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Resumé 
Denne opgave undersøger psykiatriens historie I Danmark helt tilbage fra 1500-tallet frem til i dag. 
Både bliver der gjort rede for udviklingen af, hvordan man opfattede de sindssyge, men også 
hvordan man gennem tiden har behandlet dem. Med fokus på sindssygehospitalet i Middelfart 
bliver der i denne opgave forklaret, hvilke grundlag der har været for dets opstandelse samt lægen 
Harald Selmers indflydelse på datidens lægevidenskab inden for psykiatri. Et uddrag af hans skrift 
om almindelige grundsætninger for Daarevæsenets indretning, bliver i denne sammenhæng 
inddraget og forklaret, samt sammenlignet med hospitalet i Middelfart.  
Det hvide snit har haft sit præg på historien. Dette er analyseret og forklaret, så man kan forstå 
baggrunden for, hvorfor det blev så stort. Opfinderen af dette, Egas Moniz, bliver hyldet og det 
bliver en velset måde at behandle de sindssyge på i en årrække, indtil man opdagede, hvor skadeligt 
det faktisk var. 
Til sidst bliver der diskuteret og forklaret, hvad grundene er til, at Middelfart sindssygehospital ikke 
længere bliver brugt som sygehus, men snarere i stedet som et kulturområde. Alt dette bliver til 
sidst opsummeret og konkluderet på.  
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Indledning 

Det er svært at forstå nutidens psykiatri uden at kende dens historie. Gennem tiden er der sket 

mange ændringer i opfattelsen af sindssyge, og mindst lige så mange måder at behandle de 

sindssyge på. Og hvordan er man kommet frem til den måde, man varetager de sindssyge på i dag? 

Denne opgave beskæftiger sig med psykisk sygdom, og hvilke muligheder der har været for at 

behandle dem. Både med overfladisk gennemgang af forskellige typer af behandling, samt en 

dybdegående gennemgang af det 20. århundredes store opdagelse, det hvide snit. Som en 

introduktion til opgavens indhold, er det kommende afsnit en redegørelse af opfattelsen af psykisk 

sygdom og- mulighederne for behandling, fra 1500-tallet til 1880. Herefter vil der både være en 

analyse af, hvorfor Middelfart sindssygehospital blev bygget, som det gjorde, en analyse af Harald 

Selmers opfattelse af daarevæsenet1, samt en analyse af, hvordan det hvide snit fik sin succes, og 

hvorfor det ikke forblev en succes. Til sidst vil der være en diskussion, hvor en liste af mulige 

årsager bliver taget i betragtning. 

De sindssyge har haft mange betegnelser gennem tiden, såsom afsindig, gal, rasende og psykisk 

syg. I denne opgave vil ordet ’sindssyg’ for nemhedens skyld konsekvent blive brugt. 

Psykiske lidelser gennem tiden 

Kong Christian d. 3. Lutherske reformation i 1536 var indirekte grunden til, at flere og flere 

opbevaringsanstalter blev bygget2. Fra 1520 frem til 1539 var der store ændringer ift. kirkens 

indflydelse, da det førhen var det den romersk-katolske kirke, der bestemte over datidens oldgræske 

lægevidenskab. Ifølge kirken var verden splittet i en kamp mellem Gud og Djævelen. I den 

oldgræske lægevidenskab var man overbevist om, at humoralpatologi3 og djævlebesættelse var 

foreneligt. Behandlingen af dem var derfor en uddrivelse af denne onde ånd. Dette foregik ved, at 

en gejstlig skulle påkalde Gud ved bønner og hellige relikvier. Ifølge Eriks Sjællandske lov fra 

12504, bestemte Tinget, hvorvidt den sindssyge skulle umyndiggøres, og hvis den sindssyge havde 

opført sig voldsomt og uagtsomt, var det værgen, der skulle bøde for det. Værgen kunne også binde 

-og spærre den sindssyge inde, hvis det var nødvendigt.

1 Sindssygevæsenet. Daare betyder vanvittig 
2 Herlufsen Kristian: ”Psykiatriens historie: Har du noget med nerverne? (2014) Samvirke, Hjemmeside link: https://samvirke.dk/artikler/psykiatriens-
historie-har-du-noget-med-nerverne  

3 Teori om sygdommes opståelsesmåde, nærmere udviklet i antikken
4 Vaczy Kragh Jesper: ”Psykiatriens historie i Danmark (2008) Trykt bog - Side 25, Eriks Sjællandske Lov (lovgivning)  
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Efter reformationen var det nu staten eller lokalsamfundet, der fik ansvaret for de sindssyge. De 

voldsomste blev spærret inde i dårekister5 for at afholde dem fra samfundet. Ideen var, at de 

sindssyge skulle afskærmes fra det lokale samfund for de raskes skyld. Samtidig var befolkningen 

nu overladt til deres egen tro på Gud, som førte til en stærk heksetro, som førhen kun havde været 

en folkelig overtro. Man begyndte hekseforfølgelser og heksebrændinger, hvor Djævelen blev 

uddrevet ved at lade de besatte brænde på bål. Datidens præster kunne til dels godt skelne mellem 

besættelse og sygdom. Så selvom ideen om besættelse ikke var helt væk, bekræfter det, at man har 

anerkendt sindslidelse, som sygdom6.   

