke giver anledning til betænkeligheder, er den fortolkning, som med støtte i § 45, stk. 3, har fundet udtryk i cirkulæret af 1934,
efter udvalgets opfattelse i strid med konventionen. Der må her gælde det samme, som er
anført nedenfor vedrørende § 30, stk. 4, nemlig at forsørgelsesvæsenet må kunne nægte kontant hjælp. En egentlig tvangsindlæggelse må derimod være udelukket. Cirkulæret og den
derpå byggede praksis synes iøvrigt på dette punkt også at være i modstrid med moderne
retsfølelse. Cirkulæret benyttes, efter hvad der er oplyst overfor udvalget, efterhånden
også kun yderst sjældent. Selv Københavns kommune, for hvilken cirkulæret havde særlig
betydning, benytter det ikke. Der vil derfor efter udvalgets opfattelse ikke være nogen
betænkelighed ved at ophæve det. Samtidig må henvisningen i § 45, stk. 3, til paragraffens
stk. 2, erstattes af en henvisning til kap. XV og XXV—XXVII.
b. Forsorgslovens § 30, stk. 4, giver det sociale udvalg ret til i sygdomstilfælde
med lægens samtykke at indlægge enhver personligt understøttet på sygehus, alderdomshjem, plejestiftelse eller i en forsørgelsesanstalts sygeafdeling, og ifølge lovens § 45, stk. 3,
kan udvalget kræve politiets bistand til indlæggelsen. De pågældende bestemmelser giver
de sociale myndigheder adgang til i sygdomstilfælde med lægens samtykke at tvangsindx

) Jfr. om dommen også Haarløv, p. 71 ff.
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lægge personligt understøttede, uanset om de ønsker fortsat at modtage hjælp. Denne
adgang benyttes vistnok yderst sjældent. Nøjagtige oplysninger herom haves dog ikke,
da statistikken behandler hele § 30 under eet. Det er dog oplyst, at Københavns forsørgelsesvæsen kun har anvendt bestemmelsen i ialt 8 tilfælde i årene 1933—51, heraf i 3 tilfælde
overfor understøttede tuberkuløse for at gennemtvinge indlæggelse til behandling. I yderligere 10 tilfælde har man overvejet at benytte bestemmelsen, men har dog undgået dette
ved at tale sig til rette med pågældende.
Bestemmelsen er i sit udspring utvivlsomt først og fremmest af økonomisk karakter,
idet indlæggelse på sygehus og lignende dels undertiden vil være billigere for kommunen
end kur og pleje i hjemmet, dels i nogle tilfælde vil skabe bedre betingelser for helbredelse
og dermed hurtigere bringe hjælpen til ophør. I nutiden har den tillige fået en anden betydning som en støtte for de sociale myndigheder i de af og til forekommende tilfælde, hvor
syge mennesker, som er ganske åbenbart ude af stand til at klare sig personligt og økonomisk med egen husførelse og ofte lever i et frygteligt svineri, vedvarende nægter at lade
sig indlægge på sygeafdeling eller lignende. Forsørgelsesvæsenet er her ofte vanskeligt
stillet, fordi familie og naboer, ofte også aviserne, presser på for at få det til at tage affære.
I arbejds- og socialministeriets praksis1) er udtrykket „personligt understøttet"
fortolket strengt efter bogstaven. Bestemmelsen antages således ikke at hjemle ret til indlæggelse, hvis pågældende oppebærer alders- eller invaliderente uden supplerende kommunehjælp, eller hvis der alene ydes hjælp til læge og medicin, men ikke kommunehjælp
til underhold (arbejds- og socialministeriets skrivelse af 26. november 1943). Indlæggelsen
skal være et led i pågældendes forsørgelse og omfatter ikke indlæggelse til observation for
åndssvaghed eller sindssygdom. Udenfor § 30, stk. 4, falder f. eks. også indlæggelse på
fødeklinik, hvorom forsorgslovens § 232 indeholder særlige regler, og det er ligeledes antaget, at indlæggelse ikke kunne ske på tuberkulosehospital i et tilfælde, hvor en person
oppebar invaliderente med supplerende kommunehjælp, men hvor der ikke i tuberkuloseloven var grundlag for mod pågældendes vilje at fjerne ham fra hjemmet.
Reelt frembyder bestemmelsen med den angivne snævre fortolkning næppe større
fare for misbrug. Udvalget må dog på den anden side mene, at en regel som denne, der
giver en almindelig adgang til at tvangsindlægge understøttede syge, ikke er i overensstemmelse med konventionen, der kun hjemler frihedsberøvelse i ganske særlige sygdomstilfælde, jfr. art. 5, stk. 1 e. Derimod kan konventionen ikke være til hinder for, at forsørgelsesmyndighederne i sådanne tilfælde nægter hjælp i anden form end institutionsanbringelse og dermed faktisk gennemtvinger indlæggelse. Ej heller er konventionen til
hinder for, at reglen opretholdes, som den er, inden for et begrænset område, nemlig for
understøttede, som omfattes af konventionens udtryk „persons of unsound mind".
På forhånd må det foreskomme udvalget lidet rimeligt i forsorgsloven at have en
særbestemmelse af denne art, hvorefter man kan tvangsindlægge syge i videre omfang end
ellers, blot fordi de ikke kan klare sig selv rent økonomisk og derfor understøttes af forsørgelsesvæsenet. De stilles derved ringere for loven end mennesker, som er så heldigt
stillet at have de fornødne indtægter til at klare sig selv. Udvalget har derfor nøje overvejet,
om ikke det rigtigste ville være helt at ophæve denne adgang til tvangsindlæggelse.
Ophæves adgangen til egentlig tvangsindlæggelse i medfør af § 30, stk. 4, må man
se i øjnene, at man derved berøver myndighederne en adgang til at gribe ind i de ovenfor
nævnte særlig vanskelige tilfælde, hvor det drejer sig om personer, der på grund af sygx

) Jfr. noten til § 30, stk. 4 (note 7) i noteudgaven af 1948 og Haarløv, p. 115—16.
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dom eller alderdom lever under forhold, som i virkeligheden er uforsvarlige, men hvor de
pågældende ikke vil opgive deres selvstændige bopæl eller modsætter sig indlæggelse til
en nødvendig kur og foretrækker at give afkald på hjælp fremfor at rette sig efter udvalgets anvisninger. I sin yderste konsekvens er spørgsmålet derfor, om en understøttet skal
have lov til at gå til grunde, fordi han ikke vil lade sig indlægge til den nødvendige behandling.
I de allerfleste tilfælde vil det ganske vist være muligt for de kommunale myndigheder at komme til rette med den pågældende patient og få ham til at forstå nødvendigheden af en indlæggelse. Lykkes dette ikke, vil man dog ikke være helt uden midler. For
det første indeholder sundhedslovgivningen hjemmel til tvangsforholdsregler i en række
tilfælde. Drejer det sig således om personer, der lider af epidemiske sygdomme, kønssygdomme eller tuberkulose, vil de særlige love om tvangsindlæggelse af sådanne personer
kunne anvendes, (jfr. herom kap. 9, s. 161 f). I en del tilfælde vil der også foreligge egentlig
sindssygdom eller åndssvaghed hos patienten, således at han kan tvangsindlægges efter
sindssygeloven eller åndssvageloven (jfr. kap. 9, s. 159 ff). Hvis pågældendes bolig er så slet
holdt, at dens beboelse må anses for farlig for sundheden, kan myndighederne skride ind
i medfør af lov nr. 212 af 31. maj 1939 om boligtilsyn og sanering af usunde bydele. Det
bestemmes i denne lovs § 12, at hvis boligtilsynet skønner, at en ejendom, en lejlighed,
et værelse eller rum, der benyttes til opholdssted for mennesker, er behæftet med så væsentlige mangler, derunder urenlighed, at benyttelse bør ophøre, men at manglerne dog
må betragtes som afhjælpelige, kan boligtilsynet påbyde sådanne foranstaltninger foretaget, som skønnes fornødne for, at benyttelse kan finde sted uden skade for vedkommende personers sundhed. Efterkommes påbudet ikke, kan boligtilsynet under nærmere
i loven angivne betingelser forbyde benyttelsen.
I nogle tilfælde må det være muligt at gennemføre en personlig umyndiggørelse og
derpå følgende tvangsindlæggelse af den pågældende patient. Efter myndighedsloven af
30. juni 1922, § 2, kan umyndiggørelse mod pågældendes samtykke dog kun ske, hvis der
foreligger mentale forstyrrelser, misbrug af spiritus eller lignende (f. eks. morfin) eller
ødselhed eller anden uforsvarlig adfærd. Denne fremgangsmåde vil derfor kun være anvendelig i undtagelsestilfælde og under alle omstændigheder være trang og besværlig. I den
fornævnte skrivelse af 26. november 1943 har socialministeriet dog henvist til denne udvej i et tilfælde, hvor en kvinde på grund af morfinisme påførte en kommune urimelig
store medicinudgifter, men hvor der ikke fandtes hjemmel til at tvangsindlægge hende
efter § 30, stk. 4, da hun alene oppebar hjælp til læge og medicin.
I de tilfælde, hvor en kommune ikke kan overtale pågældende til frivillig indlæggelse og hvor de foran nævnte særlige lovbestemmelser ikke er anvendelige, kan kommunen, hvis den skønner, at understøttelse i pågældendes eget hjem er uforsvarlig, altid
benytte adgangen i § 30, stk. 3, til at nægte kontant hjælp og i stedet tilbyde ophold
i anstalt eller plejehjem. Opretholder pågældende da stadig sin vægring vil det i givet
fald kunne medføre at han falder ind under reglerne i § 321 om erhvervs- og subsistensløse. En sådan fremgangsmåde er naturligvis ikke videre behagelig for et et socialt udvalg
at benytte og vil derfor kun komme på tale over for personer, som er ved at gå til grunde.
Alt i alt forkommer det sandsynligt, at man uden større skade ville kunne
fjerne bestemmelsen i § 30, stk. 4. Det må dog erkendes, at der af og til forekommer
tilfælde, hvor det rigtigste navnlig for den understøttede selv er, at indlæggelse finder sted,
og hvor man i givet fald ville kunne komme til at savne reglen, idet den giver mulighed for
at løse disse meget vanskelige tilfælde på en let og hurtig måde. Dette gælder navnlig,
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når man står overfor personer, der er mere eller mindre mentalt afvigende uden at være
sindssyge i sindssygelovens forstand, måske især „originaler", der lever under uforsvarlige
forhold, men som modsætter sig indlæggelse. Det er her fra lægelig side overfor udvalget anført, at den syges omgivelser, naboer eller familie, eventuelt pressen, erfaringsmæssigt ikke
vil akceptere fortsat ophold under uforsvarlige forhold og derfor vil kræve af lægen, at
han skal sørge for indlæggelse. Hvis lægen — og det sociale udvalg — berøves den hidtil i
§ 30, stk. 4, eksisterende lovhjemmel til tvangsmæssig indlæggelse i sådanne tilfælde, vil
byrden og vanskelighederne herved blive overvæltet på lægen, der vil blive presset til at
„strække" sindssygelovens indikationer for tvangsindlæggelse på sindssygeafdeling udover
lovens forudsætninger, hvilket vil kunne undergrave lægernes respekt for den strikte
overholdelse af sindssygelovens bestemmelser og derfor være samfundsmæssigt uheldigt.
Udvalget mener ikke helt at kunne afvise denne indvending, selv om man må fastholde, at det er principielt urigtigt at have en sådan særbestemmelse for personer, der understøttes af forsørgelsesvæsenet. Den anførte lægelige indvending må jo nemlig i princippet
gælde, hvad enten der er tale om understøttede eller ej, og bør således tage sigte på en ændring i sundhedslovgivningen. Udvalget må derfor finde det rettest, at spørgsmålet om,
hvorvidt man mener at kunne gennemføre generelle bestemmelser herom i sundhedslovgivningen, tages op til overvejelse. For ikke at foregribe det standpunkt, man herved måtte
nå til, og under hensyn til, at udvalget endnu ikke har fuldt overblik over forsorgens
fremtidige udformning på disse områder, mener udvalget at kunne gå ind for, at bestemmelsen i § 45, stk. 3, foreløbig ændres således, at adgangen til tvangsindlæggelse i de
i § 30, stk. 4, nævnte tilfælde indskrænkes til at gælde personligt understøttede, om hvem
det ved lægeerklæring er godtgjort, at de befinder sig i en abnorm sindstilstand, og at det
vil være til åbenbar ulempe for dem selv, om indlæggelse ikke fandt sted. En sådan bestemmelse, som altså ikke skulle omfatte egentlig sindssyge, for hvem sindssygeloven
fortsat må være afgørende, må, antages at være i overensstemmelse med konventionens
regler om adgang til indlæggelse af „persons of unsound mind".
c. Hvad endelig angår tvungen tilbageholdelse af frivilligt indlagte, må synspunktet

formentlig være, at tilbageholdelsen bør være begrundet i omstændigheder, som ville have
givet vedkommende myndigheder ret til tvangsindlæggelse.
Udvalget har derfor overvejet, om det må anses for nødvendigt at ændre bestemmelsen i § 46, stk. 2, hvorefter ingen, der forsørges på en ar-bejdskoloni, en arbejdsanstalt
eller en tvangsarbejdsanstalt, uden ledelsens samtykke må forlade det sted, hvor han er
anbragt. Det bemærkes herved, at det er en ganske naturlig forudsætning for ophold i
en forsørgelsesanstalt, at beboerne ikke kan udeblive, når det passer dem, og senere melde
sig igen. Endvidere må der også af hensyn til den daglige disciplin være visse ordensmæssige indskrænkninger i de indlagtes bevægelsesfrihed. Bestemmelsen anses imidlertid efter
den gældende praksis for tillige at indeholde hjemmel til tvangstilbageholdelse af personer,
som har meldt sig frivilligt. Når man af hensyn til konventionen anser det for nødvendigt at ophæve adgangen til at tvangsindlægge personer på anstalt i henhold til § 30,
stk. 1 og 3, jfr. § 45, stk. 3, må konsekvenserne efter udvalgets mening være, at der
fremtidig heller ikke vil kunne ske tilbageholdelse af personer, hvem man har nægtet kontant hjælp og henvist til forsørgelse på anstalt i henhold til § 30, stk. 1 og 3. Udvalget
mener dog, at bestemmelsen i forsorgslovens § 46, stk. 2, efter sin ordlyd naturligt må
forstås som alene indeholdende en ordensforskrift, der ikke giver hjemmel til tvungen
tilbageholdelse af frivillig indlagte, der ikke længere ønsker at modtage hjælp, og som
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ikke opfylder betingelserne for tvangsindlæggelse efter § 30, stk. 4, kap. XV eller kap.
XXV—XXVII. Herefter finder udvalget ikke, at det er nødvendigt at ændre § 46 af
hensyn til konventionen.
2. Foranstaltninger mod forsømmelige bidragsskyldige og forsørgere.

