
Hvide snit og sorte sommerfugle
Prolog

Den I1. november 1935 blev en 63-àrig portugisisk kvinde indlagt på den
neurologiske afdeling på Santa Marta Hospitalet i Lissabon. Kvinden havde
den psykiatriske diagnose involutionsmelankoli og led af stærke angstanfald,
søvnløshed og hørelseshallucinationer.a Kvinden mente, at naboer og poli-
tiet forfulgte hende, og hun havde i tre år været patient på det portugisiske
sindssygehospital Manicome Bombarda, hvor psykiaterne beskrev hende som
deprimeret, rastløs og grædende. Da hun i november blev transporteret til
Santa Marta Hospitalet, vaf det med henblik på en særlig behandling, der
endnu ikke havde fået et navn, men som senere skulle blive kendt som den
frontale leukotomi eller det "hvide snit". Den ældre kvinde blev den første
patient, som behandlingens opfinder, den 6l-årige professor i neurologi Egas

Moniz, fik stillet til rådighed til sine eksperimenter med det hjernekirurgiske
indgreb. Operationen skulle udføres dagen efter indlæggelsen på Santa Marta
Hospitalet af Moniz' assistent, hjernekirurgen Aìmeida Lima. Større kirurgi-
ske indgreb kunne Moniz ikke selv udføre. Den aldrende portugisiske profes-
sor, der tidligere både havde haft en succesfuld politisk karriere og høstet stor
international anerkendelse for sin neurologiske forskning, havde i flere år
lidt af svær gigt i hænderne. Han havde imidlertid etableret et tæt samarbejde
med den 30 år yngre Almeida Lima, der var vant til at fungere som Moniz'
forlængede arm i operationslokalet. Selvom Moniz med operationen på kvin-
den for første gang i verdenshistorien ville foretage et indgreb dybt inde i de
forreste dele af hjernen på en psykiatrisk patient, havde Almeida Lima ikke
betænkeligheder ved at gâi gang med det nye eksperiment: Moniz var hans
chef og behøvede hans hænder.5

Aftenen før hjerneoperationen blev kvindens hår barberet af, og den næste
morgen blev den bare hud på den Øverste del af hendes hoved desinficeret
med alkohol. Hun blev anbragt på operationsbordet og fik en indsprøjtning
med Novocaine for lokal bedøvelse og adrenalin til at reducere blødning un-
der operationen. Med en skalpel lavede Almeida Lima derefter to snit, tre
centimeter fra kraniets midtlinje, i hver side af kvindens isse. I midten af snit-
tene, som blotlagde et smalt stykke af hjerneskallen, blev der med et bor lavet
to huller, som gorde det muligt for Lima at foretage et indgreb i de forreste
dele af kvindens to hjernehalvdele. Som mål for operationen havde Egas Mo-
nizvalg| et område i hjernens frontallapper, der var kendt for en stor tæthed
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af hvide nervetråde, som forbandt de forreste dele af hjernen med centre i

mellemhjernen.6 Til aÍ ødelægge disse nervebaner havde Moniz overueiet for-

skellige metoder. Han havde dog til sidst besluttet sig for at anvende absolut

alkohãI, der kunne destruere udvalgte områder i hjernen, når det blev ind-

sprøjtet i små mængder. Den 12. november stak Lima en kanyle med alkohol

i.rd g"nn"* hullerne i kvindens kranie og foretog i alt fire indsprøjtninger i

den 63-årige patients hjerne.