Kong Christian d. 5 fornyede i 1683, i starten af hans magt i enevælden7 og i forbindelse med hans 

samfundsreform, Eriks Sjællandske Lov til det, der hed Danske Lov. Nu var der i større grad 

mulighed for familierne at opgive de sindssyge til anstalter og dårekister. Urbaniseringen begyndte 

så småt i det 18.- og 19. århundrede, og gjorde det umuligt at fastholde, at de sindssyge skulle 

forsørges af familierne8. Men der var ikke blevet gjort tanker om, at der af den grund ville komme 

til at mangle plads, så mange blev sendt til Pesthuset i København, for det var der, der var bedst 

plads til dem. De, der skulle på anstalter, blev sidestillet med dem, som enevælden betegnede som 

’ufornuftige og truslen mod statens ro og orden’. Deraf blev de sindssyge frataget deres ret til at 

modtage nadverens sakramente9.  

Efter to klager fra hospitalets direktion i 1709, hvor de forklarede, at Pesthuset ikke kunne tage 

imod så mange sindssyge mennesker, tog Christian d. 5. hurtigt affære. Samme år udsendte han et 

reskript10 til hele riget om, at der ved alle større hospitaler skulle indrettes bekvemme værelse, hvor 

man kunne gøre af disse mennesker11. 

Gennem 1700-tallet forsøgte lægerne sig med ethvert tænkeligt medikament12, der kunne gøre de 

sindssyge mindre dårlige13. Også anvendelsen af tvangsmidler blev brugt hyppigt i 1700-tallet. 

Både spændetrøjer, seler og lænker mm. blev brugt til at holde den sindssyge i ro.  

5 Dårekister var særlige flugtsikre rum, hvor man anbragte de sindssyge, som blev anset for at være mest farlige.  
6 Vaczy Kragh Jesper: ”Psykiatriens historie i Danmark” (2008) Side 29-30 
7 Enevælde i Danmark varede fra 1660-1849 indtil grundlovens indførelse 
8 Brade Anna-Elisabeth: “Psykisk sygdom og psykiatri I historisk perspektiv” (1999)  Afsnit “De sindssyges livsvilkår og psykiatri” Bind 1, Side 37, spalte 
1 (Link http://museernepaakanten.dk/wp-content/uploads/2015/09/Psykisk-sygdom-og-psykiatri-i-historisk-perspektiv-bind-1.pdf)       
9 Brade Anna-Elisabeth: “Psykisk sygdom og psykiatri I historisk perspektiv” (1999) Afsnit “De sindssyges livsvilkår og psykiatri” Bind 1, Side 23 , spalte 
1 fra slut samt spalte 2 (Link http://museernepaakanten.dk/wp-content/uploads/2015/09/Psykisk-sygdom-og-psykiatri-i-historisk-perspektiv-bind-
1.pdf) 
10 Reskript er en form for officiel skrivelse fra regeringen, hvor der står nogle retningslinjer for, hvad man skal gøre 
11 Vaczy Kragh Jesper: ”Psykiatriens historie i Danmark” (2008) Side 25-26 , linje 20 -  afsnit ”lovgivning” til slut afsnit s. 26
12 Stof der indgår i, eller bruges som lægemiddel: en enkelt slags medicin
13 Vaczy Kragh Jesper: ” Psykiatriens historie i Danmark” (2008) Side 49, Linje 3-5 
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Man brugte også de såkaldte kurmetoder, som den tyske læge Johann Christian Riel (1759-1813) 

havde opfundet, fordi han mente, at sindssygdomme var forårsaget af ekstreme følelser- og 

lidenskaber. Derfor var kurmetodernes formål at forcere patientens indre modstand og nedbryde 

lidenskaberne. På den måde ville der skabes frygt, og den syge ville så underkaste sig fuldstændig. 

Derefter ville det være muligt at langsomt kunne genopbygge patientens sind, og derved opgive 

tvangsmidlerne. Når den syge var i stand til at indordne sig uden brug af tvangsmidler, blev 

personen betegnet som helbredt. Kurmetoderne bestod af mange torturlignende metoder: Både 

kunne de sindssyge udsættes for sult, tørst og kulde. Andre mere hårdhændede metoder var bl.a. 

piskning med brændenælder eller ris, brækmidler hvortil patienten fik vedvarende kvalme, eller 

drejeseng- eller gynge, hvori patienten blev fastspændt og roteret rundt, indtil patienten fik det 

dårligt14.  

I årtierne omkring år 1800 viste der sig blandt lægerne en mere dybdegående interesse for 

sindssygdom. Psykiatrien blev en videnskab, som udviklede sig til et specialfag inden for 

lægevidenskaben, med både forskning, undervisning og praksis15.  

Selvom kurmetoderne blev ved i flere årtier efter år 1800, skete der alligevel mange forbedringer i 

forbindelse med den franske revolution i 1789 til 1799. Den franske læge Philippe Pinel (1745-

1826) opfordrede til, at der skulle oprettes ordentlige anstalter, hvor der var mulighed for at 

behandle de psykiske sygdomme på bedre vis. Både skulle de syge have frisk luft og mulighed for 

bevægelse, men også have orden og struktur16.  

