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Indledning: 
Der er mange perspektiver i at undersøge behandlingen af sindslidende i forskellige perioder. Arbejdet med 

at undersøge et samfunds behandling af dets sindslidende borgere kan give et indblik i hvilke værdier og 

mekanismer, der ligger til grund for menneskers og myndigheders handlinger i dette samfund. Det er 

nemlig ofte i mødet med det anderledes og det besværlige, at såvel samfunds som personers karakter 

udfordres og tydeligst træder frem. En undersøgelse af behandlingen af de sindslidende i forskellige 

perioder kan derfor sige os meget – men naturligvis ikke alt – om de mennesker, der levede i disse 

perioder, ligesom undersøgelsen kan fortælle os om samfundets skrevne og de uskrevne regler og de 

værdier der lå bag. Kilderne til behandlingen af de sindslidende er således fremragende kilder til viden om 

såvel mennesker, der har levet på kanten af vores samfund, som om det samfund og de 

myndighedspersoner, der placerede dem der.   

Materialerne på denne side vil lægge op til arbejde med problemstillinger som de følgende:  
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- Hvordan behandler og forsørger samfundet personer, der ikke kan klare sig selv og som kan gøre 

skade på sig selv og andre? Og hvordan har behandlingen af sådanne personer hængt sammen med 

økonomiske forhold og ideologiske forestillinger i forskellige perioder?  

- Hvordan afgøres det hvad der er et sygt og et raskt sind? Og hvordan har afgørelsen af dette 

spørgsmål hængt sammen med de normer og tanker, som har domineret i forskellige perioder? 

- Hvem har magten til at definere hvilke sind der er syge og hvilke der er raske? Hvilken magt har de 

med raske sind kunnet udøve overfor dem med syge sind op gennem historien – og hvordan er 

dette magtforhold og magtudøvelsen blevet retfærdiggjort?  

- Hvordan forklarer og behandler man det syge sind? Og afspejler disse forklaringer og behandlinger 

de mere generelle normer og forestillinger, som eksisterede i forskellige samfund i forskellige 

perioder?       

Materialerne på denne hjemmeside har til formål at skildre udviklingen i behandlingen af sindslidende i 

Danmark med fokus på aktiviteterne på Statshospitalet i Middelfart, der var et af de største 

behandlingssteder for sindslidende i Danmark i godt 100 år mellem 1888 og 1999.   

Herudover giver materialet mulighed for at fokusere på, hvorledes psykiatrien i Danmark gennem det 20. 

århundrede nok i højere grad end andre dele af medicinen har været en ideologisk og videnskabelig 

kampplads. Opfattelserne af hvad sindslidelser er og skyldes har været mange og det har diskussionerne 

om hvordan de bedst muligt behandles også. De argumenter og interesser, der har formet udviklingen har 

været både naturvidenskabelige, ideologiske og økonomiske - og diskussionerne er langtfra slut. Dette 

betyder naturligvis, at meget af den litteratur, der er skrevet om psykiatriens historie i Danmark bedst kan 

forstås som indlæg i en igangværende debat. Og i denne debat bruges fremstillingen af psykiatriens fortid 

ofte – mere eller mindre eksplicit - til at fremme en bestemt opfattelse af forholdene i nutiden og deres 

rette behandling i fremtiden. Dette stiller naturligvis store krav til læsningen af de forskellige uddrag af 

fremstillinger, men giver også gode muligheder for at træne centrale historiefaglige kompetencer som 

evnen til at identificere tendens og brug og muligt misbrug af historien i en debat. 

I oversigten er materialerne inddelt i en række moduler. Hvert modul behandler en historisk periode og 

nogle problemstillinger, som er karakteristiske for perioden. Varigheden af disse moduler i undervisningen 

kan variere afhængig af hvor meget materiale, man vælger fra det enkelte modul. Modulerne giver således 

mulighed for differentiering. Man kan differentiere indenfor en enkelt klasse og ved at lade nogle elever 

arbejde med mere og/eller vanskeligere materiale end andre, men man kan naturligvis også vælge større 

eller mindre bidder af modulerne. Man kan ligeledes udvælge enkelte moduler og eksempelvis lade et 

enkelt modul om behandlingen af sindslidende i oplysningstiden fungere som en særlig vinkel på et forløb, 

som måtte behandle Danmarkshistorien i denne periode mere generelt.    

Materialerne er tentativt inddelt i kategorierne ”Baggrundsstof”, ”Analysemateriale” og 

”Synspunktsmateriale”. En sådan inddeling er selvsagt uhyre problematisk, da alt materiale på siden og i 

forløbet jo kan (og bør) underkastes alle former for kritisk behandling og intet materiale ikke rummer 

synspunkter på det, de skildrer. Kategorierne, som derfor med fordel også kan diskuteres med eleverne, er 

dog tænkt som vejledende for fokus i læsningen – og det materiale, som er rubriceret som 

”synspunktsmateriale” er materiale, hvor forfatternes holdninger til det behandlede træder særligt tydeligt 

frem.    
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Rækkefølgen af modulerne er tænkt således at man i Modul 1 præsenteres for sindssygehospitalet i 

Middelfart og aktiviteterne på dette, som de udspillede sig i årtierne efter hospitalets oprettelse. Herefter 

gives der i modulerne 2-4 et kort rids af opfattelsen og behandlingen af sindssygdom fra de tidligste tider til 

oprettelsen af hospitalet i Middelfart. Modulerne 5-7 skildrer forskellige aspekter af praksis på 

sindssygehospitalet i Middelfart i første halvdel af 1900-tallet. Modulerne 8-10 skildrer udvalgte 

problemstillinger indenfor psykiatriens nyere historie – herunder de ophedede debatter fremkaldt af 

antipsykiatribevægelsen, som også satte sit præg på begivenhederne i Middelfart. 