Omringhre dmer efter operationen var kvinden kommet så meget til sig

selv, at Moniz kunne begynde at stille hende simple spørgsmål' Han lagde

ud med ar spørge, hvor hendes hus lå, og bad hende nævne antallet af ûngre

på hans """ 
na"¿. Hun kunne gengive byens navn og svarede efter en kort

rørr".r "f"-" til det andet spØIgsmåI. Men da Moniz ville vide hendes alder,

havde hun svært ved at huske, hvor gammel hun var, og på det efterfølgende

spørgsmål om hospitalets navn forblev hun tavs'7

På Santa Marta Hospitalet havde kvinden stadig hlppige grædeture og

feber efter operationen, men virkede alligevel til at have det bedre, mente

Moniz. Og dà feberen efterhånden svandt, blev hun sendt tilbage til sinds-

sygehospiialet Manicome Bombarda, som hun var blevet hentet fra. På sinds-

,y["frorpitulet kunne psykiaterne ro måneder efter operationen meddele, at

kvìnden tilsyneladende var blevet mindre angst, rastløs og paranoid, men

hun stadig var nedtrykt. Moniz noterede derefter resultatet af behandlingen

som en "helbredelse'i, s"lvom kvinden aldrig kom til at forlade hospitalet'8

Mens psykiaterne på Manicome Bombarda vurderede den ældre kvinde,

havde rgai trrtoniz fortsat eksperimenterne, og i de føigende fem uger ef-

ter d.en fãrst" operution blev seks nye psykiatriske patienter behandlet med

samme metode af Almeida Lima. Men ved den ottende operation ændrede

Moniz fremgangsmåden og indførte en ny teknik, som gav behandlingen sit

navn. I Paris havde han fået fremstillet et særligt kirurgisk redskab - et tyndt,

rørformet, 11 centimeter langt instrument, der skulle fungere som en kniv.

Gennem en åbning kunne en skarp ståltråd skydes ud veil et tryk ovenfra,
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Monizdannedebegrebet"hvide snit" (leuhotomi).Tilvenstresesleuhotomen,somMonizfhudvih-

leti Paris til de første operationer. De rwtde cirhler tilhøjreibilledetmarherer deud,talgte omràder

i hjernens htide substans, hvor de runde snitblev Joretaget. (8. Valenstein)

således at tråden dannede en lille halvcirkel nederst på det smalle instrument.
Ved at dreje instrumentet rundt, kunne der med tråden skæres runde snit på
omkring en centimeter i diameter i hjernens hvide substans. Moniz kaldte
derefter behandlingen "leukotomi" efter det græske ord for hvid "leukos" og
det græske "tomia", som betyder snit.e

Kniven kom i brug den 27 . december 1935, da en 47 -àrig kvindelig patient
blev overført fra sindssygehospitalet Manicome Bombarda til Egas Moniz'af-
deling. "Patienten blev indlagt på vores afdeling på Santa Marta i en stærkt
urolig tilstand", berettede Moniz. "Hun skriger, er i konstant bevægelse, hun
trygler om, at man ikke mà gøre hende fortræd". Hun modsatte sig at blive
fotograferet og måtte holdes af to af hospitalets plejere, så billedet af patien,
ten fØr operationen kunne indgå i Moniz'videnskabelige afhandling om be-
handlingen.lo

Kvinden frk samme dag anæstesi og blev gjort klar til operationen. Det var
første gang, at det nye skærende instrument blev anvendt, forklarede Moniz.
Kniven eller leukotomen, som han benævnte den, blev ført ind i kvindens
hjerne i en dybde på fire centimeteï, hvorefter Almeida Lima lod ståltråden
skyde ud. Derefter kunne han let dreje instrumentet rundt og udføre det før-
ste runde snit. Som det blev bemærket af Limas kolleger inden for neuroki-
rurgien, var hjernen blød som en vandmand, og dét at snitte i frontallapperne

'-'-t-'-'
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var som at skæIe i gele. Endnu tre snit, som fuldførte indgrebet, blev foretaget

af Lima. Der var ingen komplikationer efter leukotomien, men "patienten

klager over hovedpine" og forsøger at fjerne bandagen om hovedet, noterede

tvtonir. Hun blev derfor lagt til at sove efter at have fået en passende dosis af

sovemidlet Veronal.rr

Udfaldet af operationen var dog ikke en ubetinget succes, måtte Moniz er-

kende. Kvinden var helbredt for sin angst, hævdede han, men var dog stadig

depressiv. I modsætning til tidligere var hun des

overvejede derfor i sine afsluttende notater, om

skulle have foretaget en ny operation, som ville
resultat" .12

Efter den første leukotomi blev antallet af snit øget- pà de næste patienter,

som frk op til seks runde snit i hjernen. I den første serie af operationer, det

tidsmæssigt stlakte sig frem til februar 1936, frk i ah- 20 patienter med flere

meget udbytte af de hvide snit.13

Ègas Moniz arbejdede hurtigt, og patienterne blev i de færreste tilfælde ob-

serveïet i mere end to måneder efter operationerne. Publikationerne om be-

handlingen fulgte i en lind strØm. I 1937 havde han nået at skrive en stor bog

om leukotomien samt tletten artikler, som blev trykt i fagtidsskrifter i seks

forskellige lande. Den litterære produktion blev bemærket af udenlandske

fagfæller, og i løbet af tre måneder efter udgivelsen af bogen i 1936 begyndte

Iæger IUSA, Italien, Rumænien, Cuba og Brasilien at foretage mindre ekspe-

rimenter med den nye behandlingsmetode.Ìa

Den hurtige anvendelse af leukotomien
om, at Egas Moniz'behandling ikke var

den første læge, der havde overvejet at

rere forskellige former for menneskelige lidelser. Langt tilbage i hi'storien har

trepanationer eller operative åbninger af kraniet på mennesker i forsøg på at

helbrede sygdomme været omtalt. Det ældste arkæologiske fund er et I0.000

år gammelt trepaneïet kranie fra Ukraine, mens der i Danmark er fundet

kranier, der kan dateres til tidlig neolitisk tid, dvs. 4.000-3.200 år før Kristus.