I 1816 blev Sct. Hans Hospital oprettet i Roskilde efter Pesthuset, det tidligere Sct. Hans, var blevet 

brændt ned efter bombardementet17 tilbage i 1807. Førhen havde det ligget i Ladegården, udenfor 

Nørreport, og var et sted, hvor man både kunne sende de sindssyge hen, men også alle de, der havde 

pest, og andre, man gerne ville have væk fra bybilledet, og nu blev det flyttet endnu længere væk18. 

Lægen Harald Selmer tog sin kandidat på det nye Sct. Hans, og kort efter, i 1848, blev det første 

reglementerede behandlingshospital for sindssyge i Danmark, Den Nørrejyske Helbredelsesanstalt 

14 Brade Anna-Elisabeth: “Psykisk sygdom og psykiatri I historisk perspektiv” (1999) Bind 1, Side 31-32. 2. afsnit - hele s. 32 (Link 
http://museernepaakanten.dk/wp-content/uploads/2015/09/Psykisk-sygdom-og-psykiatri-i-historisk-perspektiv-bind-1.pdf)       
15Brade Anna-Elisabeth: “Psykisk sygdom og psykiatri I historisk perspektiv” (1999) ”  Bind 1, Side 28, spalte 2- Første 5 linjer under afsnit” Revolution 
og reformer”  (Link http://museernepaakanten.dk/wp-content/uploads/2015/09/Psykisk-sygdom-og-psykiatri-i-historisk-perspektiv-bind-1.pdf)       

16 Herlufsen Kristian:” Psykiatriens historie: Har du noget med nerverne?” (2014) (Link: https://samvirke.dk/artikler/psykiatriens-historie-har-du-
noget-med-nerverne)  Samvirke.dk

17 Københavns bombadement var en terrorbombning, der fandt sted i 1807 under Englandskrigene.   
18 Kvorning Jesper: “Sct. Hans Hospitals historie i Roskilde” (2012) (Link: https://www.psykiatri-regionh.dk/NRSH/fremtidens-retspsykiatri/fremtidens-
sct-hans/Sider/Om-Sct.-Hans-hospital-i-Roskilde.aspx) Psykiatri-regionh.dk 
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for Sindssyge, også kaldet Jyske Asyl, på Selmers ideer bygget19. I 1852 stod det klar, og her 

formåede han at være overlæge indtil 1878. I den første del af 1800-tallet var hovedformålet at 

prøve at helbrede disse mennesker, men efter oprettelsen af Jyske Asyl blev det i Danmark vigtigt at 

få sat disse sindssyge mennesker i en form for institution. Fra 1852 til 1915 blev der opført fem 

større psykiatriske hospitaler. Heriblandt Psykiatrisk hospital i Middelfart20.  

Hvorfor Middelfart sindssygehospital blev bygget 

”Man har søgt at forebygge den Overlast, Samfundet kunde lide af de Afsindige, men har glemt at 

tænke paa dem, de Afsindige kunde være udsatte for af Samfundet.21” Sådan lyder det fra linje 6 af, 

i det vedlagte bilag af Harald Selmers skrift om grundsætninger for Daarevæsenets indretning fra 

1846. På foranledning af lægeselskabet Philiattrien udgav han dette skrift, som kom til at gøre 

indtryk på offentligheden22. Som der står i ’Psykiatriens historie fra middelalderen til 2002’ s. 25 

anses Harald Selmer (1814-1879) som grundlæggeren af moderne dansk psykiatri23. Han bliver 

flere steder beskrevet som den mest væsentlige psykiater i Danmark i det 19. århundrede. Både med 

hans medicinstudier og en kandidat fra Sct. Hans Hospital, var han veluddannet til at tage stilling til 

datidens psykiatri.  

Ved hans tid ved Sct. Hans Hospital fremkom Selmer med nye ideer til, hvordan man burde 

behandle de sindssyge. Både hospitalets tilgang til de syge, samt måden man behandlede dem på, 

var i Selmers øjne helt forkert. Da han var færdig med hans kandidat på Sct. Hans, udgav han kort 

efter skriftet, det vedlagte bilag24. Selmers sygdomsopfattelse var præget af, at han både var kristen 

og somatiker25. Noget, der er sygt, kan dø, men sjælen er udødelig, og derfor måtte sindssygdom 

komme sig af, at kroppens samlede konstruktion var skrøbeligt bygget og derfor ikke kunne tåle de 

hårde skavanker, livet giver. Sådan skriver han også selv i det vedlagte bilag på s. 3: 

”(...) sygelig Tilstand i selve Sjælen. Men hvis en saadan virkelig kunde finde Sted, hvad blev der 

saa af Læren om Udødeligheden? Dersom Sjælen i sen Helhed kunde hensygne (...)26"  