Det anbefales naturligvis varmt at man besøger Museet Psykiatrisk Samling. I forhold til det beskrevne 

forløb kan et sådant besøg både placeres som optakt og afrunding på forløbet. Mest ideelt vil det måske 

være at placere besøget i tidsmæssig nærhed af modulerne 5-7, hvor der arbejdes med forhold meget lig 

dem museets samling afspejler.  

Lynoversigt 

M
od
ul 

Tema Problemstilling
er  

Materiale  Mulige 
arbejdsformer 

1 Statshospital
et i 
Middelfart – 
anlægget, 
skæbnerne 
og 
samfundet 
omkring 
århundredes
kiftet 

Hvad foregik der på 
sindssygehospitalet 
omkring år 1900? 
Hvad kan anlægget 
fortælle os om 
datidens 
mennesker og 
samfund? 

Baggrund: Billeder af og kort 
tekstintroduktion til institutionen. 
Analysemateriale: 
Patienthistorier og  
Beretninger fra personalet 
Synspunktsmateriale: 
Forskellige fremstillingers 
skildring af motiverne bag 
oprettelsen af institutioner som 
den i Middelfart 

Klassediskussion  
Gruppediskussion på 
baggrund af konkrete 
sygdomshistorier 

2 Sindssygdom 
i antikken og 
middelaldere
n? 

Hvad siger vores 
kilder om synet på 
og behandlingen af 
sindssygdom i 
antikken og 
middelalderen? 
Hvor søgte man 
forklaring på det 
uforståelige? 
Hvordan 
behandlede man 
de syge? Og 
hvorfor? 

Baggrund: Skildring af synet på og 
behandlingen af sindssygdom i 
antikken, i det førkristne Norden 
og i europæisk middelalder. 
Analysemateriale: kortere 
tekster fra antikkens Hellas, nye 
og gamle testamente samt dansk 
høj- og senmiddelalder  

Klasseundervisning,  
Matrixarbejde med 
kildetekster 

3 Sindssygdom 
i det 16. og 
17 
århundrede 
– besættelse, 
synd, skam 

Hvordan 
forandredes synet 
på og behandling af 
sindssygdom i 15- 
og 1600-tallet? 
Hvilken betydning 

Baggrund: Skildring af synet på og 
behandlingen af sindssygdom i 
perioden. 
Analysemateriale: Uddrag af 
manualer til diagnosticering og 
behandling fra perioden 

Klassediskussion/rollespils-
diskussion på baggrund af 
patienthistorier 
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og tugt fik 
bevidsthedsmæssig
e og materielle 
forandringer i 
perioden (herunder 
særligt 
reformationen)?  

4 Oplysningsti
den: 
Rationalitet, 
ånd og 
moral. 
Observation, 
diagnose og 
afsindig 
behandling.  
Den psykisk 
syge som 
offer for 
overdrevne 
irrationelle 
lidenskaber 
 

Hvordan 
forandrede 
oplysningstankegan
gen opfattelsen og 
behandlingen af de 
sindssyge?  
Hvordan påvirkede 
tankerne om 
videnskab, 
rationalitet, lighed 
og rettigheder 
behandlingen af 
det irrationelle? 

Baggrund: Skildring af synet på og 
behandlingen af sindssygdom i 
perioden. 
Analysemateriale: Dokumentar: 
(afsnit 1 Dårekisten og afsnit 2 
Bøddelen) fra DRs serie 
”Galskab”(2012). 
 
 

Udarbejdelse af 
problemstillinger til en 
opgave om temaet 
sindssyge i oplysningstiden   

5 Perioden ca 
1850-  
De store 
statsinstituti
oner 
begrundes 
og etableres. 
Videnskab 
humanisme 
og 
rationalitet  
 

Hvilken rolle påtog 
den nye 
demokratiske 
statsmagt sig 
overfor 
sindssygdommen?  
Hvorfor valgte man 
den behandling og 
de institutioner, 
man gjorde? 
Hvad fortæller 
dette os om det 
sociale ansvar og 
opfattelsen af 
borgerne ”på 
kanten” hos 
periodens 
beslutningstagere? 