Men det er tvivlsomt om disse tidlige behandlinger blev brugt overfor d¿t, vi i
dag vil kalde psykiske lidelser.15 Egentlige kirurgiske indgreb, hvor man ikke

blot åbnede kraniet, men foretog mälrettede bortfiernelser af dele af hjernen

for at behandle psykiske lidelser, blev først kendt og udført i slutningen af

I8OO-tallet. Den tidligste af denne tlpe operationer blev foretaget i Schweiz.16
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Moniztilyenstre ibilledet oyerværer enleuhotomi i Italien i 1937,htor han var pàbesøghos lngen

E¡nilio Rizzatti i Torino. Italien var et af de lande, hvor Moniz' metoàe vandt størst udbredelse i

1930'une (loao Vidal Lemos)

I 1888 udførte den schweiziske læge Gottlieb Burckhardt de første hjer-

nekirurgiske indgreb på seks psykiatriske patienter ud fra devisen, at det var

bedre at forsøge en behandling, end at undlade at gØre noget. Han troede

samtidig pâ, at psykiske sygdomme kunne lokaliseres til bestemte dele af

hjernen, og ved at fierne udvalgte områder af hjernebarken på patienterne

kunne man muligvis helbrede eller bedre deres sygdom. Den schweiziske

læge, der var leder af et lille sindssygehospital i Préfargier ved Neuchâtel,

havde ingen stØrre kirurgisk erfaring, og en af patienterne døde efter opera-

tionen, mens andre frk alvorlige skader som følge af indgrebene. Hos tre af

de opererede skete der imidlertid en bedrin g, IføIge Burckhardt. Han havde

derfor forventninger om en fremtid for behandlingen og præsenterede sine

resultater i f B90 på en stor medicinsk kongres i Berlin.Ì7

Men modtagelsen af den nye terapi blev kølig. De fleste læger pà kongressen

var chokerede over den risikable behandling, som blev spået en kort levetid.

Også i Danmark nåede nyheden om Burckhardts kirurgiske forsøg frem, og

stemningen var ligeledes kritisk. I et referat i Hospitalstidende i tB92 blev det

bemærket, at "en kirurgisk behandling af sindssygdomme, således som det
blev bragt i forslag af Burckhardt på den sidste internationale kongres, må vel
foreløbig betragtes som et forslag, der savne ethvert videnskabeligt grundlag".rs
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Trepaneret hranie fra stenalderen Jundet wd Næs pâLolland i 7838. Kraniet stammer fra en 30- til

+ojar¡g mand, deí eJter alt at dømme o.terle,',ede operøtionen. ,\bninger af hraniet til sygdomsbe'

handlinghendes laigt tilbage i historien. De ældste danshe Jund er Jra tidligbondestenalder og er

over 5000 âr gamle (Nationalmuseet)

I fagtidsskrifæt Biblioteh for Læger tog den fremtrædende overlæge i psykia-

tri Knud Pontoppidan også stilling til den schweiziske læges eksperimenter'

Nogen glorværàig fremtid mente han ikke behandlingen havde og "afset fra

ope-rationens usikkerhed og farlighed, så er det teoretiske ræsonnement, der

skulle give dem deres berettigelse, langt fra uangribeligt". Han konkluderede,

at "så ufuldkomment, som voït kendskab til de psykiske processers topografl

og mekanik endnu må siges aÍ.væÍe,synes den opelative behandling af sinds-

sygdomm" at mangle det fornødne videnskabelige grundlag". De fleste læger

ua, palinje med Pontoppidan, og i de følgende år'blev der på verdensplan kun

foreiug"t meget få kirurgiske forsøg på psykiatriske patienter're

Det fornødne videnskabelige grundlag mente Egas Moniz imidlertid at have

fået i l930'erne. "Vi udførte ikke tilfældige kirurgiske indgreb på de psykisk

syge", forklarede han i en artikel fra 1936. "Vi blev ledet af teoretiske grunde,