19 Ukendt forfatter: Psykiatriens historie i 10 korte punkter” (2010) (Link: https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/psykiatriens-historie-i-10-korte-
punkter) Kristeligtdagblad.dk)  
20 Vaczy Kragh Jesper: Psykiatriens historie i Danmark (2008) Side 59, linje 21-26 
21 Harald Selmer: Almindelige Grundsætninger for Daarevæsenets Indretning. S.1 l.6-9 
22 Nilsen Johannes, Danielsen Eddie & Bryd Pedersen Per:” Psykiatriens Historie fra Middelalderen til 2002” (2003) (Trykt bog) Side 25 afsnit” 
Oprettelse af hospitalet i Risskov” 
23 Nilsen Johannes, Danielsen Eddie & Bryd Pedersen Per:” Psykiatriens historie fra Middelalderen til 2002" (2008) Side 25, linje 1-2 i afsnit” 
Modelhospital ved Århus” 
24 “Harald Selmer” Almindelige Grundsætninger for Daarevæsenets Indretning” (1846) - Side 1, linje 6-9  
25 At være legemlig. Det modsatte af psykiske sygdomme er somatiske sygdomme, som rammer kroppen.  
26 Vedlagt bilag, Side 3, spalte 1, linje 21-23 
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Selmer var tilhænger af disciplin, moral og beskæftigelse i hverdagen for de indlagte patienter. Man 

havde dengang ikke så mange midler til at behandle de sindssyge med, så sindssygehospitalets 

indretning og daglige behandling fik stor betydning27. I skriftet bliver der i første halvdel redegjort 

for alle de ting, som Daarevæsenet ikke gjorde ordentligt. Et uddrag af skriftet, der opsummerer 

indholdet godt, er på side 2: 

”(...) Kort sagt: de Afsindiges Vel har hidtil kun været en Biting for vort Daarevæsen, dets 

hovedformaal derimod at bidrage til de Ikkeafsindiges Tarv, ved at gjøre det muligt at skaffe hine til 

Side uden altfor store eller idetmindste altfor iøjnefaldende Opofrelser28.”   

Her forklarer han, at det, Daarevæsenets gjorde, var at hjælpe de raske med at leve så uforstyrret af 

de sindssyge som muligt, i stedet for at hjælpe de sindssyge, som var Daarevæsenets egentlige 

formål. Kort efter forklarer han også, lovene hverken byggede på faste grundsætninger, hentet fra 

dybere i sindssygdommens natur, eller fra praktisk bekendtskab med de sindssyge. Fra side 3, i 

anden halvdel af skriftet, begynder Selmer at gøre rede for, hvad Daarevæsenet burde gøre. 

Daarevæsenet var et medicinanliggende og at det burde være i overensstemmelse med 

lægevidenskabelige grundsætninger, hvis det skulle fungere efter hensigten. Daarevæsenets 

hovedsagelige opgave var, så vidt muligt, at helbrede de sindssyge, frem for at afskærme dem fra 

samfundet. Hvis dette ikke var muligt, skulle de i så fald i være et sted, der kunne mildne deres 

lidelser. Disse mennesker havde brug for at komme på anstalter, som var beregnet til kun at 

varetage mennesker med sindslidelser og desuden brug for at komme væk fra de omstændigheder, 

der før anbringelsen havde både fremkaldt- og vedligeholdt deres sygdom29.  

Selmer var født lige ind i romantikken30 og pga. af tidens romantiske opfattelse blev 

sindssygehospitalerne placeret smukke, idylliske steder, da man også mente, at naturskønne 

omgivelser havde en helbredende virkning i sig selv. Jyske Asyl blev som det første hospital 

placeret ude i Risskov, langt fra skadelige påvirkninger som Aarhus by. Af samme grund blev 

Sindssygehospitalet i Middelfart bygget i det, der hedder Teglgårdsparken, som vender ned mod 

Fænøsund, som anses som et af de smukkeste steder i området.  

Ifølge Selmer var Daarevæsenets opgave altså en helt anden end det, som de gjorde. Men først i 

1948 fik han sine egne ideer sat i gang i forbindelse med, at man begyndte at bygge Jyske Asyl 

27 Ukendt forfatter: ”Jyske Asyl og Harald Selmer under afsnit ”Selmers sygdomsopfattelse” (Kunstmuseum og psykiatrisk historisk museum)  
28 Vedlagt bilag, side 2, spalte 1 l.7-12 
29 Vedlagt bilag Side 3-4, linje.12-resten af siden Side 4, linje1-5  
30Romantikken er en kulturstrømning i 1800-1870 i Europa
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hospital. Dette var en stor sejr for Selmer. Gennem en lang offentlig debat blev det lige så langsomt 

gjort mere legalt at få lov at bygge hospitalet. I 1847 havde han fået overtalt både kongen og 

kancelliet om, at et rigtigt sindssygehospital skulle bygges, hvilket var heldigt, da Grundlovens 

indførelse i 1949, måske havde gjort det endnu sværere at få hans plan igennem31. Det var også ret 

utroligt, at sindssygehospitalet i Middelfart blev godkendt tilbage i 1886, da starten af 1880’erne 

var politisk meget turbulente. Fra 1881 frem til 1885-86 prøvede Venstre med visnepolitik32 at få 

højre-politikeren og regeringslederen J.B.S. Estrup af magten33. Alle fremskridt blev bremset, med 

undtagelse af én ændring: Sindssygehospitalet i Middelfart skulle bygges. Hvorfor det lige skulle 

ligge i Middelfart, vides ikke med bestemthed. Men måske fordi placeringen var central i forhold til 

landets andre sindssygehospitaler. 

Således blev det i 1884 vedtaget i ministeriet, at der skulle etableres en sindssygeanstalt i 

Middelfart, som skulle tage de sindssyge ind fra både Fyn og Sønder- samt Midtjylland. Dette skete 

i forbindelse med, at ansvaret for psykiatrien samme år blev overdraget fra kommunerne til staten34. 