Baggrund: Skildring af synet på og 
behandlingen af sindssygdom i 
perioden. 
Analysemateriale:  
H. Selmers Almindelige 
grundsætninger for 
daarevæsenets indretning 
(uddrag) 1846  
Billedmateriale fra hjemmesiden 
Synspunktsmateriale:  
”Antipsykiatrisk” fremstilling af 
tankerne bag oprettelsen af 
institutionerne 

Udarbejdelse af PP-
præsentationer eller wikis 
med anvendelse af 
billedmaterialet og 
behandling af relevante 
problemstillinger 

6 Behandlinge
n og livet på 
de 
psykiatrikske 
hospitaler 
omkring år 
1900 

Hvordan 
behandlede man i 
psykiatrien 
omkring 
århundredeskiftet 
og hvordan 
behandledes 
psykiatrien og dens 

Baggrund: Skildring af synet på og 
behandlingen af sindssygdom i 
perioden. 
Analysemateriale: Artikler og 
andre tekster der belyser 
periodens kontroversielle sager 
og offentlighedens interesse for 
og dækning heraf (herunder 
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patienter i 
offentligheden? 
Hvilke krav stillede 
offentligheden til 
sine institutioner – 
og hvordan 
reagerede 
behandlerne på 
disse krav?  

sagerne om Sofie Skotte, 
Grevinde Schimmelmann og 
Amalie Skram)  

7 Introduktion 
til Foucaults 
arbejde med 
sindssyge og 
sagen om 
Sofie Skotte 

Hvordan kan 
Foucaults arbejde 
og tanker om 
galskaben, 
videnskaben og 
samfundet 
anvendes på 
arbejdet med de 
sindssyge i 
Middelfart? 
Hvad kan 
materialet om Sofie 
Skotte fortælle os 
om forholdet 
mellem læge og 
patient i perioden?  
   

Baggrund: Artikel om Foucaults 
”Galskabens Historie” 
Teksterne om Sofie Skotte på 
hjemmesiden  

En del af det vanskelige 
tekstmateriale læses på 
klassen.  
Efterfølgende 
klassediskussion: 
Var der (som Foucault 
måske ville mene) tale om 
en »moraliserende 
sadisme«? Og var det ikke 
psykiatrien, der formede 
institutionerne, men 
institutionerne, der 
formede psykiatriens 
grundlag? 
Har psykiatriens 
normalitetsbegreb lagt os 
alle i en selvpåført 
normaliseringsspændetrøj
e?   

8 Perioden 
ca1930-ca 
1965 

Psykiatrien og 
kirurgien. 
Hvorfor vandt en 
behandling som 
lobotomien frem i 
første halvdel af 
det 20. 
århundrede? Hvilke 
konsekvenser fik 
behandlingen for 
de behandlede og 
for psykiatrien?  
Hvad kan 
periodens 
behandlingsformer 
fortælle os om 
periodens 
samfund, 
videnskab og 
menneskesyn? 

Baggrundsmateriale: 
Fremstilling om lobotomiens 
etablering i Danmark og 
udlandet. 
Analysemateriale:  
Dokumentarudsendelsen ”I den 
bedste mening – det hvide snit” 
(DR) 
Beretning om de vanskeligste 
patienter i Middelfart. 
Synspunktsmateriale: 
Forskellige fremstillinger om 
praktiseringen af og motiverne 
bag lobotomien i Danmark  
  

Eleverne forbereder og 
afvikler en paneldebat om 
lobotomi og 
tvangssterilisation, som 
den kunne være foregået 
omkring år 1940. 
I panelet kan deltage 
repræsentanter fra 
lægestanden. 
Repræsentanter fra 
periodens forskellige 
politiske partier. En 
kulturradikal stemme mm.  
Ønsker man at inddrage 
tvangssterilisationsproble
matikken, kan man læse 
http://www.ugeskriftet.dk
/lf/ufl/ufl99_00/1999_200
0/ufl2043/l_s/34800.htm 

9 Ca 1965- Antipsykiatri og Baggrundsmateriale: Opslag om Eleverne kan udarbejde 

http://www.ugeskriftet.dk/lf/ufl/ufl99_00/1999_2000/ufl2043/l_s/34800.htm
http://www.ugeskriftet.dk/lf/ufl/ufl99_00/1999_2000/ufl2043/l_s/34800.htm
http://www.ugeskriftet.dk/lf/ufl/ufl99_00/1999_2000/ufl2043/l_s/34800.htm
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1985 forandringer i 
behandlingsformer
ne. 
Er det 
kittelmanden, 
kapitalistimen og 
konformiteten der 
er syg? Er der 
andre og bedre 
måder at behandle 
samfundets 
sindssyge end 
hospitalets?  
Hvorfor kom Den 
traditionelle 
psykiatriske 
metode under 
pres? Hvorfor 
lukkede de store 
institutioner – 
herunder 
Middelfart.    

galebevægelsen og 
antipsykiatrien. 
Analysemateriale: 
Diverse sange, plakater og artikler 
fra Galebevægelsen – særligt fra 
dens aktioner mod hospitalet i 
Middelfart i sommeren 1984 
Synspunktsmateriale:  
Forskellige fremstillinger af 
periodens antipsykiatriske 
bevægelser samt deres betydning 
og berettigelse. 
 

kortere skriftlige (evt wiki) 
karakteristikker af 
forskelligt kildemateriale 
fra Galebevægelsen og i 
den forbindelse 
perspektivere materiale og 
bevægelse til andre 
strømninger i tiden og 
måske inddrage forskellige 
vurderinger fra 
synspunktsmaterialet. 
Man kan også bede 
eleverne forsøge at 
skitsere mulige 
tværfaglige- (AT?)projekter 
om opgøret med den 
traditionelle psykiatri med 
fag som dansk, engelsk og 
samfundsfag.   