,oL ,yr"t at bevise, at vi havde ret".20 Ligesom Burckhardt mente han, at

psykiske lidelser havde et organisk grundlag. Han formodede, aÍ hjernens

irontallapper var sæde for menneskets "psykiske aktiviteter" , og at tanker og

ideer kunne lagres i nerveforbindelser. Sindssygdom var resultatet af tanke-

processerl der var blevet "fikseret", og disse fikserede ideer blev opretholdt
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af nervebaner i frontallapperne.2ì En effektiv terapi var derfor at overskære

disse baner, da det ville eliminere unormale tanker og adfærd. Moniz mente

samridig, at hans terapi både blev understøttet af dyreforsøg med abet og af

observationer af patientel, der havde fået skader i frontallapperne.22 Han var

især optaget af beretninger om soldater, der under første verdenskrig var ble-

vet ramt af skud i de forreste dele af hjernen. Studierne viste, at soldater med

skader i frontallapperne var prægef" af ændringer med hensyn til sindsstem-

ning og initiativ, men at der sjældent kunne spores en negativ effekt i forhold

til hukommelse og intellektuelle evner.23

Egas Moniz' teotier om "flkserede ideer" og operative indgreb i frontallap-

perne undgik ikke kritik. I Moniz' hjemland var der fra begyndelsen læger,

der udtrykte deres mishag, og i udlandet blev den nye behandling heller ikke

uden videre blåstemplet. Nogle kritikere korsede sig over de luftige teoretiske

spekulationer, som de betragtede som "hjernemytologi". Andre anklagede leu-

kotomien for atvære ef "ødelæggende indgreb".2a Men selv blandt kritikerne

vakte resultaterne med de hvide snit opsigt. Moniz'udsagn om helbredelser og

bedringer af op til 70 o/o af patienterne var bestemt ikke en almindelig succes-

rate i 1930'ernes psykiatri; og der var hurtigt interesseredelæger, der var vil-
lige til arafprøve den nye kirurgiske metode. Blandt disse operatører var ingen

mere entusiastisk end den amerikanske neurolog, Walter Freeman.25

Walter Freeman havde hurtigt kontaktet sin portugisiske kollega, da han i
maj 1936 med begejstring havde læst om leukotomien. "Her var noget hånd-

gribeligt, noget som en somatisk orienteret person som mig selv kunne forstå

og værdsætte. En vision for fremtiden udfoldede sig", skrev Freeman, der

ikke havde meget til overs for den ikke-biologiske del af psykiatrien.2ó Free-

man fik kort efter overtalt kirurgen James Watts tll at afprøve metoden på

amerikansk grund. De to læger satte hurtigt deres plan i gang; de bestilte
leukotomer hos Moniz' leverandør i Paris, og på George Washington Hospi-
talet frk de hoveder fra døde mennesker, så de kunne øve sig i at skære med

deres nye instrumenter. I juli samme år fandt Freeman den første patient til
behandlingen, en deprimeret 63-àrig husmor, der lige var blevet henvist til
Freemans praksis i Washington.

I september 1936 opererede Walter Freeman og James Watts den 63-årige
kvinde og udførte dermed den første leukotomi i USA. Dette indgreb blev hur-
tigt fulgt op af en række nye indgreb, hvor de to amerikanere forsøgte at for-
bedre Moniz' teknik. I stedet for at operere fra toppen af kraniet begpdte de at
lave indgrebene fra siden ved at bore huller i tindingeregionen på begge sider af
hovedet på patienterne. Et stumpt instrument, som mindede om en papirkniv,
blev derefter ført horisontalt ind i frontallapperne, hvorefter et vrfteformet snit
i den hvide substans blev foretaget. Ved at operere fra siden var der mindre fare
for at ramme blodkar i hjernen, men indgrebet blev samtidig udført, uden at ki-
rurgen præcist kunne se, hvor i hjernen der blev skåret. Freeman og Watts kald-
te indgrebet "lobotomi" efter det græske ord for lap, "lobos", og snit, "tomia".
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overskar et område af hjernens hvide substans. Operationen kunne udføres

på syv minutter. Freeman var begejstret for den enkle metode, men samar-

bejdspartneren James Watts havde fået kolde fødder, efter han havde over-

rasket Freeman i at udføre indgrebet på en bevidstløs patient, der befandt
sig på Freemans kontor. Watts var chokerel over, at Freeman kunne finde på

at udføre en hjerneoperation uden for hospitalet, og meddelte ham, at han
ikke ville deltage i forsøg med det nye indgreb. Freeman ville imidlertid ikke
stoppe eksperimenterne, og Watts besluttede til sidst at opløse det ellers åre-

lange samarbejde med Freeman.2e

Indvendingerne fra Watts fik dog ikke Freeman til at fare mere varsomt
frem med sin nye operationsmetode. Efter at have introduceret behandlingen,
som Freeman gav navnet "transorbital lobotomi", rejste han rundt på turne i
USA, hvor han gæstede talrige psykiatriske hospitaler, som frk demonstreret
metoden. Metoden var mere skånsom end den almindelige lobotomi, hæv-
dede han, og patienterne fik færre bivirkninger med den nye procedure.