Trods Middelfarts daværende indbyggere ikke var særligt begejstrede for, at sådan en anstalt skulle 

ligge mindre end to kilometer fra byens centrum, var det tydeligt det, der skulle til for at Middelfart 

igen kunne få fremgang, da der deraf kom flere arbejdspladser35. Allerede i 1882 havde arkitekten 

Vilhem Petersen (1830-1913), i samarbejde med en psykiater, udvalgt området, samt konstrueret 

bygningerne, selvom det først blev vedtaget og påbegyndt to år senere. Og Middelfarts 

sindssygehospital fik det hele. I 1888 stod det færdigt som en hel by ved siden af byen, med både 

eget gas- og vandværk, vaskeri, kirke, kirkegård, kapel, mur og port, flotte haver med urtehaver, 

samt mange bygninger til patienterne samt boliger til personalet36.  

Fordi det var justitsministeriet, der havde sagen om sindssygehospitalernes opførelse, kom det til at 

ligne de straffeanstalter, som blev opført i den samme årrække37. Som skrevet i ’100 år: Middelfart 

Sygehus psykiatrisk afdeling’ var det oprindelige bygningsanlæg et stærkt symmetrisk anlæg, hvor 

patientboligerne var placeret til hver sin side, samt et administrationskontor i midten, som den mest 

31 Vaczy Kragh Jesper: ”Psykiatriens historie i Danmark (2008) Del 1, under afsnit ”Et kongeligt ja” 
32 At lade alle regeringens udspil visne i udvalg og derved tvinge Estrup til fald 
33 Wendel-Hansen ”Jens: Jacob Brønnum Scavenius Estrup, 1825-1913” (2012) Link: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-
kilder/vis/materiale/jacob-broennum-scavenius-estrup-1825-1913/ (Danmarkshistorien.dk)  

34 L. Hansen John: ”Teglgårdsparken - sindssygehospitalet, der blev til en bydel” (2007) (Trykt bog) - Side 7, spalte 2, linje 8-9 
35 Schmidt Jens“ 100 år: Middelfart Sygehus psykiatrisk afdeling” (1988) - Hele Side 3 (trykt bog) 
36 L. Hansen John:” Teglgårdsparken - sindssygehospitalet, der blev til en bydel” (2007) - Side 8, linje 12-15 
37 Schmidt Jens“ 100 år: Middelfart Sygehus psykiatrisk afdeling” (1988) (Trykt bog) Side 7, linje 12-15 
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nordliggende bygning. Som efterligning af Sct. Hans hospital blev bygninger indrettet på samme 

måde. Alle bygningerne var tre etager høje og havde samme indvendige facon. I det sydøstlige 

hjørne blev der opført et kommunalt plejehjem, hvor man kunne gøre af de gamle sindssyge, som 

ikke længere skulle være indlagt38. Det blev bygget stort, og det var også nødvendigt, for når 

patienterne var ankommet på hospitalet, skulle de opdeles. I det vedlagte bilag forklarer Selmer de 

forskellige måder, de skulle opdeles på. De uhelbredelige skulle ikke være sammen med dem, der 

havde en chance for behandling. De rolige skulle adskilles fra de forstyrrende. De, der kom fra en 

bedre familie, skulle ikke sættes sammen med folk af den tjenende klasse eller bønder. Og ikke 

mindst skulle der også være plads til, at kvinder og mænd skulle kunne være adskilt, så man ikke 

risikerede samkvem39.  Der var, da det åbnede i 1888, plads til 400 patienter, men blev senere, i 

1890’erne udvidet til 700 og i 1950’erne var der omkring 1250 patienter indlagt40.  

Den første overlæge på Middelfart sindssygehospital hed Frederik Lange (1842-1907). Han var 

overlæge fra første dag, hospitalet blev taget i brug og til hans død i 1907, og blev udnævnt til 

overlæge et år forinden hospitalet overhovedet tog imod patienter. Han havde i stor grad fokus på 

arvelighed og degeneration, og i 1894 havde han, som en af de første, udviklet en lærebog om 

psykiatrien på dansk41.  

Det hvide snit 
Gennem tiden har der været forsøgt utallige metoder for at få den sindssyge til at være mere 

medgørlig. Når man kigger mange århundrede tilbage, brændte man de sindssyge, i troen på, at de 

var hekse eller besat af onde onder42. I 1700-tallet forsøgte lægerne sig med alverdens 

medikamenter. F.eks. blev både arsenik og stryknin brugt til at udmatte patienterne, hvorimod f.eks. 

opium havde en beroligende effekt43. Anvendelsen af tvangsmidler blev brugt hyppigt i 1700-tallet. 