Foranstaltninger mod sådanne personer vil i hvert fald i et vist omfang kunne
bringes i anvendelse med hjemmel i konventionens art. 5, stk. 1 b, hvorefter frihedsberøvelse kan ske for at sikre opfyldelsen af en ved lov foreskreven forpligtelse. Det er blot
tvivlsomt, hvor langt man vil kunne gå for at fremme dette formål. Hvor frihedsberøvelsen
umiddelbart tilsigter at fremme forpligtelsens opfyldelse, således at foranstaltningen skal
ophøre, når forpligtelsen påny opfyldes og forfaldne bidrag eller udlagt hjælp dækkes, vil
der ikke kunne være tvivl om, at den omfattes af konventionen. Det må således være givet,
at afsoningsreglerne principielt ikke er i modstrid med konventionen, og som en konsekvens
heraf vil formentlig bestemmelsen i forsorgslovens § 200, stk. 3, jfr. § 214, heller ikke være
det. Ifølge disse bestemmelser er det sociale udvalg berettiget til i tilfælde, hvor det indstiller til overøvrigheden, at en alimentant skal indsættes til afsoning, at sikre alimentantens
tilstedeværelse ved at indlægge ham på en arbejdsanstalt, indtil endelig afgørelse træffes,
hvilket ifølge § 200, stk. 2, skal ske inden 1 måned efter sagens forelæggelse. Denne bestemmelse har en nøje sammenhæng med afsoningsreglerne og kan formentlig ligesom
disse — der iøvrigt falder udenfor nærværende udvalgs område — anses for at være i
overensstemmelse med konventionens art. 5, stk. 1 b. Det bør dog efter udvalgets opfattelse overvejes, om der ikke til § 200, stk. 3, bør føjes en bestemmelse om, at den tid, hvori
vedkommende hensidder på arbejdsanstalt, kan fradrages i afsoningstiden, såfremt overøvrigheden afsiger afsoningsdekret. Dette kan imidlertid ikke anses for påkrævet af hensyn til konventionen, og udvalget skal senere vende tilbage til spørgsmålet i forbindelse
med sine overvejelser vedrørende forsorgslovens øvrige regler om forsømmelige forsørgere
og alimentanter.
I modsætning til de nævnte regler har reglerne i §§ 207 og 218 samt kap. XXV
(§§ 311—14) et helt eller delvis pønalt formål.
Eeglerne i forsorgslovens §§ 311—314 om tvangsanbringelse af forsømmelige forsørgere går således væsentlig ud over afsoningsreglerne. Bortset fra reglerne i § 311, stk. 3,
og § 313, stk. 4, 1. pkt., er det ikke foreskrevet, at den tilbageholdte forsørger skal løslades, såsnart han betaler skyldige bidrag, og der er ej hell er fastsat regler om løsladelse,
hvis del; må antages, at han nu vil opfylde sine forpligtelser overfor den forsørgelsesberettigede. Der lægges endvidere i § 314 ved fastsættelsen af frihedsberøvelsen vægt på, i hvilken grad den forsømmelige forsørger har udvist dadelværdig optræden. Keglerne har
således til en vis grad karakter af straffebestemmelser. Spørgsmålet er nu, om disse
regler kan antages at være dækket af konventionens art. 5, stk. 1 b, der taler om lovlig
anholdelse eller forvaring for at sikre opfyldelsen af en ved lov foreskrevet forpligtelse
— („the lawful arrest or detention of a person.... in order to secure the fulfilment of any
obligation prescribed by law"). Selve ordlyden er meget rummelig og angiver ikke nærmere, på hvilken måde eller i hvilket omfang frihedsberøvelsen skal kunne iværksættes
for at sikre den pågældende forpligtelses opfyldelse, ligesom ordene heller ikke udelukker
foranstaltninger med sigte på fremtidig opfyldelse. Spørgsmålet er derfor nærmest, om det
virkelig kan være konventionens mening, at en hvilkensomhelst forpligtelse kan pålægges
borgerne ved lov og derefter gennemtvinges ved frihedsberøvelse. I så fald synes konventionens regler på dette punkt ikke at kunne få større betydning.
23
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Selvom man altså må forudsætte, at den forpligtelse, der er tale om at gennemtvinge,
ikke alene skal være foreskrevet ved lov, men også være af en art, som ud fra en almindelig
bedømmelse må betragtes som rimelig og forsvarlig, finder udvalget dog, at der næppe
kan indvendes noget afgørende imod at betragte forsorgslovens §§ 311—14 som værende
i overensstemmelse med konventionen. Størst betænkelighed frembyder § 312, stk. 2, og
§ 314 på grund af deres udpræget pønale og derfor lidet forsørgelsesmæssige karakter.
På den anden side er der tale om en almindelig anerkendt forpligtelse, nemlig forsørgelsespligten, som er pålagt ved lov, og der er tale om tilfælde, hvor det almindelige
bidragssystem med den dertil knyttede afsoningsmulighed ikke strækker til.
Udvalget mener derfor, at de omhandlede regler næppe kan være til hinder for
Danmarks tiltrædelse af konventionen. Udvalget er bekendt med, at man i Sverige heller
ikke har haft nogen betænkelighed på dette punkt til trods for, at de svenske regler om
forsømmelige forsørgere indeholder adgang til frihedsberøvelse ved anbringelse på arbetshem i indtil 1 år.
§§ 207 og 218 fastsætter straf af tvangsarbejde fra 2 måneder op til 2 år for bidragsskyldige, der under nærmere angivne graverende omstændigheder har forsømt at betale
underholdsbidrag. Disse bestemmelser er udtryk for lignende synspunkter som §§ 311—14,
men de er væsentlig videregående, således at de betænkeligheder, som man eventuelt
kunne have ved at anse §§ 311—14 som værende i overensstemmelse med konventionen,
her gør sig gældende i forstærket grad. §§ 207 og 218 anvendes efter det for udvalget oplyste så godt som ikke i praksis1), og der kan derfor næppe være nogen interesse i at
opretholde dem, med mindre man skulle lægge vægt herpå af hensyn til inddrivelsen af
forskudsvis udbetalte underholdsbidrag, jfr. arbejds- og socialministeriets cirkulære af 19.
maj 1951. På den anden side kan de vel næppe anses for uforenelige med konventionen,
selvom det må erkendes, at de med deres pønale karakter går udover, hvad der må anses
for rimeligt som en administrativ foranstaltning med det formål at gennemtvinge forsørgelsespligten, jfr. konventionens art. 5, stk. 1 b.
Såfremt forsømmeligheden med bidragsbetalingen skyldes vanemæssig lediggang,
kan der gives den bidragsskyldig'e advarsel og i gentagelsestilfælde straf efter straffelovens
§ 198, der lyder således:
„Stk. 1. Når en arbejdsfør person som følge af vanemæssig lediggang, der må anses
for selvforskyldt, falder det offentlige til byrde, forsømmer sin forsørgelsespligt mod nogen,
som derved udsættes for nød, eller ikke udreder ham påhvilende bidrag til hustru eller
barn, skal der af politiet tildeles ham advarsel og såvidt muligt anvises ham arbejde.
Stk. 2. Kommer han inden 1 år herefter som følge af fortsat selvforskyldt lediggang påny i noget af de nævnte tilfælde, straffes han for løsgængeri med fængsel
indtil 1 år".
Udenfor straffeloven falder altså den type af bidragsskyldige, som skifter arbejdsplads, såsnart løntilbageholdelse er etableret som et led i inddrivelsen. Ophæves forsorgslovens §§ 207 og 218, må man derfor i sådanne tilfælde rejse afsoningssag og om fornødent sikre sig alimentantens tilstedeværelse i overensstemmelse med § 200, stk. 3.
Spørgsmålet om ændringer i reglerne om foranstaltninger mod forsømmelige forsørgere og bidragsskyldige i forsorgslovens kap. XV og XXV vil senere blive behandlet af
udvalget på grundlag af klientelundersøgelsen. Man vil herunder overveje spørgsmålet om
forholdet mellem straffelovens og forsorgslovens forholdsregler overfor disse personer.
x

) Jfr. kap. 5, side 94.
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3. Alkoholister.

Eeglerne i §§ 316—17 om tvangsforholdsregler overfor alkoholister er dækket af
konventionens art. 5, stk. 1 e.
4. Omstrejfere, erhvervs- og subsistensløse m. fl.
Af de i forsorgslovens kap. XXVII indeholdte bestemmelser giver §§ 318—20
regler om anbringelse på arbejds- og tvangsarbejdsanstalt af fanger, der løslades efter
udstå€st straf. § 318 omhandler personer, der har udstået straf for betleri eller løsgængeri.
§ 320 vedrører andre kategorier af straffede, der må antages at mangle evne og vilje til at
forsørge sig selv. Disse personkategorier vil vel ofte være uden erhverv og uden andre subsistensmidler end den opsparede arbejdsfortjeneste fra fængselsopholdet. Reglerne vil derfor i et vist omfang være omfattede af konventionens art. 5, stk. 1 e, der bl. a. giver hjemmel for frihedsberøvelse af vagabonder, „vagrants", uden at det na^rmere defineres, hvad
der skal forstås herved. Endvidere kan de måske også i visse tilfælde være omfattet af stk.
1 c om anholdelse eller forvaring, som med rimelig grund anses nødvendig for at hindre
pågældende i at begå en retsstridig handling. Men bortset herfra dækkes reglerne efter
udvalgets opfattelse ikke af konventionen. Hertil kommer, at disse bestemmelser, der medfører, at idømt frihedsberøvelse kan forlænges ad administrativ vej, i alt fald ikke er stemmende med konventionens ånd, særlig ikke med forudsætningen i art. 5, stk. 1 a, sammenholdt med art. 6.1 kap. 7 og 8 har man nærmere redegjort for disse bestemmelsers anvendelse
i praksis og for justitsministeriets, politiets og fængselsmyndighedernes m. fl.s syn på de
omhandlede regler, og som anført i kap. 8, side 151, er man kommet til det resultat, at
der ikke vil være nogen betænkelighed ved allerede nu at ophæve dem.
§ 321 bestemmer vedrørende erhvervs- og subsistensløse, at der ikke må ydes kontant hjælp til personer, som det sociale udvalg ikke kender, som ikke har fast bopæl eller
tilholdssted hos familie, og som ikke har arbejde. Denne bestemmelse må formentlig antages at være i overensstemmelse med art. 5, stk,, 1 e, idet disse erhvervs- og subsistensløse personer må antages at være omfattet af betegnelsen vagabonder.
§ 322 foreskriver, at erhvervs- og subsistensløse prostituerede kvinder, der af politiet
afleveres til forsørgelsesvæsenet, skal anbringes på arbejdsanstalt. Om denne bestemmelse
gælder det samme som foran anført vedrørende forsorgslovens § 321, nemlig at den må
kunne anses for dækket af art. 5, stk. 1 e, og at derfor en tiltrædelse af konventionen ikke
i sig selv nødvendiggør dens ophævelse. Man henviser iøvrigt til bemærkningerne om
§§ 321—22 i kap. 7, 8 og 11.
5. Disciplinærstraffe.
Ifølge forsorgslovens § 43 kan det i reglementer for arbejdsanstalter og tvangsarbejdsanstalter bestemmes, at grove ordensforseelser, derunder flugt fra pågældende anstalter eller bortgang uden tilladelse, med samtykke af den myndighed, der har indlagt
vedkommende, kan straffes med hensættelse til tvangsarbejde i indtil 3 måneder. Om
anvendelsen af denne bestemmelse henvises til kap. 4. Spørgsmålet om reformer af reglementerne og anvendelse af disciplinære straffe vil blive behandlet af udvalget, når resultatet af klientelundersøgelsen foreligger, og det skal her blot bemærkes, at det formentlig ikke kan være hensigten med konventionen at afskære fra anvendelse af disciplinærstraffe som de heromhandlede, der er hjemlet ved lov, og at en tiltrædelse af konventionen
derfor ikke kan antages at nødvendiggøre en ophævelse af forsorgslovens § 43.
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II. Domstolsrekurs.