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 komplikationer som inkontinens, øjenpro-
blemer og opkastninger, samt psykiske følgevirkninger som apatí, tab af ini-
tiativ, stumhed og sløvhed efter operationen. Freeman noterede også person-
lighedsændringer, hvor patienterne kunne blive følelseskolde, hensynsløse
eller løsslupne. Mange af de opererede blev også dorske og fantasiløse eller
udviste manglende dømmekraft og evne til planlægning.3o

Freeman og Watts konstaterede desuden andre komplikationer i form af
krampeanfald og beskadigelser af vitale centre i hjernen. Ved lobotomien
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første operation, som Joregih på

Freemans honto1 anvendte han en

almindelig issyl. Freeman menes

på egen hànd at have udJørt oter
2.400 aJ disse operationer på psy-

hiatrishe patienter i USA (Eduard

Bush)

blev snittet ofte meget uensartet, da indgrebet blev udført i blinde og ikke
tog nØje højde for hjernens forskellige udformning hos patienterne. Arvæ-
vet efter snittene i frontallapperne kunne desuden få patienterne til at ud-
vikle epilepsi, og Freeman og Watts havde observeret krampeanfald hos I0
% af deres patienter efter lobotomierne. Den mest alvorlige komplikation
var dog blødninger under operationen. I en del tilfælde døde patienterne
under eller efter operationen, og i Freeman og Watts' tidlige forsøg lå mor-
taliteten pà 5 o/o.3r

Trods dødsfaldene og bivirkningerne blev metoden ikke betragtet som en
uetisk behandling af mange læger. Selvom der også var kritiske rØster og
indædte modstandere af lobotomien, blev behandlingen samtidig afprøvet af
flere af verdens førende neurologer og neurokirurger, som udtalte sig til for-
del for Moniz'metode. Den hjernekirurgiske behandling blev ofte fremhævet
som en sidste udvej over for patienter, hvis sygdom virkede kronisk, og som
ikke syntes at bedres af anden behandling.32

1 slutningen af âret I94B var lobotomien ved. at nå et højdepunkt i sin ud-
bredelse, og indgrebet var blevet afprøvet og videreudviklet af en lang række
læger. De forskellige teknikker blev sammenfattet under begrebet "psykoki-
rurgi", som Moniz havde opfundet som en samlebetegnelse for den tidlige
leukotomi, lobotomien og den transorbitale lobotomi, samt en del nye varia-
tioner.33 De fleste af teknikkerne blev præsenteret på "Den første internatio-
nale psykokirurgiske kongres" den 4.-7. august I94B i Lissabon, hvor over
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Walter Freeman udJører en trdnsorbitdl lobotomi pâ en htindelig patient i WdshingtotL 1949.

(Corbis/Polfoto)

Walter Freeman gør hlør til en

transorbital lobotomi pâ den

l2-ârige Howard Dully. Som vok-
sen har Dully beshrnet sin histo-

rie i bogen My Lobotomy (2007).

Han yar ihhe psyhíatrish palient, I
men blev indstíIlet a[ sin stedmor I
og Jar, Jordi han var adJærdsvan- I

shelig. Han blev lobotomeret øJ

Freeman i 1960. (HowardDully)
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Egas Monizmodtager Nobelpnsen den 27. ohtober 1949. I beviset, som han fh overraht, hed det,

oîigo, Minizfhirxen "Joi hans opdagelse aJ den preJrontale leuho1omis terapeutishe værdi ved

visse psyhoser" Çoao Vidal Lemos)

eneste d.ansker, som bidrog med et foredrag i Portugal.s5 Busch var en valm

fortaler for lobotomier på psykiatriske patienteï og havde en hØj mening om
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rgres i Lissa-