10  Psykiatrien i dag og 
i fremtiden.  
Hvilke hensyn 
påvirker synet på 
og behandlingen af 
sindslidende i dag?  

Baggrundsmateriale: 
En psykiatri i verdensklasse. 
Danske regioners plan for 
fremtidens psykiatri. 
Debat om fremtidens psykiatri fra 
Psykisk Sårbars hjemmeside 

Klassediskussion. Eventuel 
søgning på forskellige 
partiers og 
interesseorganisationers 
hjemmesider mhp at 
indkredse og diskutere 
forskellige aktørers 
holdninger til 
problemstillinger indenfor 
psykiatrien i dag. 
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Modul 1: Introduktion til anlægget i Middelfart; anlægget og skæbnerne 
Inden man kaster sig ud i materialet, kan man eventuelt (og eventuelt med udgangspunkt i aktuelle artikler 

vedrørende diagnosticering af børn og unge, forbrug af antidepressiva eller lign.) kort diskutere spørgsmål 

som: Er hvad vi opfatter som hhv. normalt og sygt, tids-, steds- og situationsbestemt? Hvem definerer hvad 

der er normalt og hvad der er sygt i dagens Danmark? Og hvordan er det blevet sådan?  

Baggrundsstof:   

Teglgårdsparken – Sindssygehospitalet der blev en bydel s. 6-9 samt diverse billeder herfra: 

http://museernepaakanten.dk/sites/default/files/kilder%20og%20litteratur/Teglgårdsparken%20-

%20sindssygehospitalet%2C%20der%20blev%20en%20bydel.pdf  

Om hospitalet og dets opbygning: http://www.middelfart-museum.dk/hospitalets-opbygning - 

Om opsynspersonalet og dets arbejde: http://museernepaakanten.dk/da/huse/psykiatrisksamling/ansat-

paa-anstalt 

Om klasseskel blandt de indlagte: http://www.middelfart-museum.dk/der-var-forskel-paa-folk 

Mulige arbejdsspørgsmål til baggrundsstoffet:  

 Hvem besluttede at bygge det nye hospital i Middelfart? 

 Hvorfor placeredes sindssygehospitalet netop på det sted? 

 Hvad kan opførelsen af og udformningen sindssygehospitalet i Middelfart fortælle os om synet på 

de sindssyge blandt periodens politikere og andre beslutningstagere? 

 Ville man mon bygge et sådant hospital anderledes i dag? Ville I? Og i givet fald hvorfor? 

 

Analysemateriale:  Sygdomshistorierne om Jens Axel og Antoinette på: http://www.middelfart-

museum.dk/sygdomshistorier-2 

Synspunktsmateriale: T. Fastrup Nielsen ”Fra dårekiste til terapeutisk anstalt” i Psykiatriens Historie i 

Danmark s. 86-87 (2008) 

 A. Kelstrup Galskab, psykiatri, galebevægelse (1983) 143-144, 150-151 

Ideer til arbejdsformer:  De korte baggrundstekster på hjemmesiden giver en hurtig indgang til nogle af 

de centrale problemstillinger i forløbet. 

Eleverne kan læse sygdomshistorierne på klassen og kan med udgangspunkt i 

disse og baggrundsstoffet i grupper diskutere følgende spørgsmål: 

Hvad defineredes som hhv normal og sygelig adfærd for 100 år siden?  

Hvordan ville man mon behandle Antoinette og Jens Axel i dag?  

http://museernepaakanten.dk/sites/default/files/kilder%20og%20litteratur/Teglg%C3%A5rdsparken%20-%20sindssygehospitalet%2C%20der%20blev%20en%20bydel.pdf
http://museernepaakanten.dk/sites/default/files/kilder%20og%20litteratur/Teglg%C3%A5rdsparken%20-%20sindssygehospitalet%2C%20der%20blev%20en%20bydel.pdf
http://www.middelfart-museum.dk/hospitalets-opbygning
http://museernepaakanten.dk/da/huse/psykiatrisksamling/ansat-paa-anstalt
http://museernepaakanten.dk/da/huse/psykiatrisksamling/ansat-paa-anstalt
http://www.middelfart-museum.dk/der-var-forskel-paa-folk
http://www.middelfart-museum.dk/sygdomshistorier-2
http://www.middelfart-museum.dk/sygdomshistorier-2
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Hvordan ville I behandle dem i fremtiden? Hvad – om noget – ville I ændre på 

forholdene på Middelfart Statshospital for ca 100 år siden?    