Som foran anført er det reglen i konventionens art. 5, stk. 4, om domstolsrekurs,
der finder anvendelse i ikke-kriminelle tilfælde. Ifølge denne bestemmelse skal enhver, som
berøves friheden ved anholdelse eller forvaring („by arrest or detention"), være berettiget
til at tage skridt til, at der af en domstol træffes hurtig afgørelse om lovligheden af
hans tilbageholdelse, og hans løsladelse skal beordres, hvis forvaringen ikke er retmæssig.
Denne bestemmelse må indebære, at lovgivningsmagten ikke er afskåret fra at
bestemme, at frihedsberøvelse i de tilfælde, der er omfattet af bestemmelsen, kan ske
administrativt, men at en judiciel prøvelse ikke vil kunne udelukkes ved loven.
Udtrykket domstol, („a court" — „un tribunal"), må naturligt forstås således som
dette begreb i almindelighed opfattes i det pågældende lands lovgivning og forfatning. I
Danmark, hvor der ikke findes forvaltningsdomstole, må formodningen være for, at prøvelsen skal henlægges til de almindelige domstole. Dog kan det næppe være udelukket,
at man ved lov opretter særretter til behandling af de heromhandlede sager, hvis disse
retter opfylder de krav, der i almindelighed stilles til de egentlige domstole (uafhængighed,
betryggende procedure o. s. v.). Der kan herved henvises til, at art. 5, stk. 3, endog med
en dommer sidestiller „en anden øvrighedsperson, der ved lov er bemyndiget til at udøve
domsmyndighed". På den anden side kan der formentlig ikke være tvivl om, at den
nuværende rent administrative rekursordning ikke kan sidestilles med den domstolsprøvelse, som omhandles i art. 5, stk. 4.
Som der nærmere er redegjort for i kap. 9, er der imidlertid i henhold til grundlovens § 70 og forsorgslovens § 52, stk. 3, adgang til at få spørgsmålet om lovligheden af en
frihedsberøvelse efter forsorgsloven prøvet for domstolene. I kap. 9 har man ligeledes
redegjort for, at denne rekursordning vel ikke kan anses for tilfredsstillende, men at udvalget
ikke finder det hensigtsmæssigt at fremsætte forslag til en nyordning på dette område,
før man har taget samlet stilling til spørgsmålet om ændringen af forsorgen for de i kap.
XXIV—XXVII omhandlede personer, hvilket antagelig vil ske i en nær fremtid. Spørgsmålet bliver da, om en sådan ændring kan anses for nødvendig alene af hensyn til konventionen. Til belysning af dette spørgsmål skal man henvise til, at det overfor udvalget
er oplyst, at man i justitsministeriet ikke har haft betænkeligheder ved at ratificere konventionen, uanset at man for de sindssyges vedkommende heller ikke har anden adgang til
domstolsprøvelse i tilfælde af frihedsberøvelse end den, der er hjemlet ved grundlovens § 701).
Udvalget er endvidere bekendt med, at man i Sverige ej heller nærer betænkelighed ved
at tiltræde konventionen til trods for de i Sverige gældende regler om administrativ frihedsberøvelse, jfr. herom kap. 9, s. 163 ff.
Det klientel, der er omfattet af forsorgslovens bestemmelser om administrativ
frihedsberøvelse, er mindre skarpt afgrænset end det, der hører under sindssygeloven og
fremmedloven. En stor del af arbejdsanstalternes klientel er psykisk påfaldende, men dette
er ikke efter loven afgørende for, om man kan skride ind med frihedsberøvelse, og formålet med frihedsberøvelsen efter forsorgsloven er af en blandet korrektiv og forsørgelsesmæssig art, der gør en sammenligning med straffeloven og strafferetsplej en nærliggende.
Disse omstændigheder kan efter udvalgets opfattelse tale for, at man stiller større krav
om garantier mod uberettigede anbringelser med hensyn til de af forsorgsloven omfattede
personer end f. eks. med hensyn bil sindssyge og åndssvage. Dette forhindrer dog ikke, at
man også for forsorgslovens vedkommende anser grundlovens § 70 for fyldestgørende i
x

) Tilfojelse under trykningen: For så vidt angår udlændige henvises til side 162 noten.
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forhold til konventionens krav om domstolsrekurs. Da konventionen i art. 5, stk. 4, ikke
sondrer mellem de forskellige tilfælde af administrativ frihedsberøvelse og ej heller nærmere
angiver, hvilket omfang domstolenes prøvelsesret skal have, vil udvalget herefter mene, at
den gældende rekursordning indenfor forsorgslovens område opfylder konventionens krav
efter bogstaven, og at det må anses for fuldt forsvarligt at ratificere konventionen uden
samtidig eller forinden at fremsætte forslag til ændring af den gældende rekursordning.

III. Erstatningsspørgsmålet.
Ifølge konventionens art. 5, stk. 5, skal som foran nævnt enhver, som har været
genstand for anholdelse eller forvaring i modstrid med art. 5, have ret til erstatning.
Denne bestemmelse nødvendiggør formentlig ikke nogen speciel lovbestemmelse
om ret til erstatning for uberettiget frihedsberøvelse efter forsorgslovgivningen. Allerede
efter gældende ret antages det, at erstatningskrav vil kunne gennemføres for domstolene
i sådanne tilfælde, jfr. Haarløv p. 162. Erstatning er da også givet for uberettiget frihedsberøvelse, jfr. den af Haarløv p. 124—26 citerede sag angående uberettiget anbringelse
efter § 314, H.R.D. 10. januar 1940, U.f.R. 1940 s. 236. Dommen synes nærmest at bygge
på den almindelige erstatningsregel — culpa-reglen — og der kunne måske være grund
til at overveje at indføre det noget videregående ansvar, der gælder ifølge retsplejelovens
kap. 93 a ved oprejsning i anledning af strafferetlig forfølgning. Af hensyn til en eventuel
ratifikation af konventionen kan det imidlertid ikke anses for nødvendigt.

Kapitel 11.

Forslag om ændringer i forsorgsloven med henblik på en eventuel
ratifikation af konventionen om menneskerettighederne.
Som det fremgår af det i kapitel 10 anførte, må det anses for ønskeligt at foretage
enkelte ændringer i forsorgsloven som en forudsætning for en ratifikation af Europarådets konvention om menneskerettighederne. I kapitel 7 og 8 er der derhos redegjort
for spørgsmålet om ophævelse af de særlig stødende bestemmelser i §§ 318—20, som også
i al fald delvis må betragtes som. værende i strid med konventionen. I det følgende skal
man nærmere præcisere de forslag, som udvalget mener at kunne fremsætte allerede på
indeværende tidspunkt, uanset ab man endnu ikke har fuldt overblik over klientelundersøgelsen. Såfremt disse forslag gennemføres, skulle det efter udvalgets mening være muligt
at ratificere konventionen om menneskerettighederne uden forbehold.
1. § 30, sm%. med §§ 45 og 46.

Som anført i kap. 10, s. 173, kan den i cirkulære af 27. marts 1934, afsnit II B,
og praksis iøvrigt givne fortolkning af disse bestemmelser, hvorefter der kan ske tvangsindlæggelse eller tvungen tilbageholdelse på arbejds- og forsørgelsesanstalt af forsørgelsesmæssige grunde eller som korrektion over for arbejdsuvillighed, ikke anses for forenelig med konventionen. Endvidere må det som nævnt anses for nødvendigt at indskrænke adgangen til tvangsmæssig indlæggelse af understøttede personer, der er syge,
på sygehus m. v. i henhold til § 30, stk. 4, idet konventionens art. 5, stk. 1, kun hjemler adgang til frihedsberøvelse i bestemt angivne sygdomstilfælde, herunder hvor det
drejer sig om mentalt abnorme personer. Udvalget er som anført kommet til det resultat,
at man foreløbig bør opretholde adgangen til tvangsindlæggelse på sygehus m. v. af
understøttede i sygdomstilfælde, men således at dette alene skal kunne ske, når det
drejer sig om personligt understøttede, om hvem det ved lægeerklæring er godtgjort, at
de befinder sig i en abnorm sindstilstand — uden at være egentlig sindssyge — og for
hvem det vil være til åbenbar ulempe, om indlæggelse ikke fandt sted. Efter ordlyden
må § 30, stk. 1, 3 og 4 naturligt læses således, at der nok er hjemmel til at henvise en
person til forsørgelse på arbejdsanstalt, sygeafdeling m. v., men ikke til at påtvinge ham
forsørgelse mod hans vilje. Disse bestemmelser kan følgelig efter udvalgets opfattelse ikke
i sig selv anses for stridende mod konventionen, og udvalget finder derfor ikke anledning
til at foreslå dem ændret. Derimod må det anses for nødvendigt at foretage en ændring af
bestemmelsen i forsorgslovens § 45, stk. 3, hvorefter politiets bistand kan kræves til indlæggelse af personer, der henvises til forsørgelse på anstalt efter § 45, stk. 2, og i de i § 30,
stk. 4, nævnte tilfælde. Udvalget skal derfor foreslå, at § 45, stk. 3, ændres således, at
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politiets bistand alene' kan kræves i de tilfælde, hvor der udtrykkelig er hjemmel til
tvangsindlæggelse på anstalt efter forsorgslovens kap. XV og kap. XXV—XXVII samt
i de i § 30, stk. 4, nævnte tilfælde, såfremt det ved lægeerklæring godtgøres, at den
understøttede er i en abnorm sindstilstand, og at det ville være til åbenbar ulempe for
ham selv, om indlæggelse ikke fandt sted. Foretages denne ændring, vil grundlaget for
den i cirkulære af 27. marts 1934, afsnit II B, givne fortolkning af § 30 være bortfaldet.
Dette bør dog efter udvalgets opfattelse udtrykkelig udtales i et cirkulære fra arbejdsog socialministeriet, hvorved cirkulæret af 1934 ophæves for så vidt angår bestemmelserne om tvangsindlæggelse på anstalt.
Som omtalt i kap. 10, side 177, kan det efter udvalgets mening ikke anses for nødvendigt af hensyn til konventionen at foretage en ændring af reglen i § 46, stk. 2, der
må kunne fortolkes som alene indeholdende en ordensforskrift, der ikke giver hjemmel
til tvungen tilbageholdelse af frivillig indlagte, hvis de ikke opfylder betingelserne for
tvangsindlæggelse. Også dette bør formentlig finde udtryk i et cirkulære fra ministeriet.

2. § 200, stk. 3, og § 214.

Som ovenfor i kap. 10, s. 177, anført mener udvalget ikke, at denne bestemmelse er
uforenelig med konventionen, jfr. dennes artikel 5, stk. 1, b, men at det bør overvejes at
indføje en bestemmelse om afkortning af anstaltsopholdet i afsoningstiden. Dette spørgsmål
bør imidlertid efter udvalgets mening behandles i forbindelse med forsorgslovens øvrige
regler om forsømmelige forsørgere og alimentanter, og udvalget mener derfor ikke, at der
på nærværende tidspunkt bør foretages ændring i §§ 200 og 214.

3. §§ 207 og 218.

Udvalget finder, som anført i kap. 10, s. 178, at de pågældende bestemmelser
med deres pønale karakter i og for sig går ud over, hvad der må anses for rimeligt som en
administrativ foranstaltning med det formål at gennemtvinge forsørgelsespligten, jfr.
konventionens art. 5, stk. 1, b, og at der ejheller kan antages at være afgørende betænkeligheder ved at ophæve den allerede på indeværende tidspunkt. På den anden side kan de
dog na^ppe anses for egentlig uforenelige med konventionen. Udvalget skal derfor ikke
på indeværende tidspunkt stille forslag om deres ophævelse.

4.

§§ 311-14.

Udvalget mener som anført i kap. 10, s. 178, at de omhandlede regler næppe
kan anses for stridende mod konventionen om menneskerettighederne, og man har derfor
ikke stillet forslag om ændringer i forsorgslovens kap. XXV på indeværende tidspunkt,
men vil senere vende tilbage hertil.