; Mogens El-

, der var den
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j mening om

Egas Moniz. Kort efter kongressen var han blandt de ni forskere, der opfor-

däd" Nob"lkomiteen til at give den ærefulde pris til den portugisiske pro-

fessor. I sit brev til komiteen fremhævede han, at "indførelsen af operative

indgreb på fro sk som videnskabeligt har været

epok"gør"nd"" og dens "revolutionerende betyd-

ning,' måtte gø risen, skrev Busch i sin indstilling

patienter blev opereret efter introduktionen i 1936 og tyve år frem. I Stor-

Lritannien anslås det, at omkring 1l-i2.000 psykokirurgiske indgreb blev

foretaget i samme peïiode. lHøje tal findes også fra Finland, Norge og Sverige,

greb. Som et bud på et samlet antal lobotomier er det for nylig blevet anslået,

ãt mellem 60.000 og 80.000 mennesker verden over blev opereret i perioden

frem til 1956.4o

Indledning
Danmark har ikke hidtil frgureret i de internationale statistikker over antal

psykokirurgiske indgreb, men ved en sammenligning med de foreliggende

ial er den danske historie ikke desto mindre bemærkelsesværdig' Som denne

til befolkningsstørrelse. Fx i forhold til lande som Schweiz og Finland, der

havde et næsten tilsvarende befolkningstal som i Danmark (og et stØrre psy-

kiatrisk hospitalssystem), er det danske tal e' Sammen-

lignet med Ènghnd og USA, som ofte er bl mest aktive

lÃde på det psykokirurgiske område, er t å betydeligt

HVIDE SNIT OG SORIE SOMMERFUGLE 23



større. I Danmark lå antallet af operationer per 1.000 indbyggere på 0,98,
mens det i England og USA var på henholdsvis 0,33 og 0,28.4r

De 4.500 psykokirurgiske indgreb, som denne bog har fundet frem til, lig-
ger samtidig en del over de opgørelser, som tidligere er blevet præsenteret i
Danmark. Det første indblik i omfanget af behandlingen kom i forbindelse
med en norsk undersøgelse af kriminologen Joar Tranøy, der ved hjælp af
gennemgange af hospitalsårsrapporter fra Danmark, Sverige og Norge frem-
lagde et talmateriale, som pegede på en meget omfattende brug af behand-
lingen i Skandinavien. Den norske undersØgelse blev suppleret af en dansk

tv-dokumentarfilm af Alex Frank Larsen om de sene psykokirurgiske indgreb
på Rigshospitalet i København. Det førte til, at Sundhedsstyrelsen - efter an-
modning fra Sundhedsministeriet - i I991 foretog en kortlægning af omfan-
get, hvor man kom frem til, 

^r 
4.006 indgreb var blevet udført. Sundheds-

styrelsen blev efterfølgende spurgt til råds, om der skulle foretages en større
undersøgelse af psykokirurgien i Danmark. I svaret til ministeriet kunne
Sundhedsstyrelsen dog "ikke anbefale, at en undersøgelse påbegyndes, idet
det vil betyde en uoverskuelig arbejdsbyrde, og formentlig give meget ringe
resultater, da oplysningerne vil blive særdeles ufuldstændige".a2 I modsæt-
ning til Norge, hvor en undersøgelseskommission udarbejdede en udførlig
rapport - og en senere erstatning blev udbetalt til lobotomipatienterne - re-
sulterede den danske debat ikke i stØrre analyser og vurderinger af baggrun-
den for behandlingens anvendelse.a3 Der blev ikke givet adgang til historisk
kildemateriale som patientjournaler og arkiver fra lægelige institutioner og

myndigheder med ansvar for psykiatrien, og efterhånden gled spørgsmålet
om psykokirurgien ud i glemslen. Debatten om behandlingen døde i L992, og

der har siden været tavshed om emnet.
Denne bog vil for fØrste gang gà i dybden med det omfattende kildemate-

riale, der findes om psykokirurgiens danske historie. Materialet viser, at der
udover det store antal indgreb også på andre måder blev lagt en aktiv kurs
med psykokirurgien. Patienter med vidt forskellige diagnoser blev hjerneope-
reret, ligesom der aldersmæssigt var en stor spredning blandt de udvalgte.
Meget gamle indlagte på op til B0 år og helt unge psykiatriske patienter på

ned til 14 ârblev opereret. Desuden flk adskilligebørn, hvoraf den yngste var
6 år gammel, fra åndssvageanstalterne på Sjælland det hvide snit på Rigsho-
spitalets Neurokirurgiske Afdeling. Alene anstalten Andersvænge lod i L954
ti børn under 14 år lobotomere i København. Der var samtidig en viden om
bivirkningerne i form af personlighedsændringer hos de opererede. Mange af
patienterne fik epilepsi, og periodens patientjournaler viser, at op til30 % af
de opererede senere fik krampeanfald. Lobotomien var også forbundet med
høj dødelighed i Danmark, og et enkelt hospital rapporterede om dødsfald
blandt 9,5 o/o af lobotomipatienterne i 1940'erne. En dødelighed på 2-6 o/"

var almindelig i den danske psykiatriske litteratur og i indberetninger om de
hvide snit frem til 1950'erne, hvor mortaliteten blev mindre.
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St. Hans Hospital ved Roshilde I 1909 ændrede institutionen nayn til Sct. Hans. Illustration aJ