Både spændetrøjer, seler og lænker blev brugt til at holde den sindssyge i ro. Også kurmetoderne 

blev flittigt benyttet i det det 18.- og 19. århundrede, men blev så småt opgivet i løbet af anden 

halvdel af 1800-tallet. Spændetrøjen var en af de mest brugte metoder til at holde den sindssyge på 

plads, indtil medicinen, psykofarmaka, som var i stand til at stabilisere de sindssyge, kom på 

38 Schmidt Jens“ 100 år: Middelfart Sygehus psykiatrisk afdeling” (1988) - s. 10-17 
39 Vedlagt bilag, Side.4-5, s.4 afsnit 2 l.11-resten af siden s.5 l.1-2 (slut) 
40 Ukendt forfatter: “Psykiatrisk Samling om Middelfart Sindssygeanstalt - Udgivet af Middelfart Museum 
41 Schmidt Jens“ 100 år: Middelfart Sygehus psykiatrisk afdeling” (1988) - s. 19-22 
42 Nilsen Johannes, Danielsen Eddie & Bryd Pedersen Per:” Psykiatriens historie fra Middelalderen til 2002" (2008) - s. 13 afsnit ”hekseforfølgelser i 
Danmark
43 Vaczy Kragh Jesper: ”Psykiatriens historie i Danmark (2008) - s. 49 linje 1-10 
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markedet i 1950’erne44. I det 20. århundrede blev der også i udviklet nye metoder, som mere 

præcist gik ind og gjorde de sindssyge mere raske, og i nogle tilfælde helt helbredte, efter datidens 

viden om psykisk sygdom.  

En metode, der blev populær i det 20. århundrede, var lobotomi, også kaldet ’det hvide snit’. Det 

hvide snit blev udviklet af den portugisiske neurolog, professor Egas Moniz (1874-1955) i 1935. 

Tanken bag dette indgreb var, at man ved et snit skar hjernes nerveforbindelser over, da man troede, 

at det var i disse nervebaner i frontlapperne, at tankerne og ideerne sad, og deraf kunne man fjerne 

unormale tanker og adfærd45. På den måde var det en fantastisk opdagelse, trods neurologen Moniz 

selv var opmærksom på, at hans første forsøg med dette indgreb ikke havde haft helt den ønskede 

effekt. I uddraget af Jesper Vaczy Kraghs bog ’Sidste udvej? Træk af psykokirurgiens historie i 

Danmark’ bliver der forklaret: ”Udfaldet af operationen var dog ikke en ubetinget succes, måtte 

Moniz erkende. Kvinden var helbredt for sin angst, hævdede han, men var dog stadig depressiv og 

var desuden blevet apatisk.46”  

Men selvom denne apatiske tilstand så ud til at være en vedvarende bivirkning ved det hvide snit, 

blev man alligevel ved med at udføre indgrebet. Den første kvinde, som Moniz lavede indgrebet på, 

havde kun fået et snit, men senere begyndte Moniz at lave helt op til seks snit i hjernen. Hun blev i 

hans bog registreret som helbredt, selvom kvinden aldrig kom til at forlade det hospital, hun var 

hentet fra. I forhold til datidens viden om hjernen og psykisk sygdom, havde han fundet den absolut 

bedste måde at kurere disse syge mennesker, selvom vi i dag har forstået, at han gik ind og 

ødelagde en del af hjernen. 

I 1936 publicerede han sine resultater, som viste, at der var helt op til 70% helbredelser og 

forbedringer47. I USA slog det især igennem, men blev hurtigt lige så populært i Europa. De to 

amerikanske læger, Walter Freeman og James Watts, udviklede nye måder at udføre samme 

operation på. Specielt mennesker med skizofreni, tvangstanker og svær depression fik lavet det 

hvide snit. Dog var både Moniz og de to amerikanere klar over, hvilke yderlige konsekvenser, der 

44 Boss Cecilie Sarah “ Psykofarmaka - En omdiskuteret behandlingsform” (Ukendt udgivelsesår) (Link: https://www.psykiatrifonden.dk/viden/gode-
raad-og-temaer/behandling/psykofarmaka-en-omdiskuteret-behandlingsform.aspx)Psykiatrifonden.dk 

45 Rishøj Didde: “Hvad er det hvide snit? ” (2011) (Link: https://samvirke.dk/artikler/hvad-er-det-hvide-snit) Samvirke.dk 

46 Kragh Vaczy Jesper: ”Sidste udvej?” (ukendt udgivelsesår) Træk af psykokirurgiens historie i Danmark - det hvide snit. Side 2, Linje 4-6 (Link: 
http://www.jmhs.dk/PDF-files/Aarbog/2007/Kragh9-36.pdf)  

47 Kragh Vaczy Jesper: ”Sidste udvej?” (ukendt udgivelsesår) Træk af psykokirurgiens historie i Danmark - det hvide snit. Side 2, Linje 4-6 (Link: 
http://www.jmhs.dk/PDF-files/Aarbog/2007/Kragh9-36.pdf)  
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var ved det at lave dette indgreb. Dette bliver bekræftet i uddraget af Jesper Vaczy Kraghs bog ’Det 

hvide snit: Psykokirurgi og dansk psykiatri 1922-83’: 

”At der ofte var bivirkninger efter indgrebene, havde både Walter Freeman, James Watts og Egas 

Moniz tidligt været klar over. I sine første publikationer rapporterede Moniz om en række 

kompilationer, som inkontinens, øjenproblemer og opkastning, samt psykiske følgevirkninger som 

apati, tab af initiativ, stumhed og sløvhed efter operationen.48” 

Også flere patienter døde af blødninger i hjernen imens- eller efter at have fået snittet49. Indgrebet 

var altså ikke lige så helbredende, som det mange steder fremstod som, for bivirkninger ved 

indgrebet var ekstreme, og gjorde patienternes personlighed ugenkendelig. De negative bivirkninger 

blev i lang tid ignoreret ,og i 1949 blev Moniz indstillet til Nobelprisen pga. hans fænomenale 

opfindelse50. 