5. §§ 316—17.
Som anført i kap. 10, s. 179 er de omhandlede regler dækket af konventionens
art. 5, stk. 1, e.
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6. §§ 318—23.
Som anført i kap. 10 s. 179 går reglerne i §§ 318—20 i al fald i et vist omfang ud
over konventionens bestemmelser, og en ændring i forsorgslovens kap. XXVII må derfor
anses for nødvendig, hvis konventionen skal kunne ratificeres uden forbehold. I kap. 8
har udvalget nærmere redegjort for spørgsmålet om ophævelse af de nævnte bestemmelser
og konsekvenserne heraf, og man er som anført kommet til det resultat, at en ophævelse
af disse særlige bestemmelser om tvangsanbringelse af straffede personer under alle omstændigheder må anses for ønskelig. Udvalget mener ej heller, at det kan frembyde betænkeligheder at ophæve §§ 318—20 allerede på indeværende tidspunkt, når man bevarer adgangen til at skride ind overfor erhvervs- og subsistensløse i henhold til § 321, der som
nævnt i kap. 10, s. 179, må anses for at være dækket af konventionens art. 5, stk. 1, e. Udvalget vil foreslå, at bestemmelsen i § 321 i hovedsagen indtil videre opretholdes med sit
nugældende indhold, men må forbeholde sig eventuelt at vende tilbage til spørgsmålet om
behandlingen af de heromhandlede personer i forbindelse med den endelige overvejelse om
anstaltsforsorgen, når man har fuldt overblik over klientelundersøgelsen. Hvis reglen i § 318
bortfalder, vil det dog være nødvendigt at foretage en redaktionel ændring af § 321, der
i stk. 3 henviser til §§ 318 og 319 om fremgangsmåden ved amtets behandling af sager
om forsørgelsen af de erhvervs- og subsistensløse personer, der af vedkommende sociale
udvalg indlægges på arbejdsanstalt, jfr. stk. 2. Herudover anser udvalget det også for
ønskeligt at foretage visse mindre ændringer i § 321 i forbindelse med ophævelsen af §§ 318
og 320. Herom skal man bemærke følgende:
ad § 321, stk. 1.
Som anført i kap. 8 må det forudsættes, at visse løsladte ved løsladelsen må betragtes som erhvervs- og subsistensløse og derfor vil være omfattet af reglen i § 321; udvalget skal derfor foreslå, at § 321, stk. 1, affattes således, at det udtrykkelig anføres, at
henvendelse til de sociale udvalg om at tage sig af en erhvervs- og subsistensløs person
også kan ske fra fængselsmyndighederne, samt at det i stk. 3 foreskrives, at amtet forud
for afgørelsen af spørgsmålet om forsørgelsesmåden skal have forhandlet med de interesserede myndigheder, hvorved foruden vedkommende kommune i tilfælde som de nævnte
også politiet eller fængselsmyndighederne kan komme i betragtning.
ad § 321, stk. 3.
Den redaktionelle ændring af § 321, stk. 3, vil kunne foretages ved, at § 318, stk.
1, 2. pkt. indføjes i § 321, stk. 3, dog at ordene „foreløbig eller endelig skal anbringes i
arbejdsanstalt" bør ændres til „foreløbig skal forblive på arbejdsanstalten". Efter de
gældende regler er der adgang til at anbringe erhvervs- og subsistensløse på arbejdsanstalt
på ubestemt tid1). Udvalget ser sig ikke i stand til på nærværende tidspunkt at tage stilling til, hvorledes de fremtidige regler med hensyn til anbringelsestiden bør udformes,
men man anser det dog for rettest, at ordene „eller endelig" udgår.
ad § 319.
Et særligt spørgsmål er., om man skal bevare adgangen til at indlægge erhvervsog subsistensløse personer direkte på tvangsarbejdsanstalt, jfr. § 319, således at den i
x

) Jfr. om amternes praksis kap. 3, s. 46.
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§ 319, stk. 1, indeholdte bestemmelse indarbejdes i § 321. Om anbringelse på tvangsarbejdsanstalt er det for udvalget oplyst, at den daglige belægning på disse anstalter i årene
1934-35—1950-51 gennemsnitlig udgjorde lidt over 17, medens den på de øvrige anstaltsafdelinger tilsammen udgjorde 1150 (sml. kap. 5. s. 92). Samtidig er det oplyst, at langt
det overvejende antal indlæggelser på anstalterne i det hele sker i henhold til § 321 (sst.
s. 99 og s. 102). Af de fra fængselsnævnet indhentede oplysninger, jfr. kap. 7 og 8, s. 133
og s. 149, fremgår det derhos, at bestemmelsen i § 319 praktisk talt ikke anvendes.
Efter de således foreliggende oplysninger og de af fængselsnævnet fremsatte synspunkter, jfr. kap. 8, s. 148 ff, må udvalget være af den opfattelse, at der ikke er tilstrækkelig anledning til at opretholde adgangen til direkte indlæggelse på tvangsarbejdsanstalt
af de i § 321 omhandlede personer, når kap. XXVII iøvrigt skal ændres. Udvalget vil ejheller anse det for betænkeligt allerede nu at ophæve denne regel, selvom spørgsmålet
om forsorgen for det pågældende klientel endnu ikke er afklaret, idet man, hvor det drejer
sig om personer, der efter indlæggelsen viser sig at frembyde særlige disciplinære vanskeligheder, vil kunne anbringe de pågældende på tvangsarbejdsanstalt som disciplinærstraf,
jfr. foi sorgslovens § 43. Udvalget har herefter i det nedenfor anførte udkast til forslag
om ændring i § 321 ikke medtaget nogen bestemmelse om adgang til anbringelse på tvangsarbejdsanstalt.
ad § 322.

Med hensyn til reglen i forsorgslovens § 322 om erhvervs- og subsistensløse prostituerede kvinder bemærkes, at denne bestemmelse som anført i kap. 10 s. 179 må antages
at være dækket af reglen i konventionens art. 5, stk. 1, e, og at en ændring i denne regel
derfor ikke kan anses for nødvendig af hensyn til konventionen. Spørgsmålet om en ændring i forsorgen for prostituerede kvinder må iøvrigt afvente resultatet af nærværende
udvalgs og prostitutionsudvalgets undersøgelser. Det bemærkes dog, at de foran nævnte
ændringer i § 321, stk. 3, vil medføre tilsvarende ændringer i indholdet af § 322, der henviser til § 321.
ad § 323.

Endelig vil ophævelsen af §§ 318—20 nødvendiggøre en redaktionel ændring
i § 323.
På det foran angivne grundlag har udvalget udarbejdet nedenstående forslag til
ændring i forsorgslovens § 45, stk. 3, og kap. XXVII.
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Forslag til lov
om
ændring i lov om offentlig forsorg (vedrørende ophævelse af adgangen til
tvangsanbringelse i visse tilfælde).
§ 1.
§ 45, stk. 3 affattes således:
„Hvis udvalget i henhold til kap. XV eller kap. XXV—XXVII er berettiget til
at lade pågældende indlægge i en forsørgelsesanstalt, kan om fornødent politiets bistand
til hans anbringelse kræves. Det samme gælder for de i § 30, stk. 4, nævnte tilfældes
vedkommende, såfremt det ved lægeerklæring godtgøres, at den understøttede er i en abnorm
sindstilstand, og at det ville være til åbenbar ulempe for ham selv, om indlæggelse ikke fandt
sted."
§ 2.
Forsorgslovens §§ 318—20 ophæves,
§ 3I forsorgslovens § 321, stk. 1, indføjes efter ordet „politiet" ordene „eller fængselsmyndighederne".
I stk. 3 udgår ordene „som derefter
§§ 318—19". I stedet indsættes:
„Denne afgør efter forudgående forhandling med vedkommende myndigheder og efter at
have indhentet erklæring fra pågældende selv, om pågældende foreløbig skal forblive på
arbejdsanstalten, eller om han lean udskrives, eventuel dimitteres til et arbejdssted eller
privat arbejdshjem, eller om han skønnes bedst egnet til optagelse på en arbejdskoloni
eller eventuelt et afvænningshjem for alkoholister, jfr. § 317. Amtmandens afgørelse skal
træffes snarest muligt og inden 14 dage fra sagens foreteggelse for amtet".
§ 4.
I forsorgslovens § 323 ændres „§§ 318—22" til „§§ 321—22".
København, i februar 1952.
Rich. Bech.

V. Christophersen.

Tyge Haarløv.
H. C. Kofoed.

P. Hoick.

Chr. Ludvigsen.

Axel Roelsen.

Carl Clemmesen.

II. Horsten.
Chr. Nielsen.

Chr. Thomsen.

Orla Jensen.
O. V. Nielsen.
G. K. Stiirup.

Rud. Conrad.
Johs. Jespersen.
Oluf Pedersen.

Harald Flensmark.
Tage Kemp.
M. N. Randkær.

V. Wedell-Wedellsborg,
formand.

B. W. Bentzon.

Kirsten Rvdfeld.

Fl. Lerche.
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Bilag 1.
UDVALGET ANGÅENDE FORSORGEN
FOR DE I FORSORGSLOVENS
KAPITLER XXIV— XXVII
OMHANDLEDE PERSONER
København, den 28. februar 1950,

Politidirektøren i København.
Samtlige 'politimestre.
Under 15. juni 1948 nedsatte socialministeriet nærværende udvalg til undersøgelse
af forsorgen for de i forsorgslovens kapitler XXIV—XXVII omhandlede personer.
I forbindelse med undersøgelserne af forsorgen efter forsorgslovens kapitel XXVII
(omstrejfere, erhvervs- og subsistensløse m. fl.) har udvalget bl. a. optaget følgende spørgsmål til overvejelse:
1) om det må anses for rimeligt at opretholde den nugældende ordning, hvorefter en
person efter udstået straf i visse tilfælde kan herisættes på arbejdsanstalt eller tvangsarbejdsanstalt, jfr. lovens §§ 318—20, og
2) i hvilket omfang det må anses for påkrævet at gribe ind overfor erhvervs- og
subsistensløse og prostituerede, jfr. §§ 321 og 322.
Til brug ved disse overvejelser er det af væsentlig betydning for udvalget at have
en oversigt over, i hvilket omfang bestemmelserne i §§ 318—319 faktisk benyttes, samt
hvilken praksis der følges af politiet med hensyn til aflevering af de i §§ 320, 321 og 322
omhandlede personer til forsorgsmyndighederne.
Under henvisning hertil skal man anmode om hr. politidirektørens gode ytringer
i sagen, idet man navnlig skal anmode om følgende oplysninger:
/. ad § 318 (for så vidt angår de under hr. politimesteren hørende arresthuse, idet tilsvarende forespørgsel er tilstillet direktoratet for fængselsvæsenet for så vidt angår
statens fængsler m. v.).
1) Sendes der i alle tilfælde, hvor en person er blevet straffet for betleri eller løsgængeri,
inden løsladelsen meddelelse til vedkommende amtmand i henhold til forsorgslovens
§ 318, stk. 1.
2) I benægtende fald, i hvilke tilfælde af denne art sendes der ikke sådan meddelelse.
Særlig bedes det oplyst, om der ved afgørelsen tages hensyn til arten af den udståede straf (bøde, hæfte eller fængsel).
3) Hvor mange meddelelser af denne art er der fremsendt i året 1949.
Såfremt det måtte være muligt uden urimeligt besvær, vil man være taknemmelig
for tillige at få oplysninger om antallet af meddelelser i hvert af årene 1934—48.
II. ad § 320.
1) I hvilke tilfælde og under hvilke nærmere betingelser (herunder med hensyn til
straffens art) fremsendes der indberetning til vedkommende amtmand i henhold til § 320,
jfr. § 318.
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2) Hvor mange meddelelser af denne art er der fremsendt i året 1949.
Eventuelt bedes oplysninger tillige givet for årene 1934—48.
III. ad §§ 321 og 322.
1) I hvilke tilfælde og under hvilke nærmere betingelser foretager politiet aflevering
til det sociale udvalg af
a) erhvervs- og subsistensløse i henhold til forsorgslovens § 321 og
b) prostituerede efter § 322.
2) Hvor mange personer af disse kategorier er afleveret til de sociale udvalg i året 1949
a) i henhold til § 321,
b) i henhold til § 322.
Eventuelt bedes tilsvarende oplysninger givet for årene 1934—48.
IV. Endelig skal man til brug for udvalgets arbejde iøvrigt anmode om en udtalelse
om, i hvilket omfang der i henhold til bestemmelsen i forsorgslovens § 316 af politiet
sker henvendelse til de sociale udvalg om at underkaste spiritusforfaldne personer kur
for alkoholisme, herunder hvor mange sager af denne art der gennemsnitlig skønnes at
forekomme årligt.
P. U. V.
V. Wedell-Wedellsborg.
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Bilag 2.

UDVALGET ANGÅENDE FORSORGEN
FOR DE I FORSORGSLOVENS
KAPITLER XXIV—XXVII
OMHANDLEDE PERSONER
København, den 28. februar 1950.

Justitsministeriet,
direktoratet for fængselsvæsenet.
Under 15. juni 1948 nedsatte socialministeriet nærværende udvalg til undersøgelse af forsorgen for de i forsorgslovens kapitler XXIV—XXVII omhandlede personer.
I forbindelse med undersøgelserne af forsorgen efter forsorgslovens kapitel XXVII
(omstrejfere, erhvervs- og subsistensløse m. fl.) er det bl. a. udvalgets opgave at overveje, om det må anses for rimeligt at opretholde den nugældende ordning, hvorefter en
person efter udstået straf i visse tilfælde kan hensættes på arbejdsanstalt eller tvangsarbejdsanstalt, jfr. lovens §§ 318—320.
Til brug ved disse overvejelser er det af væsentlig betydning for udvalget at have
en oversigt over, i hvilket omfang bestemmelserne i §§ 318—319 faktisk benyttes, samt
hvilken praksis der følges med hensyn til anvendelsen af § 320.
Under henvisning hertil skal man anmode om direktoratets sode ytringer i sagen,
idet man navnlig skal anmode direktoratet om fra vedkommende fængselsmyndigheder
(samt arbejdshuset og sikkerhedsforvaringsanstalten) at ville indhente følgende oplysninger:
ad § 318.
1) Sendes der i alle tilfælde, hvor en person er blevet straffet for betleri eller løsgængeri, meddelelse til vedkommende amtmand i henhold til forsorgslovens § 318, stk. 1.
2) I benægtende fald i hvilke tilfælde af denne art sendes der ikke sådan meddelelse.
Særligt bedes det oplyst, om der ved afgørelsen tages hensyn til arten af den
udståede straf (bøde, hæfte eller fængsel).
3) Hvor mange meddelelser af denne art er der fremsendt i hvert af årene 1934 til
og med 1949.
ad § 320.
1) I hvilke tilfælde og under hvilke nærmere betingelser (herunder med hensyn til
straffens art) fremsendes der indberetning til vedkommende amtmand i henhold til § 320,
jfr. § 318.
2) Hvor mange meddelelser af denne art er der fremsendt i hvert af årene 1934 til
og med 1949.
Hvis det ikke måtte være muligt at give foranstående oplysninger for hele tidsrummet 1934—49 bedes oplysningerne givet alene for året 1949.
Det tilføjes, at man samtidig har tilsendt samtlige politimestre samt politidirektøren i København en skrivelse med anmodning om ovenstående oplysninger for så vidt
angår de tilfælde, hvor strafafsoningen sorterer under vedkommende politimester.
P. U. V.
V. Wedell-Wedellsborg.
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UDVALGET ANGÅENDE FORSORGEN
FOR DE I FORSORGSLOVENS
KAPITLER XXIV—XXVII
OMHANDLEDE PERSONER
København, den 28. februar 1950.