Synspunktsmaterialet giver væsensforskellige vurderinger af motiverne bag de forandringer i 

myndighedernes syn på de sindslidende, som man kan observere i 1800-tallet og som fører til opførelsen af 

institutioner som Middelfart. Det kan give dygtige elever mulighed for at analysere og forklare de forskelle, 

der kan være i skildringen af de samme historiske forandringer, når forfattere med forskelligt fokus og 

forskellige historiesyn skildrer en udvikling. Et muligt middel til at få ”hul” på en sammenlignende analyse af 

historiske fremstillinger er de ”Nyttige spørgsmål ved sammenlignende analyse af fremstillinger”, der kan 

findes sidst i dokumentet. 

Modul 2: Middelalderen: Sindssygdom i de ældste kristne og klassiske 

skrifter.  
Baggrundsstof:  Grundbogstekst: Psykisk sygdom og psykiatri i historisk perspektiv (1) s. 14-16, 

17-21. 

Analysemateriale:  Psykisk sygdom og psykiatri i historisk perspektiv (2):   

Tekst 1: Gamle Testamente 1. Samuels Bog 

Tekst 2: Nye testamente. Markusevangeliet 

Tekst 3: Hippokrates,  

Tekst 5: Abbed Vilhelms levned 

Tekst 6: Henrik Harpestrengs urtebøger  

Tekst 7: Kong Eriks sjællandske lov 

Ideer til arbejdsformer: Grundbogstekst og tekst 1-3 kan læses fælles. 

På klassen kan man diskutere: Hvordan og hvorfor kunne to væsensforskellige 

opfattelser af årsagerne til psykisk sygdom eksistere side om side? Hvordan 

behandledes de psykisk syge i middelalderens samfund? Hvilke forhold kan 

have gjort dem udsatte? Hvilke kan have medvirket til at beskytte dem?  

Alt dette kan således bidrage til en indføring i/genopfriskning af 

middelalderens tænkning om skæbne, sygdom og videnskab og kilderne hertil. 

Teksterne 5, 6 og 7 kan læses i matrixgrupper, hvor eleverne i deres små 

præsentationer bedes kommentere særligt på den opfattelse af sygdom, 

behandling og ansvar, som findes i de forskellige tekster.   
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Modul 3: Det 16. og 17. århundrede: Synd, skam og tugt 
Baggrundsstof:  Psykisk sygdom og psykiatri i historisk perspektiv (1) s. 21-24  

Analysemateriale:  Psykisk sygdom og psykiatri i historisk perspektiv (2): Tekst 9, 10 

Ideer til arbejdsformer:  Diskussion på klassen: Hvordan ændredes opfattelsen af psykisk sygdom i 

denne periode i forhold til opfattelsen i middelalderen? Hvordan ændredes de 

psykisk syges vilkår og muligheder? 

 Opdeling i 2, 4 eller 8 grupper, som kan arbejde med hhv opgave a og b 

nedenfor:  

a) Gruppen finder alle gode argumenter for synet på og behandlingen af 

sindslidende i det præreformatoriske samfund. Gruppen skal desuden 

komme med et bud på hvordan de (som tilhængere af middelalderens 

opfattelse og behandling af sindssyge) ville behandle patienterne Jens Axel 

og Antoinette og hvorfor. 

 

b) Gruppen finder alle gode argumenter for synet på og behandlingen af 

sindslidende i det postreformatoriske samfund. Gruppen skal desuden 

komme med et bud på hvordan de (som tilhængere af den 

postreformatoriske opfattelse og behandling af sindssyge) ville behandle 

patienterne Jens Axel og Antoinette og hvorfor. 

 

Klassediskussion/rollespil: 

Grupperne kan (idet de påtager sig rollen som tilhængere af hhv. 

middelalderens og postreformationens syn på sindssyge) gøre rede for 

deres behandlingsmuligheder og debattere spørgsmålet om hvilken 

behandling hhv. Jens Axel og Antoinette burde underkastes.  

Afhængig af klassens kendskab til øvrige forhold og forestillinger under 

reformationen og forskellene mellem den præ- og postreformatoriske 

kirke- og samfundsorden, kan relaterede problemstillinger inddrages i 

diskussionen.  

Modul 4: Oplysningstiden: Rationalitet, ånd og moral.  
Fokus: Observation, diagnose og behandling.  Den psykisk syge som offer for overdrevne irrationelle 

lidenskaber. 

Mulig opstart:  Film: Galskab afsnit 1 ”Dårekisten” DR 2012: 

http://www.dr.dk/tv/se/galskab/galskab-journal-nr-87-darekisten-1-6 

Grupperne ser filmen og overvejer følgende spørgsmål: Hvordan fremstilles 

periodens behandling af de sindssyge i dokumentaren? Hvilke forhold i 

samfundet i almindelighed skildres i dokumentaren? Hvordan inddrages disse i 

http://www.dr.dk/tv/se/galskab/galskab-
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historien om Madam Aagaard? Hvilke reaktioner tænker I folkene bag filmen 

vil fremme hos seeren? Hvordan gøres dette? Kan I se problemer i 

fremstillingen af forholdene i perioden?  

