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Se det originale dokument 

Oplysninger fra Vridsløselille Straffeanstalt, deriblandt en Erklæring fra Anstaltens Læge af 5 Marts d. A, 

hvorefter Arrestanten, der hensad i Fængsel fra d. 9 April til den 9 October 1876 ved indsættelsen i 

Fængslet ikke led af nogen Sygdom, ligesom hans Helbredstilstand var uforandret god i de første 4 

Maaneder, medens Arrestanten derefter blev sygelig og i Septbr klagede over Søvnløshed, hvorhos han ikke 

syntes at være fri for at være hallucineret om Natten, idet dog Stemningen ikke var deprimeret og hans 

Tankegang klar, og ved Beskjæftigelse med Arbejde udenfor Cellen tabte disse mentale Forstyrrelser sig. I 

den sidste Tid syntes han ikke mentalt afficeret, skjøndt han c 14 Dage før hans Afgang fra Fængslet ved en 

Forstuvning af venstre Arm forhindredes fra sit Arbejde og derved var overladt til sine egne Tanker uden 

den Adspredelse, som Arbejdet yder. Ved hans Afgang fra Fængslet var han meget bleg, men hans mentale 

Tilstand ikke sygeligt paavirket. Lægens Erklæring slutter med at det korte Anfald af Sindssygdom, hvoraf 

Arrestanten led i Fængslet efter Lægens Mening maa beskrives den overdrevne Nydelse af Spiritus, hvortil 

han ca 1½ i forvejen i længere Tid var i saa høj Grad hengiven, og som for lang Tid havde svækket ham 

baade aandeligt og legemligt, saa at han ikke kunde gjennemgaa Cellestraffen uden at blive rystet 

betydeligt baade med Hensyn til hans legemlige og aandelige Tilstand. En derefter indhentet Erklæring fra 

vedkommende Distrikslæge af 10 Marts d. A. indeholder, at Arrestanten under sit Ophold i Arresten, hvor 

Lægen jævnlig besøgte ham paa Grund af legemligt Ildefindende, ikke hat lidt af nogen Sindssvaghed, 

Sindsforstyrrelse eller delirium tremens og Arrestanten har, som i Forhør af 28 Febr d. A. bemærket, under 

de forskjellige Afhøringer, han i Anledning af Undersøgelsen har været underkastet, ikke paa nogen Tid eller 

ved nogen Lejlighed, ved sit Forhold eller sin Tale givet Anledning til at antage, at han skulde være 

aandssvag eller have ringere Forstandsevner end Folk i hans Alder og Stilling sædvanligvis have, men har 

tvertimod viist sig mere opvakt end hans Jevnlige pleje at være. 
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