Altså var denne helbredende opfindelse blevet både anerkendt og verdenskendt. I Danmark fik over 

4471 sindssyge foretaget det hvide snit i perioden mellem 1939 og 1983, trods det i anden halvdel 

af 1950’erne blev væsentligt mindre brugt, da psykofarmaka i 1954 kom på markedet. Også børn 

blev indstillet til denne operation. 54 børn fra Åndssvageforsorgen, helt ned til 6-årsalderen, blev i 

årene 1954 til 1972 opereret. Ingen andre lande har udført så mange indgreb ift. størrelsen på 

landets befolkning51. 

Det hvide snit blev senere et meget kontroversielt emne. Selvom Danmark brugte denne metode 

mere end alle andre lande, forblev den ikke populær. I slut 70’erne og start 80’erne begyndte 

offentligheden at stille spørgsmål til, hvorvidt denne metode var anstændig at bruge, og i 1982 

lavede man en større undersøgelse af den. Herefter kom der en beslutning om, at sådanne indgreb 

skulle være med samtykke fra patienten, og at det kun måtte foretages ved en godkendelse fra et 

lægeråd nedsat af Sundhedsstyrelsen. Det sidste af disse indgreb blev siden da lavet på 

Rigshospitalet tilbage i 1983.  

48 Jesper Vaczy Kragh: Det hvide snit. Psykokirurgi og dansk psykiatri (1922-83). Hvide snit og sorte sommerfugle, Side 19, linje 16-20 (Link: 
http://museernepaakanten.dk/wp-content/uploads/2015/09/J.V-Krag-Det-hvide-snit.pdf)  
49 Jesper Vaczy Kragh: Det hvide snit. Psykokirurgi og dansk psykiatri (1922-83). Hvide snit og sorte sommerfugle, Side 20, linje 5-8 (Link: 
http://museernepaakanten.dk/wp-content/uploads/2015/09/J.V-Krag-Det-hvide-snit.pdf) 
50 Jesper Vaczy Kragh: Det hvide snit. Psykokirurgi og dansk psykiatri (1922-83). Hvide snit og sorte sommerfugle, Side 23 linje 1-7 (Link: 
http://museernepaakanten.dk/wp-content/uploads/2015/09/J.V-Krag-Det-hvide-snit.pdf) 
51 Rishøj Didde: “Hvad er det hvide snit? ” (2011) (Link: https://samvirke.dk/artikler/hvad-er-det-hvide-snit) Samvirke.dk 
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Hvorfor Middelfart sindssygehospital lukkede 

Der er flere grunde til, at sindssygehospitalet i Middelfart lukkede tilbage i 1999. I 1984 var der en 

sag, hvor hospitalet blev kendt i de landsdækkende aviser som ”Gøgereden”, da en plejer var blevet 

tiltalt for at have slået log givet en patient et blåt øje. Selvom plejeren blev frifundet for hans 

gerning, fik hospitalet et dårligt omdømme flere år efter52.  

Grunden til lukningen skal selvfølgelig ikke findes i denne historie, men i at bygningerne og 

forholdene ikke længere var tidssvarende for patienterne. Endnu vigtigere var dog den udvikling, 

der var sket igennem årene. Allerede i 1953 blev det diskuteret, om de store psykiatriske sygehuse 

skulle nedlægges, så alle psykiatriske afdelinger i stedet blev opført i tilknytning til almindelige 

sygehuse53  

I mange år var Middelfart sindssygehospital overbelagt, og havde således i 1950’erne op til 1250 

patienter. I 1985 var dette tal faldet til 400 patienter, da hospitalet førhen havde taget sindssyge ind 

fra hele Syddanmark, men fra ca. 1965 til 1985 havde hhv. Fyns- og Vejle amt udvidet deres 

psykiatriske afdelinger i både Vejle, Kolding, Horsens og Odense, så der nu var mulighed for de 

forskellige byer at håndtere de sindssyge i de kommuner, de kom fra54. 

En anden væsentlig grund var, at psykofarmaka kom frem i 1950’erne, og i 1970’erne blev udviklet 

til en ny og bedre medicin, så de sindssyge nu, i større grad end tidligere, havde mulighed for at 

blive behandlet i eget hjem, og deraf voksede distriktspsykiatrien drastisk. En læge og psykolog 

(unavngiven) udtaler i 1978 i Aarhus Stiftstidende: ”Psykiske lidelser udspiller sig altid i forhold til 

andre mennesker. Derfor må behandlingen sætte ind i netop de samspil, hvor problemerne viser 

sig: i familien, i forhold til arbejdspladsen og pårørende55”. 

I 1991 blev regeringen pålagt at udbygge distrikts- og socialpsykiatrien. I amter og kommuner 

skulle socialsektoren nu tage sig af de sindssyge udenfor hospitalerne. Disse faktorer, og de 

52L. Hansen, John. (2007). Teglgårdsparken - sindssygehospitalet, der blev til en bydel (2. udg.). Udgivet af Middelfart Museum 2007 side 27, spalte 2, 
linje 10-20 
53 Nilsen Johannes, Danielsen Eddie & Bryd Pedersen Per:” Psykiatriens historie fra Middelalderen til 2002" (2008) - s.38, afsnit ”Psykiatrien og det
almindelige sygehus”
54 Schmidt Jens“ 100 år: Middelfart Sygehus psykiatrisk afdeling” (1988) s. 81-82. Side 81 sidste afsnit til s.82 l.19 
55 Schmidt Jens“ 100 år: Middelfart Sygehus psykiatrisk afdeling” (1988) - s.40 afsnit ”Visioner om distriktspsykiatrien”  
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følgende års psykiatripolitik, medførte en kraftig nedskæring i antallet af sengepladser på de store 

hospitaler s. 29. Således også i Middelfart. 