Baggrundsstof:  Grundbogstekst: Psykisk sygdom og psykiatri i historisk perspektiv (1) s. 28-34 

Analysemateriale: Galskab afsnit 2 ”Bøddelen” DR2, 2012: 

http://www.dr.dk/tv/se/galskab/galskab-journal-nr-425-boedlen-2-6  

Ideer til arbejdsformer    Eleverne kan i par formulere problemstillinger, som ville kunne danne 

grundlag for en skriftlig opgave om oplysningstiden og forholdet mellem 

videnskab, oplysning, autoritet og individ. Problemstillingerne kan eventuelt 

forelægges et andet par til besvarelse, men øvelsen med at formulere 

problemstillinger kan også stå alene.  

 Problemstillingerne kan med fordel tage udgangspunkt i nogle af de spørgsmål 

og paradokser, der fremgår af materialet: 

 Hvilke problemer og spørgsmål må have optaget mennesker, der arbejdede 

med sindslidende i en tid hvor to tanker vandt frem, nemlig a) tanken om den 

rationelle videnskabs berettigede autoritet og store muligheder og b) tanken 

om alle individers frihed, lighed og ukrænkelige (menneske-)rettigheder.  

Hvordan kom periodens sekulære og rationelle tankegang til at påvirke synet 

på det irrationelle, som de sindslidende jo i høj grad repræsenterede? 

 Hvordan kunne oplysningstidens tanker om frihed og individets rettigheder 

forenes med periodens umenneskelige behandlingsformer? 

Endelig kan man betragte dramadokumentaren Bøddelen med samme kritiske øjne, som man ville betragte 

enhver anden fremstilling og dramatisering og spørge: 

 Hvad siger det skildrede forløb os om opfattelsen af autoritet og legitimiteten af magtudøvelse i 

perioden? 

 Hvilke virkemidler anvendes i dokumentaren mhp at skabe identifikation eller mhp at fremme 

bestemte tanker eller følelser omkring aktører og metoder?  

 Hvilket syn på sindssygdom, autoritet og magtudøvelse hos folkene bag dokumentaren afspejler 

disse valg? Og er dette syn typisk for vor egen tid?  

Modul 5: De store statsinstitutioner etableres. Videnskab, humanisme og 

rationalitet  
Baggrundsstof: Psykisk sygdom og psykiatri i historisk perspektiv (1) s. 37-40 & 

Det Hvide snit s. 41-46 

Analysemateriale:  Psykisk sygdom og psykiatri i historisk perspektiv (2) Tekst 27 s. 25-29.  

http://www.dr.dk/tv/se/galskab/galskab-journal-nr-425-boedlen-2-6
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Synspunktsmateriale:  A. Kelstrup Galskab, psykiatri, galebevægelse (1983) s. 141-151 

Ideer til arbejdsformer:  Eleverne præsenteres for en mængde billeder af arkitekturen, omgivelserne 

og livet på Statshospitalerne. Eleverne udvælger 2-4 billeder, som kan danne 

baggrund for en kort præsentation (PowerPoint/wiki….) 

 Af præsentationen bør det fremgå, hvorledes det, man ser på billederne, 

illustrerer tankerne bag de nye institutioner og (om muligt) de problemer, der 

var med i praksis at leve op til tankerne bag anlæggene (brug her evt. ”En 

anonym opsynsmands beretninger om forholdene og arbejdet på Statshospitalet”: 

http://museernepaakanten.dk/da/skaebner/anstalten/anonym-opsynsmand ) 

 I det omfang synspunktsmaterialet inddrages, kan man bede eleverne 

fokusere på forskellene mellem Kelstrups og de øvrige fremstillingers syn på 

motiverne bag oprettelsen og placeringen af de store institutioner. Man kan 

særligt se på Kelstrups brug af kursiv i teksten. Hvad kursiveres? Og med 

hvilken ønsket effekt?  

Modul 6: Livet på Statshospitalerne omkring århundredeskiftet.  
Baggrundsstof:  Psykisk sygdom og psykiatri i historisk perspektiv (1) s. 41-43  

Analysemateriale: En skæbne på Statshospitalet – Patienten Morten: 

http://museernepaakanten.dk/da/skaebner/anstalten/morten-andersen 

 Beskriv Mortens omtale af institutionen og personalet. Hvordan opfattede 

Morten tilsyneladende den institution han levede på og de personer der 

behandlede ham? 

 Hvad fortæller personalets kommentarer i brevene os om deres syn på deres 

rolle i forhold til deres patienter, deres faglighed og de pårørende? Og hvad 

fortæller det faktum, at de overhovedet læste brevene og skrev de 

pågældende kommentarer? 

 Hvilken rolle spillede religionen i Mortens liv? Manifesterede Mortens sygdom 

sig på en måde, som var præget af tidens normer og forestillinger? Hvis ja, 

hvilke forestillinger ville en person med samme problemer måske så have i 

dag?  