N ordahl Grot e. (Medicinsh Mus eion)

deriksborg Slots ladegård, hvor de blev indkvarteret i stalden og den gamle
badebygning.T

Da krigen var slut, var ikke blot den stolte danske flåde gået tabt til eng-
lænderne og Københavns vartegn, Vor Frue Kirke, nedbrændt, men beboerne
på St. Hans havde også fået ødelagt deres tidligere hjem. Bystyret i hoved-
standen besluttede derfor at flytte patienterne til Roskilde, hvor herregården
Bistrupgaard stod ledig og kunne indrettes til et nyt hospital. På St. Hans
i Roskilde blev den første læge ansat som leder af hospitalet, da Johannes
Seidelin i 1816 blev udpeget til stedets overlæge. Efter Seidelins ansættelse
frk patientgruppen et mindre broget præg, og hospitalet blev i løbet af nogle
årtier udelukkende anvendt til afsindige. Først på dette tidspunkt, omkring
midten af 1800-tallet, begynder dansk psykiatri attage form som et lægeligt
speciale. Det er også først i denne periode, at forestillinger om, at de afsindige
kunne helbredes, for alvor vinder frem.8

LægerneJens Rasmussen Hùbertz og Harald Selmer førrc i denne tid an i
arbejdet med at ændre de afsindiges forhold. Hübertz var den første af de to
læger til at præsentere en række forslag om reformer. I 1840'erne havde han
rejst rundt i det danske land og var blevet chokeret over at se, hvordan de
afsindige levede. Når han trådte ind i private hjem på landet og i byerne, fandt
han ofte mennesker, der var lænket eller bundet med reb, eller som i årevis
havde været anbragt i træbure eller aflukkede rum. "De fleste af disse celler er
anlagt i afkroge af husene, hvor ingen, mindst vistnok øvrigheden, kommer
hen, og der er næppe nogen, der på det offentliges vegne har tilsyn med, at
de ikke skjule forbrydelser", forklarede Hübertz.e I 1843 talte han for, at de
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Hospitalet i Rissho,v, Jydslrc Asyl, fra lB52 lnstitutionen tog i be gyndelsen al 1900-ta\et navneJor-

andrhrg til Sinàssy gehospitalet v ed,4rhus (Medicinsh Museion)

dårlige forhold skulle løses ved, at tre store anstaltel for henholdsvis Sjæl-

land/Lolland-Falster, Fyn og Jylland blev bygget. Lignende ideer blev kort
efter præsenteret af Harald Selmer, der havde erfaringer med området fra sit

arbejde med patienter på Sct. Hans Hospital. De to læger fremhævede begge,

at de afsindige kunne helbredes på de nye anstalter.

I 1850'erne begyndte Hübertz' og Selmers ideer at blive til virkelighed.

Den danske regering besluttede i første omgang aÍ opføre to nye hospitaler.

De nye hospitaler skulle ligge i naturskønne omgivelser, da der, som SelmeI

forklarede, altid ville være "en stor del af patienterne, som er i stand til at

sætte pris på naturens skønheder, og for disse er indflydelsen af en venlig

beliggenhed og et afvekslende landskab højst velgørende". En anden fordel

ved den landlige placering var, aL hospitalerne kunne forsyne sig selv ved at

drive landbrug. Ved Risskov i Østjylland og Vordingborg på Sydsjælland blev

der udvalgt to stole grunde, som kunne leve op til Selmers æstetiske og tera-

peutiske krav, der yderligere fordrede, at bygningerne skulle være diskrete og

have "et hyggeligt og venligt præg".r0 Arkitekten bag Thorvaldsens Museum,

Gottlieb Bindesbøll, blev sat på opgaven og kunne i 1852 se Jydske Asyl ved

Risskov blive indviet. Seks år senere stod sindssygehospitalet i Vordingborg

færdig, og den 3. april IB5B blev de første patienter, to kvinder i midten af

3O'erne, modtaget af stedets læger.rr

I kritiske bøger om psykiatrihistorie fra 1970'erne og t98O'erne er de nye

sindssygehospitaler i 1BOO-tallet blevet beskrevet som led i en omfattende
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Sindssygehospitalet i MiddelJart på,Jotograf fra l99)'erne. Midt ibilledet ses ho,tedbygningen med