I 1970’erne erfarede man derudover, at psykofarmaka, som havde været meget populær op gennem 

60’erne, havde en begrænset effekt og desuden mange bivirkninger, og der kom en mere generel 

kritik af den gængse sygdomsopfattelse. Der blev større fokus på tre hovedteorier, den biologiske, 

den psykologiske og den sociale, og der blev gjort mange forsøg på at inddrage alle tre for at forstå 

og behandle den sindssyge. I 70’erne erklærede næsten alle sig for tilhængere af den ”bio-psyko-

sociale sygdomsmodel”56.  

I kølvandet på ungdomsoprøret i 1968, opstod der en kritisk bølge, der blev kaldt ’Antispykiatri’, 

der rettede en massiv kritik af den psykiatriske behandling i det etablerede system. I 1979 opstod 

den danske antipsykiatriske bevægelse ’Galebevægelsen’ blandt psykiatriske patienter, der var 

skeptiske overfor moderne psykofarmaka, og som kæmpede for at forbedre forholdene for de 

psykisk syge og skabe større forståelse fra det omkringliggende samfund57. 

Hvorvidt det var en god ide at nedlægge de store psykiatriske hospitaler, har været kilde til evig 

diskussion. Før psykofarmaka blev introduceret i 1954, var indlæggelser af de mest sindssyge ofte 

en indlæggelse for livet, og de kom til at betragte hospitalet som deres hjem, da de ikke kunne klare 

sig ude i det omkringliggende samfund. Da nedlæggelsen af sengepladser i begyndelsen af 90’erne 

var på sit højeste, var formålet med de korte indlæggelser, at få den syge til at klare sig uden for 

hospitalet. Det har givet god mening at distriktspsykiatrien skulle bryde med anstaltpsykiatrien, 

men desværre blev der nedlagt alt for mange psykiatriske sengepladser og tilført for få ressourcer til 

distriktspsykiatrien. Der har kun været personalemæssige ressourcer til at tage sig af psykisk syge 

med svære sindslidelser, og de manglende sengepladser har gjort, at mange sindssyge er blevet 

udskrevet inden de var færdigbehandlet, ofte med dårlig livskvalitet og genindlæggelser som 

resultat. 

56 Vaczy Kragh Jesper: ”Psykiatriens historie i Danmark (2008) - s. 316 afsnit ”1970’erne - en kort vurdering”
57 Vaczy Kragh Jesper: ”Psykiatriens historie i Danmark (2008) - s.312-313, s.312 fra afsnit ”medierne” og hele s. 313 
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Konklusion 
Gennem tiden har der været utallige måder at både se- og behandle sindssyge. I 1500-tallet anså 

man sindssyge som besatte af onde ånder, som skulle uddrives. Enten ved en gejstligs tilkaldelse af 

Gud eller ved at brænde de såkaldte hekse på bål. Man blev dog klogere og begyndte i stedet at 

afsætte dem til dårekister. Først ved Sct. Hans Hospitals åbning i 1816 begyndte der så småt at 

komme interesse for, at de sindssyge skulle installeres på anstalter, som var beregnet til at afhjælpe 

deres sindssygdomme. Men først da Harald Selmer får hans intentioner om et sådant hospital 

igennem i 1848 går det hurtigt. I 1852 står Jyske Asyl klar og fra 1952 frem til 1915 blev der bygget 

fem større sindssygehospitaler.  

Mange forskellige metoder har været anvendt for at både afhjælpe, og i nogle tilfælde helt kurere, 

sindssygdommen efter datidens viden om faget. I analysen af hvilke metoder, der har været brugt i 

det 20. århundrede, med fokus på metoden det hvide snit, kan man konkludere, at dette har været et 

sort kapitel i psykiatriens historie. Selvom man ved udviklingen- samt udøvelsen af det hvide snit 

har lært en masse om hjernens opbygning- og funktioner, må man desværre konkludere at 

bivirkningerne var så ekstreme, at det hvide snit ikke blev den store succes som man havde regnet 

med. 

Til sidst blev der diskuteret hvorfor bygningerne ikke længere huset sindssyge. Her er der mange 

forskellige grunde, som har været med til, at det til sidst ikke længere skulle bruges som 

sindssygehospital. Man kan ikke sætte en finger på én bestemt begivenhed, som har været udslaget 

for, at det skulle lukkes. Til trods for, at bygningerne ikke længere bliver brugt til deres oprindelige 

formål, bliver de stadig brugt. Den tidligere borgmester i Middelfart, Steen Dalstrøm, forklarer, at 

formålet hele tiden har været at der efter hospitalet lukkede, både skulle være erhverv og boliger i 

området58.  

58 L. Hansen, John. (2007). Teglgårdsparken - sindssygehospitalet, der blev til en bydel (2. udg.). Udgivet af Middelfart Museum 2007 - s. 3 
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