Fængselsnævnet.
Under 15. juni 1948 nedsatte socialministeriet nærværende udvalg til undersøgelse
af forsorgen for de i forsorgslovens kapitler XXIV—XXVII omhandlede personer.
I forbindelse med undersøgelserne af forsorgen efter forsorgslovens kapitel XXVII
(omstrejfere, erhvervs- og subsistensløse m. fl.) er det bl. a. udvalgets opgave at overveje:
1) om det må anses for rimeligt at opretholde den nugældende ordning, hvorefter
en person efter udstået straf i visse tilfælde kan hensættes på arbejdsanstalt eller tvangsarbejdsanstalt, jfr. lovens §§ 318—320,
2) samt i hvilket omfang det må anses for påkrævet at gribe ind *overfor erhvervsog subsistensløse og prostituerede, jfr. §§ 321 og 322.
Under henvisning hertil skal man anmode nævnet om en udtalelse med hensyn
til anvendelsen af forsorgslovens § 319, idet man herunder skal udbede sig nedenstående
oplysninger om, hvor mange sager, der har været forelagt fængselsnævnet af denne art
i årene 1934—49.
Endvidere skal man udbede sig oplysning om, hvorvidt der i den nævnte periode
har været forelagt nævnet sager vedrørende de øvrige bestemmelser i forsorgslovens kapitel
XXVII og i bekræftende fald i henhold til hvilken bestemmelse.
antal sager
i h. t. § 319

heraf indstillet
til tv.-arbejde

andre
sager

1934
1935
o. s.v. til og med 1949.
Hvis det ikke måtte veere muligt at give foranstående oplysninger for hele tidsrummet 1934—49 bedes oplysningerne givet alene for året 1949.
P. U. V.
V. Wedell-Wedellsborg.
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Bilag 4.
UDVALGET ANGÅENDE FORSORGEN
FOR DE I FORSORGSLOVENS
KAPITLER XXIV—XXVII
OMHANDLEDE PERSONER
København, den 26. juni 1951.

Justitsministeriet.
I 3 skrivelser af 28. februar 1950 anmodede udvalget henholdsvis politidirektøren
i København og samtlige politimestre, direktoratet for fængselsvæsenet og fængselsnævnet
om forskellige oplysninger vedrørende disse myndigheders anvendelse af reglerne i forsorgslovens §§ 318—22 om forsorgen for omstrejfere, erhvervs- og subsistensløse m. fl.
Efter at have modtaget de pågældende myndigheders besvarelser har udvalget
foretaget vedlagte bearbejdelse af det fremkomne materiale, hvori de 3 nævnte skrivelser
af 28. februar 1950 er optaget som bilag.
Som det fremgår af denne bearbejdelse, jfr. resuméet side 34—36, må det antages,
at bestemmelsen i forsorgslovens § 318, hvorefter der skal ske meddelelse til vedkommende
amtmand i alle tilfælde, hvor en person er blevet straffet for løsgængeri eller betleri, ikke
overholdes af en stor del af landets politikredse; derimod praktiseres bestemmelsen af de
anstalter under fængselsvæsenet, der i større omfang må antages at modtage klientel af
den omhandlede art. Ifølge de foreliggende oplysninger må det samlede antal meddelelser
i henhold til § 318 i 1949 antages at have andraget ca. 110—20, hvoraf størstedelen vedrører kvindelige løsgængere i hovedstadsområdet.
Med hensyn til bestemmelsen i forsorgslovens § 320 om meddelelse til vedkommende amtmand om andre straffede, der ved løsladelsen må antages at mangle evne eller
vilje til at klare sig selv, fremgår det af de indsendte oplysninger, jfr. resuméet side 34—36,
at denne bestemmelse kun ganske undtagelsesvis anvendes på personer, der har udstået
straf for overtrædelse af straffeloven, hvorimod der fra landets politikredse jævnlig sker
aflevering til forsørgelsesvæsenet af erhvervs- og subsistensløse, der har afsonet bøder for
beruselse eller andre forseelser; dette forhold henføres dog af de fleste, kredse, således også
af Københavns politi, til forsorgslovens § 321.
Hvad angår anvendelsen af bestemmelsen i forsorgslovens § 319, hvorefter de i
forsorgslovens kapitel XXVII omhandlede personer under særlige omstændigheder
kan hensættes til tvangsarbejde, skal man henvise til fængselsnævnets i afskrift vedlagte
skrivelse af 21. december 1950, hvoraf det fremgår, at denne bestemmelse i de senere år
næsten ikke er blevet benyttet.
Aflevering af erhvervs- og subsistensløse til de sociale udvalg i henhold til forsorgslovens § 321 praktiseres jævnlig af politiet over hele landet, jfr. resuméet side 34—36,
specielt i de større byer, i 1949 i ialt 7—800 tilfælde1), svarende til mellem 1/2 og x/3 af samtlige
indlæggelser på anstalt efter denne bestemmelse. Aflevering af erhvervs- og subsistensløse
x

) Det har senere vist sig, at tallet skulle være 8—900, jfr. kap. 7. s. 143. Fejlen skyldes en uoverensstemmelse i det fra en enkelt stor politikreds modtagne materiale.
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kvinder til de sociale udvalg i henhold til fors or gslo vens § 322 synes derimod kun at finde
sted i meget begrænset omfang, ialt næppe over 100 tilfælde i 1949, jfr. resuméet side 34—37.
'Forsorgslovens regler om. administrativ frihedsberøvelse er, som det vil være bekendt, genstand for en stærk kritik; dette gælder ikke mindst de i §§ 318—20 indeholdte
bestemmelser, hvorefter en person efter udstået straf ved administrativ foranstaltning
kan hensættes på arbejdsanstalt på ubestemt tid, eventuelt på tvangsarbejdsanstalt
indtil 2 år, bl. a. fordi denne administrative frihedsberøvelse ofte i realiteten vil virke
som en tillægsstraf, hvilket forekommer urimeligt. Denne kritik kommer også til orde i
fængselsnævnets ovennævnte skrivelse vedrørende § 319 samt i flere af de fra politimestrene og fængselsinspektørerne m. fl. fremsendte skrivelser. Under hensyn hertil samt til
de foran omtalte oplysninger ora disse bestemmelsers anvendelse i praksis må udvalget
på forhånd regne med som en ikke helt fjern mulighed, at bestemmelserne i §§ 318—20
ikke kan opretholdes.
Under henvisning hertil skal man udbede sig en udtalelse fra justitsministeriet,
idet man herunder skal anmode ministeriet om at ville indhente erklæring fra politidirektøren i København og politimesterforeningen om, hvorvidt man fra politiets side måtte
lægge vægt på at bevare de omhandlede bestemmelser, og hvilke ønsker politiet eventuelt
måtte have med hensyn til andre sociale foranstaltninger for løsladte fanger, såfremt
forsorgslovens §§ 318—20 skulle bortfalde.
Samtidig skal man udbede sig en udtalelse om, i hvilket omfang det efter politiets
mening findes påkrævet at opretholde den nugældende adgang til tvungen anbringelse
på anstalt af vagabonder o. lign., jfr. forsorgslovens § 321, smh. med §§ 318 og 319, eller
om disse personer eventuelt må skønnes i almindelighed at være ufarlige, således at det
som hovedregel vil være tilstrækkeligt at nægte dem kontant understøttelse og henvise
dem til anstaltsforsorg, såfremt de søger hjælp af det offentlige.
Af hensyn til udvalgets arbejde ville man sætte megen pris på at modtage ministeriets svar inden den 1. september 1951, idet bemærkes, at man er villig til yderligere
at optage en mundtlig forhandling om de pågældende spørgsmål i den mødeserie, som
udvalget skal afholde efter den 15. september 1951.
P. U. V.
V. Wedel-Wedellsborg.
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Justitsministeriet har indhentet erklæring over foranstående skrivelse fra politidirektøren i København, Foreningen af Politimestre i Danmark og rigsadvokaten.
Politidirektørens erklæring.

Tilbagesendes med bilag justitsministeriet, idet jeg skal udtale følgende:
Efter de foreliggende oplysninger og under hensyn til den omfattende forsorg,
der udøves fra fængselsvæsenets side tildels i samarbejde med Dansk Forsorgsselskab,
må jeg anse det for rettest, at bestemmelserne i forsorgslovens §§ 318—20 søges ophævet.
Det forudsættes herved, at der i det omfang, hvori det måtte vise sig nødvendigt, sker
en udbygning af forsorgsinstitutionen i tilknytning til fængslerne til hjælp for de løsladte
i den første vanskelige tid efter afsoningen, medmindre forsorgsselskabet kan påtage sig
denne opgave. Derimod bør man bevare hjemmelen i §§ 321—22 til anbringelse af løsladte lediggængere, der ikke vil undergive sig de hjælpeforanstaltninger, der kan ydes
dem fra offentlige og private institutioners side.
Hvis bestemmelserne i §§ 318—20 ophæves, bør de anbringelsesmuligheder, som
nu omtales i § 318, stk. 1, indføjes i § 321, stk. 2, ligesom det ville være ønskeligt at fastslå i samme paragraf, at det sociale udvalg har en pligt til at søge de nævnte foranstaltninger gennemført på politiets bega^ring.
Ud fra de erfaringer, man i Københavns ordenspolitis socialtjeneste har gjort
under behandlingen af ca. 1 200 sager angående resocialisering af hjemløse, arbejdsledige
mænd, der dels er anholdt som sigtede for overtrædelse af politivedtægtens § 6, stk. 2,
om uberettiget ophold, dels selv er mødt med anmodning om politiets bistand til at komme
i ordnede forhold, må jeg nære stor betænkelighed ved udvalgets tanke om som hovedregel
at anse det tilstrækkeligt at nægte vagabonder og lignende personer understøttelse og
henvise dem til anstaltsbehandling, såfremt de søger hjælp af det offentlige. Personer
af denne kategori har kun i meget begrænset omfang vist sig interesserede i at lade sig
underkaste anstaltsforsorg og kun i de strengeste vintermåneder og synes i den øvrige del
af året at foretrække den frie tilværelse i København, købstæderne og på landet under
sådanne forhold, at de må antages at opretholde livet ved betleri, sortbørshandel, hæleri,
ulovlig omløben med varer eller ved andre ulovligheder. Flertallet af dem søger i vinterhalvåret fortrinsvis til København og de største provinsbyer, hvor de udgør et alvorligt
problem, først og fremmest for politiet og senere for de sociale udvalg. Selvom de fleste
af dem skønnes at være ufarlige, må det dog anses påkrævet i de tilfælde, hvor man kommer
i forbindelse med dem, at tilstræbe en effektiv løsning af deres problemer, således at vagabonderingen kan søges bragt til ophør. For samfundet som helhed må det i det lange løb
25
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anses for bedre og billigere at gå aktivt tilværks overfor personer af denne art end at affinde sig med deres vagabonderingstrang. Derfor bør man formentlig stille dem overfor
valget mellem frivilligt at påtage sig anvist arbejde og modtage den hjælp, der fra de
offentlige myndigheder, de kommer i kontakt med, ydes dem til at komme ind under ordnede forhold, således at de ophører med at være erhvervs- og subsistensløse i lovens forstand, eller at lade sig tvangs anbringe på den efter myndighedernes skøn hensigtsmæssige
måde i overensstemmelse med de foreslåede bestemmelser i § 321. For i tilstrækkelig grad
at have hj emmel til anbringelse af den kreds af personer, som politiet mener det nødvendigt
at skride ind overfor i denne henseende, skønnes begrebet „erhvervs- og subsistensløse
personer" at måtte defineres således, at en person anses som erhvervs- og subsistensløs,
når han
1) er og gennem længere tid eller periodevis har været uden arbejde og nægter at påtage
sig anvist arbejde, som han skønnes i stand til at udføre,
2) er uden fast bopæl eller tilholdssted hos familie eller andre pårørende i den kommune, hvis sociale udvalg må tage sig af ham, og
3) savner midler til eget underhold i et passende tidsrum regnet fra tidspunktet for forsorgens begyndelse.
Specielt med hensyn til løsagtige kvinder skal jeg udtale, at den nuværende hjemmel til anbringelse på arbejdsanstalt efter udstået straf formentlig virker i høj grad afskrækkende og dermed sikkert også i nogen grad forebyggende. Ej heller dette forhold
synes dog at kunne begrunde e:a opretholdelse af §§ 318—20. Da en del af de kvinder,
der afsoner straf for overtrædelse af straffelovens §§ 199 og 200, såvel som adskillige af de
kvinder, der får pålæg om at søge et lovligt arbejde, imidlertid har vist sig særdeles uegnede
til at klare sig på egen hånd, blandt andet fordi de mangler den nødtørftigste uddannelse
til at kunne påtage sig husligt og andet manuelt arbejde, ville det med henblik på at hjælpe
dem ind i ordnede arbejdsforhold være ønskeligt, om der var hjemmel til at anbringe
dem til oplæring på en arbejdsanstalt. Denne anbringelse skulle dog kun finde sted, såfremt de nægtede at tiltræde eller forblive i de pladser, man i uddannelseshensigt anviste
dem fra de dertil kompetente myndigheder, f. eks. pladser i folkekøkkener, hospitaler eller
andre steder, hvor man kunne træffe en aftale om, at de under en vis kontrol fik en nødtørftig oplæring.
Ligeledes måtte en anbringelse finde sted, såfremt det skønnedes, at deres forhold
var af en sådan art, at en arbejdsanvisning på det omhandlede tidspunkt ville være formålsløs.
*
Jeg skal derfor foreslå, at der i forsorgslovens § 322 skaffes hjemmel til efter amtmandens bestemmelse at lade følgende personer anbringe i en arbejdsanstalt i indtil 6
måneder:
Personer, der driver erhvervsmæssigt utugt, og som i løbet af det sidste år har
været anholdt for lediggang under sådanne omstændigheder, at der af politiet er givet
vedkommende pålæg om at ernære sig på lovlig vis, eller som er straffet indenfor samme
tidsrum for overtrædelse af straffelovens §§ 199, 200 eller 233, forsåvidt de
1) undlader at tiltræde, udføre eller i utide fratræder et vedkommende af politiet, det
sociale udvalg eller af fængselsvæsenet anvist arbejde,
2) eller de på grund af deres forhold eller tilstand ikke kan få anvist eller påtage sig anvist arbejde.
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Endelig bør det fastslås, at det ikke vil være til hinder for en anbringelse, at vedkommende i mellemtiden har fået andet arbejde, når dette efter det oplyste ikke i uddannelsesmæssig hensende kan ligestilles med det arbejde, som er blevet vedkommende
anvist.
Sidste punktum er medtaget for at undgå,, at kvinder, der falder ind under bestemmelsen, forlader et anvist arbejde og f. eks. tager plads som husbestyrerinde eller formiddagskone hos en prostitueret eller eventuelt hos en alfons.
En hjemmel som den foreslåede vil formentlig medføre, at man i højere grad,
end det nu er tilfældet, benytter § 322 til anbringelse af kvinder, der er uegnede ti] at klare
sig på lovlig måde. Forslaget forudsætter, at der finder en vis omlægning sted af arbejdsanstalterne, således at der derfra kan gives de pågældende en tilstrækkelig uddannelse
til et eller andet lettere arbejde.
Det skal i denne forbindelse anføres, at et meget stort antal kvinder herfra henvises
til „Unge Kvinders Vel" — tidligere „Foreningen til Unge Kvinders Oprejsning", — for
at man derfra på forskellig måde kan hjælpe dem til rette, men det har vist sig, at adskillige
af dem ikke ønsker en sådan hjælp og meget hurtigt flygter fra hjemmet med det resultat,
at de efter nogen tids forløb påny anholdes af politiet og idømmes straf.
Selvom den foreslåede bestemmelse i ganske overvejende grad tager sigte på
prostituerede kvinder, ville den efter formuleringen også kunne anvendes overfor mandlige homoseksuelle prostituerede, såfremt forholdene skulle gøre dette fornødent.
Københavns Politikammer, den 26. september 1951.
Mellerup,
rat.