spir i det monumentale og strengt symmetrishe hospitalsanlæg. Kongelig bygningsinspehtør Yil-
helm Petersen udførte opgaven med at tegne hospitalet, hyor aIIe bygningerne blet opt'ørt i gule
teglsten med lav e shiferhlædte tage. (Middelfart Museum)

og var opført med alle tidens moderne bekvemmeligheder på en 60 tønder
land stor byggegrund. Patientbygningerne blev således opvarmet med kul i
et såkaldt kaloriefyr, der fordelte varmen via luftkanaler - datidens form for
centralvarme - og institutionen havde også eget gas- og vandværk, der kunne
levere lys og vand til hospitalets forskellige afdelinger. I forhold til Middelfart
by, hvor tranlamper stadig oplyste de mørke gader, og hvor borgerne måtte ud
af husene for at hente vand fra vandpumper, var det gode forhold. Hospitalet
efterlevede samtidig grundsætningen om en idyllisk, landlig placering ved
skov og sø. Ned mod Lillebælt havde hospitalet store grønne områder, der var
udlagt til rekreative arealer med køkkenhaver, marker og frugthaver, og der
var endda en tennisbane, som de mest friske og rørige patienter kunne be-
nytte.15 Bagsiden af medaljen var imidlertid, at der kun blev afsat få midler til
at vedligeholde og modernisere hospitalet i de følgende år, og det resulterede
i en uundgåelig nedslidning af hospitalet. Et andet problem v^t, af hospitalet
hurtigt blev fyldt op, selvom der i begyndelsen af 190O-tallet var plads til over
700 patienter.

For at overvinde de gentagne problemer med pladsmangel besluttede poli-
tikerne på Christiansborg at opføre et nyt stort hospital i Nykøbing Sjælland.
Byggeriet af det s¡ællandske hospital blev begyndt i 1913, og det stod færdig
to år senere. Det nye hospital var bygget som en selvstændig by og bestod af
en række pudsede og gulkalkede huse til patienter. De gule bygninger var
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Detnyelyshesindssygehospital,derblet'indrettetiàettiàIigeretugthusiViborgilBlT ldeenom
at indrette tl:gthuset til hospitctl hom fraJustitsministerieL, der i denne periode styrede den slatslige
psyhiatri Billde lra ca 1BB0 (Lohalltistorish arhiv Jor Viborg)

at de eksisterende hospitaler ikke var tilstrækkelige. Nye institutioner mårre
indrettes i andre dele af landet.

heller ikke meningen. Kvindernes nye hjem var nemlig beregnet på uhelbre-
delige sindssyge. selvom psykiatere som Valdemar steenberg havde udtrykt
betænkelighed ved at fylde en anstah med "bundfaldet af menneskehedens

fået uhelbredeJigheds-stemplet, men havde noget lysere fremtidsudsigter.ra
Mens an ske

var ambitio osp
patienter fr fart
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placeret omkring et centralanlæg, hvis bygninger adskilte sig ved ar være op-
ført i røde mursten. I centralanlægger fandtes en stor trefløjet administrati-
onsbygning, værksteder, festsal, badeanstalt, køkken og vaskeri. Hospitalet,
der havde senge ril over 600 patienter, lå ligesom de øvrige institutioner i
smukke omgivelser, tæt ved "bølgende grøîne marker", "Grønnehavesko-
vens prægtigebøgetræer" og "den dybblå Isefiord", som den senere overlæge
fra Nykøbing sjælland, Aage Kierkegaard, malende beskrev det.ró Med det
nye hospital håbede man på ar kunne afhjælpe de værsre problemer med
pladsmanglen.

I administrationen af statshospitalerne i Risskov, Vordingborg, Viborg,
Middelfart og Nykøbing sjælland indtog overlægerne på institutionerne en
ledende rolle i àrene rør 1922. De i alt fem overlæger havde det afgørende ord
i alle spørgsmåÌ, der angik patienrernes behandling og pleje, og de beklædte
også formandsposten i de enkelte hospitalers direktioner, der styrede admini-
stration og økonomi. Direktionerne bestod af to til tre medlemmer udpeget af

DET HVIDE SNIT