Psykisk sygdom og psykiatri i historisk perspektiv (2) Tekst 29 s. 29-30, Tekst 

31 og 33 (s. 31-34) 

 Uddrag om Pontoppidans tvangsindlæggelser af Grevinde Schimmelmann m.fl 

fra dagspressen - fra Kelstrup s. 159. 

http://museernepaakanten.dk/da/skaebner/anstalten/anonym-opsynsmand
http://museernepaakanten.dk/da/skaebner/anstalten/morten-andersen
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 I arbejdet med ovenstående tekster kan eleverne fokusere på de sproglige 

virkemidler i såvel avisartiklerne som i Pontoppidans tekst, ligesom man kan 

arbejde med følgende spørgsmål: 

Hvilket billede tegner pressen af de ansvarlige læger i perioden? Med hvilke 
midler forsøger Pontoppidan at ændre på opfattelsen? Er Pontoppidans 
strategi velvalgt? 

Synspunktsmateriale J. Møllerhøj: Sindssygdom, Dårevæsen og Videnskab i Psykiatriens historie i 

Danmark (2008) s. 114-118  

A. Kelstrup  Galskab, psykiatri, galebevægelse (1983) s. 155-162 

Spørgsmål til synspunktsmaterialet: 

 Hvilke behandlingsmetoder dominerede ifølge forfatterne indenfor 

psykiatribehandlingen omkring år 1900?  

 Hvordan forklares netop disse behandlingsformers dominans 

 Hvilke grupper/aktører tager forfatternes skildringer udgangspunkt i? 

 Hvilke citater bringer de to forfattere i deres tekster? Og hvilken effekt 

har disse citater? 

 Hvilke konklusioner om datidens behandling drager forfatterne på 

baggrund af hvilket materiale? Og kan nogle af konklusionerne siges 

at være risikable ud fra den klassiske kildekritik? 

Modul 7: ”Den afdeling som ingen pen kan skildre”. Sofie Skotte-sagen og 

behandlingen i Middelfart  
Baggrundsstof:  Jens Qvesel: Grænser for galskaben. Artikel i anledning af 50-året for Michel 

Foucaults Galskabens historie: http://www.information.dk/271857 

Analysemateriale:  En anonym opsynsmands beretninger om forholdene og arbejdet på 

Statshospitalet: 

http://museernepaakanten.dk/da/skaebner/anstalten/anonym-opsynsmand 

Psykisk sygdom og psykiatri i historisk perspektiv (2) Tekst 36, 38 

Uddrag af Sofie Skotte gengivet hos Kelstrup s. 167-76. 

Synspunktsmateriale:  ”Historien om Sofie Skotte” 

http://museernepaakanten.dk/da/skaebner/anstalten/sofie-skotte 

 Sofie Skottes klage: 

http://museernepaakanten.dk/sites/default/files/kilder%20og%20litteratur/S

ofie%20Skotte%3B%20Et%20glimt%20af%20livet.pdf 

http://www.information.dk/271857
http://museernepaakanten.dk/da/skaebner/anstalten/anonym-opsynsmand
http://museernepaakanten.dk/da/skaebner/anstalten/sofie-skotte
http://museernepaakanten.dk/sites/default/files/kilder%20og%20litteratur/Sofie%20Skotte%3B%20Et%20glimt%20af%20livet.pdf
http://museernepaakanten.dk/sites/default/files/kilder%20og%20litteratur/Sofie%20Skotte%3B%20Et%20glimt%20af%20livet.pdf
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Agner Helwegs svar: 

http://museernepaakanten.dk/sites/default/files/kilder%20og%20litteratur/A

gner%20Helwegs%20brev.pdf 

A. Kelstrup Galskab, psykiatri, galebevægelse (1983) s. 176 

Spørgsmål til teksterne: 

 Hvad ved vi om årsagerne til Sofie Skottes indlæggelse?  

 Hvorfor klager Sofie Skotte over behandlingen på hospitalet? 

 Hvad ved vi om Sofie Skottes videre liv? 

 Hvordan reagerer/svarer overlægen på klagen? Forekommer 

svaret rimeligt? 

 Kan Helwegs svar understøtte det billede af forholdet mellem 

galskab og normalitet, patient og autoritet, som Foucault så i 

behandlingen af de gale?   

Modul 8: Nye behandlingsformer – chokterapi og psykokirurgi.  
 

Baggrundsstof:  J. Vaczy Krag: Det hvide snit s. 11-24 eller, afhængigt af niveau: 

http://museernepaakanten.dk/da/huse/psykiatrisksamling/det-hvide-snit 

Mulige arbejdsspørgsmål til baggrundsstoffet:  

 Hvor og hvornår blev de første leukotomi-indgreb foretaget? 

 Hvilket indtryk får man af belægget for behandlingernes effekt i fremstillingen? 

 Hvem opfandt lobotomiproceduren? Og hvad var angiveligt tiltalende ved psykokirurgien for denne 

opfinder? 

 Hvilke årsager kan der være til at psykokirurgien fik så stor udbredelse og anerkendelse på trods af 

hvad der i dag synes som tvivlsomme resultater og dokumentation?  

Analysemateriale: Dokumentaren: I den bedste mening: ”Det hvide snit” DR2. Se: 

http://dk.timefor.tv/i/21297025400-bedste-mening-hvide-snit 

Synspunktsmateriale:  Psykiatriens Historie i Danmark s. 315-316, 324-327. 