Haslund.
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Bilag 6.

Politimesterforeningens erklæring.

Tilbagesendes med bilag til justitsministeriet, idet man skal udtale:
ad §§ 318—20: Fra politiets side skønnes der intet at kunne indvendes imod, at
disse bestemmelser, der, som det fremgår af det foreliggende, allerede er gået i forfald,
ophæves, se de nedenanførte bemærkninger ad § 321.
Det ophjælpningsarbejde, som allerede nu i forskellige former praktiseres overfor
de pågældende, medens de hensidder i fængslerne, burde udbygges, man tænker herved
bl. a. på anvisning af passende arbejde ved afsoningstidens udløb.
ad § 321: Man mener, at denne bestemmelse bør opretholdes, og således at de
forhold, som har været behandlet efter §§ 318—20, henføres under bestemmelsen, som vel
derfor må have en vis redaktionel omformning, således at det kan ses, at der bl. a. tænkes
på de personer, som er afgivet til politiet af fængselsmyndighederne efter udstået straf.
Når udvalget retter spørgsmål om, hvorvidt de heromtalte personer eventuelt kan behandles
på den måde, at man, såfremt de henvender sig til socialudvalgene, nægter dem kontant
understøttelse og henviser dem til anstaltsforsorg, altså en frivillig anbringelse, må man
udfra politimæssige hensyn fraråde en sådan ordning. Disse personer er ganske vist i almindelighed ikke farlige, men deres betleri og omstrejfen er i strid med god ordens opretholdelse. Sådanne personer henvender sig ofte slet ikke til socialkontorerne, men hutler
sig igennem ved betleri, ved at tage ophold på jernbanestationer og lignende „varmestuer", og om sommeren i udhuse, lader, teglværker og andre steder, hvor de ikke har noget
at gøre.
ad § 322: Man mener, at bestemmelsen bør ophæves, idet det er utvivlsomt, at
anstaltsanbringelsen i mange tilfælde nærmest modvirker disse kvinders resocialisering,
fordi de på anstalterne bliver udsat for fordærvende påvirkning af andre kvinder, som er
endnu længere ude i uføret. I stedet for burde der søges etableret et positivt ophjælpningsarbejde, som i det mindste de yngre og mindst ødelagte kvinder kunne nyde godt af. Man
tænker herved bl. a. på oplæring i et fag og anvisning af et arbejde. En sådan ordning
kunne muligvis formidles ved en udbygning af de kommuale arbejdsanvisningskontorer og
oprettelse af mindre hjem, som — eventuelt med offentlig støtte — lededes af forstående
mennesker.
Foreningen af Politimestre i Danmark, den 26. juli 1951.
p. f. v.
Hoeck.
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Rigsadvokatens erklæring.

Tilbagesendes justitsministeriet, idet jeg efter aftale ikke har afventet modtagelsen af de nævnte erklæringer fra politidirektøren og politimesterforeningen, og idet
bemærkes, at nærværende embede ikke har nærmere kendskab til de pågældende bestemmelsers betydning i praksis, men at jeg, da anbringelse efter §§ 318—20 ikke synes meget
benyttet, da de forsorgsmæssige synspunkter, der ligger bag anbringelsen af løsladte på
åbne anstalter efter §§ 318 og 320, må antages at være tilstrækkeligt varetaget gennem
den virksomhed, der udfoldes af forsorgsselskaber og straffeanstalter, da den tvangsmæssige
anbringelse efter § 319 betyder en administrativ forlængelse af straffen, der så vidt muligt
bør undgås, og da man iøvrigt har muligheden for at anbringe også løsladte lediggængere
efter bestemmelserne i §§ 321 og 322, vil være tilbøjelig til at anse det for rettest, at bestemmelserne i §§ 318—20 ophæves. Derimod må det formentlig antages at være af værdi
at have en almindelig adgang til anbringelse af lediggængere, og jeg mener derfor ikke, at
en sådan ordning bør opgives, jfr. §§ 321 og 322.
Rigsadvokaten, København, den 4. september 1951.

F. Pihl.
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justitsministeriets udtalelse til udvalget.
Tilbagesendes udvalget under henvisning til de fra rigsadvokaten, politidirektøren
og politimesterforeningen indhentede erklæringer, og idet justitsministeriet for sit vedkommende skal udtale: Man vil kunne tiltræde, at §§ 318—320 ophæves, da det må antages,
at de forsorgsmæssige problemer for løsladte fanger vil kunne løses gennem den virksomhed,
der udfoldes af eksisterende forsorgsselskaber og fængselsvæsenet, i forbindelse med ydelse
af hjælp efter fors or gslo vens regler, såfremt der i § 321 bevares mulighed for i særlige tilfælde, hvor den løsladte må antages at være uden evne eller vilje til at sørge for sit underhold, at træffe bestemmelse om hans anbringelse på anstalt.
Justitsministeriet må anse det for hensigtsmæssigt, at der som i § 321 haves adgang
til forsørgelsesmæssig anbringelse af subsistensløse lediggængere, og at der særlig overfor
de yngre af disse åbnes mulighed gennem egnet anstaltsbehandling eller andre forholdsregler af forsorgsmæssig karakter, jfr. den af Københavns politis socialtjeneste udfoldede
virksomhed, at forebygge en endelig social deroute eller søge de pågældende resocialiseret.
Der foreligger her efter justitsministeriets formening ikke en politimæssig, men en forsorgsopgave. Hensigtsmæssigheden af reglerne i borgerlig straffelovs §§ 197 og 199—200 om
betleri og løsgængeri står i nær forbindelse med spørgsmålet om, hvorledes den forsorgsmæssige mulighed for indgriben på dette område organiseres. Der vil eventuelt kunne blive
anledning til at ændre disse straffelovsregler, hvorom man i så fald ville høre politiet,
anklagemyndigheden og straffelovskommissionen, hvilket imidlertid først vil kunne ske
med udbytte, når den fremtidige behandling i henhold til lov om offentlig forsorg af løsgængere har fundet sin endelige form. Justitsministeriet finder ikke grund til de af politidirektøren foreslåede bestemmelser om socialudvalgenes pligt til at søge foranstaltninger
efter § 321 gennemført efter politiets begæring eller til den foreslåede tilføjelse til bestemmelsen om, hvem der må anses som erhvervs- og subsistensløse.
For så vidt angår bestemmelsen i lov om offentlig forsorgs § 322 om prostituerede
kvinder, er justitsministeriet for sit vedkommende tilbøjeligt til med politimesterforeningen
at være enigt i, at bestemmelsen vil kunne ophæves under den forudsætning, at der i § 321
findes hjemmel til egnet anstaltsanbringelse af prostituerede erhvervs- og subsistensløse.
Da det af justitsministeriet nedsatte udvalg vedrørende prostitution ikke har tilendebragt
sine overvejelser, vil man dog ikke tage endelig stilling hertil, men man har anmodet det
nævnte udvalg om at afgive en udtalelse om dette spørgsmål og skal vende tilbage dertil,
når udvalgets svar foreligger.
Justitsministeriet, den 8. oktober 1951.
P. M. V.
Eivind Larsen.
Chr. Ludvigsen,
fg.
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UDVALGET ANGÅENDE FORSORGEN
FOR DE I FORSORGSLOVENS
KAPITLER XXIV—XXVII
OMHANDLEDE PERSONER
København, den 26. juni 1951.

Justitsministeriet,
direktoratet for fængselsvæsenet.

I skrivelse af 28. februar 1950 anmodede udvalget direktoratet om forskellige
oplysninger fra de under fængselsvæsenet hørende anstalter vedrørende den praksis, der
følges med hensyn til anvendelsen af reglerne i forsorgslovens §§ 318 og 320.
Samtidig udbad man sig tilsvarende oplysninger fra samtlige politimestre for så
vidt angår arresthusene samt endvidere oplysninger vedrørende disse myndigheders
anvendelse af reglerne i §§ 321—22 om fremgangsmåden ved forsørgelse af erhvervs- og
subsistensløse, der af politiet afleveres til de sociale udvalg eller på anden måde kommer i
forbindelse med disse.
Endelig udbad man sig en udtalelse fra fængselsnævnet vedrørende anvendelsen
af forsorgslovens § 319 om anbringelse på tvangsarbejdsanstalt af omstrejfere, erhvervsog subsistensløse m. fl.
Efter at have modtaget de pågældende myndigheders besvarelse, jfr. direktoratets
skrivelse af 22. august 1950 (D. K. 94/50), har udvalget foretaget vedlagte bearbejdelse af
det pågældende materiale.
Som det fremgår af denne bearbejdelse, jfr. resuméet side 34—36, må det antages,
at bestemmelsen i forsorgslovens § 318, hvorefter der skal ske meddelelse til vedkommende
amtmand i alle tilfælde, hvor en person er blevet straffet for løsgængeri eller betleri, ikke
overholdes af en stor del af landets politikredse; derimod praktiseres bestemmelsen af de
anstaltesr under fængselsvæsenet, der i større omfang må antages at modtage klientel af
den omhandlede art. Ifølge de foreliggende oplysninger må det samlede antal meddelelser
i henhold til § 318 i 1949 antages at have andraget ca. 110—20, hvoraf størstedelen vedrører kvindelige løsgængere i hovedstadsområdet.
Med hensyn til bestemmelsen i forsorgslovens § 320 om meddelelse til vedkommende
amtmand om andre straffede, der ved løsladelsen må antages at mangle evne eller vilje
til at klare sig selv, fremgår det af de indsendte oplysninger, jfr. resuméet side 34—-36,
at denne bestemmelse kun ganske undtagelsesvis anvendes på personer, der har udstået
straf for overtrædelse af straffeloven, hvorimod der fra landets politikredse jævnlig sker
aflevering til forsørgelsesvæsenet af erhvervs- og subsistensløse, der har afsonet bøder for
beruselse eller andre forseelser; dette forhold henføres dog af de fleste kredse, således også
af Københavns politi, til forsorgslovens § 321.
Hvad angår anvendelsen af bestemmelsen i forsorgslovens § 319, hvorefter de i
forsorgslovens kap. XXVII omhandlede personer under særlige omstændigheder kan hen-
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sættes til tvangsarbejde, skal man henvise til fængselsnævnets skrivelse af 21. december
1950 (j. nr. 8—1950) hvoraf det fremgår, at denne bestemmelse, jfr. resuméet side 34—36,
i de senere år næsten ikke er blevet benyttet.
Forsorgslovens regler om administrativ frihedsberøvelse er, som det vil være
bekendt, genstand for en stærk kritik; dette gælder ikke mindst de i §§ 318—20 indeholdte
bestemmelser, hvorefter en person efter udstået straf ved administrativ foranstaltning
kan hensættes på arbejdsanstalt på ubestemt tid, eventuelt på tvangsarbejdsanstalt
indtil 2 år, bl. a. fordi denne administrative frihedsberøvelse ofte i realiteten vil virke som
en tillægsstraf, hvilket forekommer urimeligt. Denne kritik kommer også til orde i fængselsnævnets ovennævnte skrivelse vedrørende § 319 samt i flere af de fra politimestrene
og fængselsinspektørerne m. fl. fremsendte skrivelser. Under hensyn hertil samt til de foran
omtalte oplysninger om disse bestemmelsers anvendelse i praksis må udvalget på forhånd
regne med som en ikke helt fjern mulighed, at bestemmelserne i §§ 318—20 ikke kan opretholdes. Man skal derfor udbede sig en udtalelse om, hvorvidt man fra direktoratets
side måtte lægge vægt på at bevare de omhandlede bstemmelser, og hvilke ønsker direktoratet eventuelt måtte have med hensyn til andre sociale foranstaltninger for løsladte
fanger, såfremt de nævnte paragraffer skulle bortfalde.
Af hensyn til udvalgets arbejde ville man sætte megen pris på at modtage direktoratets svar inden den 1. september 1951, idet bemærkes, at man er villig til yderligere at
optage en mundtlig forhandling om de pågældende spørgsmål i den mødeserie, som udvalget
skal afholde efter den 15. september 1951.
P. U. V.
V. Wedel-Wedellsborg
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JUSTITSMINISTERIET
Direktøren for fængselsvæsenet.
København, den 12. oktober 1951.

Under henvisning til udvalgets skrivelse af 26. juni 1951 angående eventuel ophævelse af bestemmelserne i forsorgslovens §§ 318—20 skal man, idet man iøvrigt kan
henholde sig til justitsministeriets skrivelse af 8. oktober 1951, meddele, at direktoratet
for fængselsvæsenet ikke nærer noget ønske om, at de nævnte paragraffer opretholdes,
men at man må pege på nødvendigheden af, at der opretholdes en adgang for fængselsvæsenet til at henvise personer, der ved løsladelsen ikke vil eller evner at forsørge sig
selv, til anstalter, som er egnede til modtagelse af sådanne personer. Det bør derhos foreskrives, at der til brug for de myndigheder, der skal træffe bestemmelse om den løsladtes
anbringelse, skal foreligge en erklæring fra vedkommende anstalt under fængselsvæsenet.
Nogle fra forskellige fængselsinspektører i sagens anledning indhentede udtalelser
vedlægges til disposition for udvalget.
Tetens.
Sv. Hansen,

eksp. sekr.
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Bilag Ila.
FÆNGSBLSNÆVNET
København, den 21. december 1950.

Udvalget vedrørende de i f or sorg slovens kapitler XXIV—XXVII
omhandlede personer.

I besvarelse af udvalgets forespørgsel om, hvor mange sager der har været forelagt
fængselsnævnet i årene 1934 til 1949 angående spørgsmålet om anbringelse i tvangsarbejdsanstalt, fremsendes hoslagt en oversigt, hvoraf fremgår, at der i det nævnte tidsrum har
været forelagt nævnet ialt 97 sager angående anbringelse i tvangsarbejdsanstalt af straffede
personer i medfør af lovens §§ 318—320.
Af disse 97 sager har nævnet i 19 tilfælde anbefalet, at den pågældende person
efter udstået straf anbragtes i tvangsarbejdsanstalt.
Endvidere har der i samme tidsrum været forelagt nævnet 35 sager angående
anbringelse i tvangsarbejdsanstalt af subsistensløse og erhvervsløse personer i medfør
af §§ 321—322. Af disse sager har nævnet i 12 tilfælde anbefalet anbringelse i tvangsarbejdsanstalt.
Som det fremgår af oversigten, har antallet af sager været stærkt nedadgående,
og nævnet har i hele sin praksis været tilbageholdende med at anbefale anbringelse i tvangsarbejdsanstalt. Nævnet har givet udtryk for sine synspunkter angående forståelsen af forsorgslovens § 319 i en skrivelse af 28. juni 1940 til socialministeriet, hvoraf afskrift vedlægges.
Socialministeriet har derpå i en skrivelse af 24. august 1940 gjort amtmændene og kommunalbestyrelserne i København og på Frederiksberg bekendt med nævnets synspunkter, og også
udsendelsen af denne skrivelse har formentlig bevirket, at antallet af de sager, som fra
amterne er indsendt til nævnets udtalelse, har været stærkt nedadgående. Nævnet kan vedvarende henholde sig til de betragtninger angående forståelsen af forsorgslovens § 319,
som er fremsat i den ovenfor nævnte skrivelse til socialministeriet. Nævnet finder navnlig
anledning til at understrege, at anvendelsen af tvangsarbejde ikke bør benyttes til ad administrativ vej at forlænge en idømt straf. Det bør efter nævnets opfattelse være domstolenes sag at tage stilling til, hvilke foranstaltninger der mest hensigtsmæsssigt bør tages
i anvendelse overfor professionelle vagabonder og betlere, herunder om de pågældende
bør idømmes arbejdshus, eller om mindre indgribende foranstaltninger skønnes at være
tilstrækkelige. Anbringelse i tvangsarbejdsanstalt bør herefter overfor straffede personer
være forbeholdt sådanne, hvis forsørgelse ikke på anden måde skønnes at kunne gennemføres.
Når henses til, at nævnet i tiden fra 1939 til 1949 kun i ialt 2 tilfælde har ment at
kunne anbefale anbringelse i tvangsarbejdsanstalt i henhold til § 319, må efter nævnets
opfattelse det spørgsmål kunne rejses, om det overhovedet er nødvendigt vedvarende at
have den lovhjemmel til anbringelse i tvangsarbejdsanstalt, som den nuværende bestemmelse i forsorgslovens § 319 indeholder.
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Forsåvidt angår oversigtens oplysninger om antallet af sager, der har været forelagt nævnet i henhold til § 321, må det tages i betragtning, at affattelsen af forsorgslovens § 321 kan gøre det tvivlsomt, om der består nogen pligt for amterne til at forelægge disse sager for nævnet, og det fremgår af de fra amterne indhentede udtalelser, at
flere af disse har anset sig for kompetente til at traaffe afgørelse om anbringelse i tvangsarbejdsanstalt af erhvervs og subsistensløse personer uden forelæggelse af sagen for
nævnet. Det er derfor muligt, at antallet af de personer, der i det nævnte tidsrum har
været anbragt i tvangsarbejdsanstalt i henhold til bestemmelserne i § 321—322, er noget
større, end det fremgår af oversigten.
Det bemærkes, at nævnet efter sin tidligere praksis har fortolket forsorgslovens
§ 321 således, at der i paragraffens henvisning til §§ 318—320 også var indeholdt den bestemmelse, at amtmanden skulle indhente en erklæring fra nævnet, inden der blev truffeb
bestemmelse om anbringelse i tvangsarbejdsanstalt af en subsistensløs eller erhvervsløs
person.
Jesper Simonsen.
Carsten Jepsen.
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Oversigt over sager forelagt nævnet i årene 1934—1949 angående spørgsmålet om anbringelse i tvangsarbejdsanstalt i henhold til
forsorgslovens §§ 318—322.

Samlet antal sager
132
heraf har nævnet anbefalet til anbringelse i tvangsarbejdsanstalt ia,lt
31 tilfælde.
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(Tilføjet under trykningen).

Reglement for arbejdsanstalten Sundholm.
1.
Københavns kommunes arbejdsanstalt Sundholm er beregnet til at modtage personer, som efter reglerne i lov nr. 181 af 20. maj 1933 om offentlig forsorg med senere
ændringer anbringes på arbejdsanstalt. Anstalten er godkendt af arbejds- og socialministeriet i henhold til lov om offentlig forsorg § 43, jfr. § 36.
Arbejdsanstalten
1.
2.
3.
4.

er delt i
en arbejdsafdeling,
en forsørgelsesafdeling,
en sygeafdeling,
et plejeafsnit,

I arbejdsafdelingen anbringes arbejdsføre personer.
I forsørgelsesafdelingen anbringes fortrinsvis personer, som må anses for at være
i mindre grad arbejdsdygtige.
Sygeafdelingen modtager efter henvisning fra anstaltens læge de indlagte personer i sygdomstilfælde. Sygeafdelingens læge træffer afgørelse vedrørende nødvendigheden af patienters overlæggelse til almindeligt sygehus.
Plejeafsnittet er beregnet til modtagelse af personer, der må være under stadigt
tilsyn og pleje, men som ikke opfylder betingelserne for indlæggelse på plejestiftelse.
2.
Anstaltens administration er underlagt magistratens 3. afdeling og varetages
gennem Københavns kommunes socialdirektorat.
Den daglige ledelse forestås af inspektøren.
Den lægelige behandling af de indlagte personer varetages af anstaltens læge.
Til anstalten skal der være knyttet en psykiatrisk speciallæge.
En tjenestemand, der direkte sorterer under magistratens 3. afdeling, socialdirektoratet, skal have daglig træffetid på anstalten på samtlige ugens hverdage. De på anstalten indlagte personer skal have lejlighed til at rådføre sig med denne tjenestemand,
som skal vejlede de indlagte og have opmærksomheden henvendt på disses forhold i det
hele, herunder også mulighederne for deres dimission fra anstalten til arbejde eller anbringelse.
3.
Magistratens 3. afdeling, socialdirektoratet, træffer — om fornødent efter indstilling af inspektøren, eventuelt tillige fra anstaltens læge — afgørelse om, på hvilken
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afdeling (arbejdsafdeling, forsørgelsesafdeling eller plejeafsnit) en person skal anbringes,
eller senere overflyttes. Spørgsmålet om en indlagt persons overflytning til sygeafdeling
afgøres af anstaltens læge.
4.
Ved optagelse på anstalten bliver de indlagte badet og underkastet lægeundersøgelse. Arbejdsanstaltens tøj udleveres dem, og der anvises dem sovested med tilhørende
garderobeplads.
5.
De indlagte skal stå op kl. 6 og straks vaske sig og rede deres senge.
De indlagte skal være i seng kl. 22, med mindre udgangstilladelse efter kl. 22 er
indrømmet, jfr. nedenfor under afsnit 9.
De indlagte skal efterkomme de pålæg, som gives dem af anstaltens personale med
hensyn til orden og renlighed.
De indlagte kan kræve sig fremstillet for inspektøren og anstaltens læger samt for
den i afsnit 2, 5. stk., nævnte tjenestemand.
6.
Nydelse af berusende drikke på anstalten eller under arbejde for anstalten uden
for denne er ikke tilladt, ligesom det ikke er tilladt at indbringe eller på anstalten sætte
sig i besiddelse af sådanne drikke.
Tobaksrygning under arbejde, i sovestuerne samt på de steder, hvor opslag herom
forefindes, er ikke tilladt.
Kortspil, tærningspil o. 1. om penge er ikke tilladt.
7.
Spisetiderne er:
Morgenmad
Middag
Aftensmad

kl. 6%.
- liy2—12i/2.
- 17.

9.
Bortset fra personer, der er anbragt på arbejdsanstalten i henhold til lov om
offentlig forsorg §§ 30, stk. 4, 200, 311, 313—31.4 og 316, eller som ikke må forlade anstalten
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som følge af disciplinær straf, jfr. afsnit 13, har de indlagte på arbejdsafdelingen, når 14
dage efter indlæggelsen er forløbet, udgangstilladelse hver lørdag kl. 12—22 samt hver
søn- og helligdag fra kl. 7—22.
Indlagte på forsørgelsesafdelingen har efter 14 dages forløb fra indlæggelsen udgangstilladelse hver dag efter arbejdstidens ophør til kl. 22 samt hver søn- og helligdag
fra kl. 7—22.
Til personer, der er indlagt i sygeafdelingen eller i plejeafsnittet, tilstås udgangstilladelse efter lægens indstilling.
Inspektøren kan, når forholdene taler derfor, tilstå de indlagte udgangstilladelse
uden for de foran anførte tider.
Udover de anførte regler skal der, når den i afsnit 2, sidste stk. omhandlede tjenestemand — efter forhandling med inspektøren — finder det formålstjenligt, tilstås udgangstilladelse een gang ugentlig til arbejdssøgende.
Udgangstilladelse kan i det enkelte tilfælde nægtes, når ganske særlige omstændigheder gør det påkrævet.
10.
Enhver på anstalten anbragt person er forpligtet til i og uden for anstalten at udføre det arbejde, som under hensyntagen til hans evner og kræfter pålægges ham. Arbejdstiden er fra kl. 71/4 til kl. 17 med 1 times middag. Om lørdagen ophører arbejdet kl. 11%.
Arbejde kræves i reglen kun på hverdage, men kan kræves udført også på søn- og helligdage samt på hverdage uden for normal arbejdstid, hvis anstaltens interesse kræver det.
11.
Under hensyntagen til arbejdsdygtighed, evner og villighed inddeles de indlagte
af inspektøren i 2 arbejdsklasser.
I 1. arbejdsklasse er vederlaget 2 kr. pr. arbejdsdag.
I 2. arbejdsklasse er vederlaget 1 kr. 50 øre pr. arbejdsdag.
For arbejde af særlig karakter og for arbejde på søn- og helligdage og uden for
den sædvanlige arbejdstid ydes ekstra vederlag, hvis størrelse fastsættes af inspektøren.
Hvor akkordarbejde er muligt og hensigtsmæssigt, ydes akkordbetaling efter inspektørens
skøn under hensyntagen til de fastsatte dagducører.
Til indlagte arbejdsudygtige personer ydes lommepenge med 3 kr. ugentlig.
Til.sådanne indlagte personer, som oppebærer lommepenge, men som dog evner
at udføre lettere arbejde i mindre omfang, kan der udover lommepenge efter inspektørens
skøn ydes et arbejdsvederlag, der dog iberegnet lommepenge, ikke må overstige vederlaget i 2. arbejsklasse.
12.
Arbejdsvederlaget udbetales een gang ugentlig med halvdelen, medens resten
udbetales ved normal dimission fra anstalten. Når særlig grund taler derfor, kan der dog
under opholdet ske udbetaling af tilgodehavende helt eller delvis. Vederlag for arbejde
af særlig karakter og for arbejde uden for den sædvanlige arbejdstid kan efter inspektørens
skøn udbetales med det fulde beløb ved førstkommende udbetaling.
Ved bortgang fra anstalten eller fra arbejde uden for denne fortabes tilgodehavendet, medmindre andet i det enkelte tilfælde bestemmes.
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13.
Over for indlagte personer, som overtræder reglementets bestemmelser kan følgende straffe bringes i anvendelse, jfr. herved også bestemmelsen i afsnit 12,stk. 2:
1) Nægtelse af udgangstilladelse i indtil 4 uger, i gentagelsestilfælde inden for 2 måneder,
i indtil 6 uger.
2) Nedsættelse i lavere arbejdsklasse, eller nedsættelse af arbejdsvederlag, jfr. afsnit 11.
3) Tvangsarbejde i indtil 3 måneder.
14.
Straf i henhold til afsnit 13, nr. 1 og 2 ikendes af magistratens 3. afdeling, socialdirektoratet, efter motiveret indstilling fra inspektøren, og efter at den pågældende har
haft lejlighed til at udtale sig, jfr. afsnit 2, 5. stk.
Straf i henhold til afsnit 13, nr. 3 ikendes af borgmesteren for magistratens 3. afdeling efter motiveret, indstilling fra inspektøren og socialdirektoratet, og efter at den pågældende har haft lejlighed til at udtale sig, jfr. afsnit 2, 5. stk.
Inspektøren kan dog iværksætte de i afsnit 13, nr. 1 og 2 angivne disciplinærstraffe som en foreløbig foranstaltning samt i påtrængende tilfælde foretage fornøden isolering af urostiftere, men sagen skal derefter omgående forelægges magistratens 3. afdeling, socialdirektoratet.
Der skal føres en protokol over de ikendte straffe.
Kobenhavns magistrat, 3. afdeling, den 8. marts 1952.
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Bilag 13.
(Tilføjet under trykningen).

Reglement for tvangsarbejdsantstalten Sundholm.
1.
Tvangsarbejdsanstalten på Sundholm er beregnet til optagelse af personer, som
i henhold til de herom i lov om offentlig forsorg af 20. maj 1933 indeholdte bestemmelser
ikendes tvangsarbejde, herunder tvangsarbejde ikendt som disciplinærstraf under ophold
i arbejdsanstalt, jfr. lov om offentlig forsorg § 43.
2.
Ved optagelse i tvangsarbejdsanstalten bliver de indsatte badet og iført anstaltens
dragt. Deres egne beklædningsgenstande og effekter (penge, papirer, værdisager m. v.)
afgives til opbevaring hos kvartermesteren, der i en dertil indrettet protokol indfører,
hvad de indsatte har afleveret, og indførelsen godkendes af de indsatte. De indsatte har
pligt til at lade sig fremstille for en læge.
3.
De indsatte skal stå op kl. 6 og straks vaske sig og rede deres senge.
De indsatte skal være i seng kl. 21.
De indsatte skal efterkomme de pålæg med hensyn til ro og orden, der gives dem af
anstaltens personale.
4.
De indsatte har arbejdspligt.
Den pligtige arbejdstid er fra kl. 7 til kl. 11% og fra kl. 12% til kl. 17, afbrudt
af gårdture, jfr. afsnit 7.
På søn- og helligdage arbejdes, udover den nødvendige renholdelse og lignende,
kun, hvis de indsatte anmoder derom.
De indsatte kan ikke gøre krav på vederlag for det udførte arbejde, men der vil,
for så vidt deres opførsel er tilfredsstillende, for udført arbejde udover den arbejdsmængde,
som kræves udført i den pligtige arbejdstid, blive ydet dem en godtgørelse, hvis størrelse
fastsættes af inspektøren.
Den ydede godtgørelse udbetales ved den indsattes afgang fra anstalten; dog kan
inspektøren, når forholdene taler derfor, udbetale beløbet helt eller delvis under opholdet.
Ved en indsats tilbageførelse til arbejdsanstalt skal hans tilgodehavende overføres til hans
konto i sidstnævnte anstalt.
De indsatte er i det omfang inspektøren bestemmer det, pligtige til at rengøre
lokaler, inventar m. v. uden vederlag og uden for den pligtige arbejdstid.
27
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5.
Spisetiderne er:
Morgenmad
Middag
Aftensmad

kl. 6%.
- liy 2 —12y 2 .
- 17.

Udover den reglementerede forplejning må de indsatte ikke nyde noget, medmindre
særlig tilladelse hertil gives af inspektøren, der ligeledes, når den indsattes opførsel er tilfredsstillende, kan tillade rygning og brug af skråtobak o. lign.
6.
De indsatte kan kræve sig fremstillet for inspektøren, anstaltens læger og den ved
arbejdsanstalten Sundholm i henhold til reglement for arbejdsanstalten, afsnit 2, stk. 5,
beskæftigede særlige tjenestemand.
Der skal gives de indsatte lejlighed til at deltage i anstaltens almindelige gudstjeneste. Viser den indsatte upassende opførsel i kirken, kan han udelukkes derfra, dog
ikke for længere tid ad gangen end 4 uger.
Indsatte, der hensidder i strafcelle, har ikke adgang til at overvære gudstjenester.
Anstaltens præst kan dog besøge de pågældende i cellen.
De indsatte har, når deres opførsel er tilfredsstillende, adgang til at låne bøger i
anstaltens bibliotek.
De indsatte skal, for så vidt omstændighederne tillader det, have et bad ugentlig.
Inspektøren kan give tilladelse til, at de indsatte modtager besøg.
7.
Når vejret tillader det, skal enhver indsat, hvis helbredstilstand efter lægens skøn
ikke er til hinder derfor, daglig 2 gange i % time ad gangen opholde sig i gården for at
bevæge sig og trække frisk luft.
8.
For mindre overtrædelser af nærværende reglement kan det af inspektøren bestemmes, at de pågældende skal have fortabt den dem for udført merarbejde tillagte
godtgørelse, jfr. afsnit 4, og at der nægtes de pågældende de begunstigelser, som efter
reglementets bestemmelser kan indrømmes indsatte, hvis opførsel er tilfredsstillende.
For grovere overtrædelser af reglementet, for rømning eller forsøg herpå eller for
anden grovere uorden, kan de indsatte af borgmesteren for magistratens 3. afdeling efter
motiveret indstilling fra inspektøren og E[øbenhavns kommunes socialdirektorat, og efter
at den indsatte har haft lejlighed til at udtale sig, ikendes hensættelse i strafcelle i indtil
60 dage, dog at den ved hensættelse i strafcelle forårsagede forlængelse af det ikendte
tvangsarbejde ikke må overstige en trediedel af den tid, for hvilken tvangsarbejde er
ikendt.
Inspektøren er berettiget til, som en foreløbig foranstaltning, ved passende midler
at forhindre udøvelsen af vold, men sagen skal derefter omgående forelægges magistratens
3. afdeling, socialdirektoratet.,
Københavns magistrat, 3. afdeling, den 8. marts 1952.

LITTERATURFORTEGNELSE
Til det historiske afsnit er benyttet:
Bastholm,Hans: Theoretisk og practisk Anviisning til Fattigvæsenets hensigtsmæssige Bestyrelse i Danmark
udenfor Hovedstaden (trykt 1817).
Bentsen, Julius: Om Fattighuse i Kongeriget Danmark. En bearbejdelse af det til det kongelige SundhedsCollegium indkomne materiale (1865).
Beretning om det af Repræsentanter for Købstædernes Fattigudvalg og Sognerådsforeningerne afholdte
Møde i Rigsdagsbygningen i København den 5. Januar 1912 til Drøftelse af Spørgsmålet om en bedre
Ordning af Forsorgen for Vagabonder (1912).
Bruun, L. J.: Vejledning til Behandling af Fattigforsørgelsessager (1884).
Det Kgl. Sundheds-Collegium: Beskrivelse af 65 ældre og 11 nyere Fattighuse i Lolland-Falsters Stift
(trykt 1863).
Frost og Rosenørn: Fattigvæsen og Alderdomsunderstøttelse I & II (1895 og 1898).
Haarløv, Tyge: Artikel i Juristen februar 1937.
Haarløv, V. R.: Fattigloven (Særtryk af Danmarks Sociallovgivning).
Hjort & Holm: Beretning om en undersøgelse af Fattiggårde (trykt i Rønne 1870).
Jørgensen, Harald: Studier over det offentlige Fattigvæsens historiske Udvikling i Danmark i det 19. Aarhundrede (1940).
(Kook, G.): Oplysende Bidrag til Sogneforstanderskabernes Vejledning i Henseende til Indretning af FattigArbejdshuse i Landkommunerne (Nykjøbing 1844).
Krieger og Haarløv: Fattigloven, textudgave med bemærkninger (1906).
Pedersen, Dalsgaard: Vagabondspørgsmålet i Danmark. Et Agitationsskrift (1913).
Matthiessen, Hugo: Stodderkongen (1913).
Møller, Jul.: Om Betleri og Almisse (1910).
Nielsen, M. H.: Fattigplejen i Danmark før Reformationen (Årbog for dansk Kulturhistorie 1895—96).
— Fattigvæsenet i Danmark 1536—1708 (Årbog for dansk Kulturhistorie 1898—99).
Ræder, J. G. F.: Forsørgelse af trængende efter dansk Ret (1892).
Salmonsens konversationsleksikon: Forskellige artikler.
Steincke, K. K.: Almisse eller Rettigheder (1912).
— Haandbog i Forsørgelsesvæsen (1918).
— Fremtidens Forsørge] ses væsen I & II (1920).
Straffelovskommissionens Betænkning (1912).
Stuckenberg, Fr.: Fængselsvæsenet i Danmark 1550—1741 (1893).
— Fængselsvæsenet i Danmark 1742—1839 (1896).
Torp, C: Betænkning angående Udkast til Borgerlig Straffelov (1917).
Torp, C. og Goll, Aug.: Forhandlingerne på dansk Kriminalistforenings 3. årsmøde (1903).
— Forhandlingerne på dansk Kriminalistforenings 4. årsmøde (1904).
Herudover er benyttet:

Forhandlingerne på det 18. nordiske juristmøde i København den 26.—28. august 1948 (1949).
Færden, A.: Den norske fattiglovgivning (1936).
Gredsted, Sv.: Københavns ordenspolitis socialtjeneste. Socialt Tidsskrift 1951.
Haarløv, Tyge: Administrativ frihedsberøvelse. Socialt Tidsskrift 1948.
Kriminalstatistik for årene 1938—48 (Statistiske meddelelser, 4. række).
Martensen-Larsen, T.: Arbejdsanstalten St. Dannesbo v. Odense. Socialt Tidsskrift 1950.
Statens Offentliga Utredninger
1946: 52. Utredning och förslag angående ålderdomshem m. m.
1948: 23. Betänkande med förslag till lag om nykterhetsvård m. m.
1949: 4. Utredning med förslag om lösdrivarlagens upphävande m. m.
1950: 11. Utredning och forslag angående lag om socialhjälp m. m.
Ungdomakommissionen: Betænkning om den tilflyttede ungdoms særlige problemer (1948).

s
bibi!