  A Kelstrup Galskab, psykiatri, galebevægelse (1983) s. 228-243 

Forslag til arbejdsformer: På baggrund af dokumentaren og det øvrige materiale kan eleverne i 

forskellige grupper evt. få til opgave:  

 at argumentere for anvendelsen af lobotomi, som man ville have gjort det i midten af det 

20.århundrede . 

 at beskrive skildringen af danske lægers arbejde med psykofarmaka i de to fremstillinger i 

synspunktsmaterialet.  

http://museernepaakanten.dk/sites/default/files/kilder%20og%20litteratur/Agner%20Helwegs%20brev.pdf
http://museernepaakanten.dk/sites/default/files/kilder%20og%20litteratur/Agner%20Helwegs%20brev.pdf
http://museernepaakanten.dk/da/huse/psykiatrisksamling/det-hvide-snit
http://dk.timefor.tv/i/21297025400-bedste-mening-hvide-snit
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 at beskrive de anvendte virkemidler i medicinalreklamerne som gengives i Kelstrups fremstilling og 

overveje Kelstrups hensigt med at optrykke disse i bogen. 

 at karakterisere Rosenbergs beskrivelse af den offentlige debat om psykiatrien i 1970’erne og 

1980’erne.  

Modul 9: Galebevægelse og antipsykiatri 
Baggrundsstof:  Opslagene ”Antipsykiatri” og ”Galebevægelsen” på 

http://www.denstoredanske.dk 

Analysemateriale:  Plakat: Galelejr 1985 

Galevise (Benny Karpatschof) 

”Sommerlejren som aktion og modmagt” Reportage fra Galebevægelsens 

sommerlejr v. Røjle og de mange aktioner mod ”fortet” a.k.a. Statshospitalet i 

Middelfart i Medicin, magtudøvelse, modstand  

Synspunktsmateriale: A. Kelstrup Galskab, psykiatri, galebevægelse (1983) s. 271-79, 289-300 

  Psykiatriens historie i Danmark s. 309-317 (uddrag) 

Forslag til arbejdsformer: Eleverne kan arbejde med analyse- og synspunktsmaterialet ud fra følgende 

problemstillinger, som kan danne baggrund for korte mundtlige 

præsentationer evt understøttet af PP med billeder eller centrale citater. 

 Hvordan og hvorfor aktionerede Galebevægelsen og Galelejren mod 

personalet på hospitalet i Middelfart? Hvordan skildrede bevægelsen selv 

disse aktioner og deres effekt? Hvilke ideologiske strømninger afspejledes i 

Galelejrens projekt og dens kommunikation herom?  

 Hvorfor så Galebevægelsens plakater ud som de gjorde? Giv en analyse af de 

to plakater i materialet og perspektiver gerne til Benny Karpantschofs 

Galevise.    

 Hvordan beskriver Anders Kelstrup forskellene mellem de organisationer og 

bevægelser, der varetager de sindslidendes interesser? Hvilken organisation 

er at foretrække – og hvorfor? 

 Hvordan beskriver Raben Rosenberg antipsykiatribevægelsen (dens 

medlemmer, inspirationskilder og hensigter) og dens betydning for behandling 

og forskning indenfor psykiatrien? Og hvordan passer denne beskrivelse med 

bevægelsens selvbillede? 

http://www.denstoredanske.dk/
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Modul 10: Psykiatrien i dag: Status og fremtid. Hvor går vi hen? Er vi på 

gale veje? 
En perspektivering til den aktuelle situation er naturligvis en oplagt afrunding på forløbet. En sådan kan 

gøres på et utal af måder – og enhver måde der måtte blive foreslået her, vil uden tvivl hurtigt blive uaktuel 

eller irrelevant. Det følgende skal derfor blot opfattes som ideer og tanker til inspiration: 

Status: Psykiatrien opfattes og omtales af mange som et område i krise. Der er jævnligt debat om og kritik 

af behandlingsformerne – overmedicinering, brug af fiksering osv. Psykiatrien har igennem en årerække 

også haft det vanskeligt som medicinsk speciale, da det har været svært at tiltrække medicinstuderende og 

yngre læger til faget. Endelig har uheldige enkeltsager (f.eks. Mejlhedesagen) også skabt et uheldigt fokus 

på psykiatrien i Danmark, der ofte tiltrækker sig fokus som et område, hvor ”noget må gøres”. 

Forløbet kan afsluttes med en perspektivering til den nuværende debat om psykiatrien. I den forbindelse 

kan man bede eleverne overveje følgende spørgsmål:  

Ligner debatten om de psykiatriske patienters vilkår debatten i tidligere perioder?  

Hvilke veje frem for behandlingen af psykiatriske patienter anviser nutidens eksperter og politikere? Og 

minder de om strategier, som har været prøvet tidligere? 

Hvad, om noget, kan man måske lære af erfaringerne af århundreders behandling af psykiatriske patienter i 

Middelfart og på andre institutioner? Er der hjælp at hente i historien for nutidens læger og politikere i 

planlægningen af fremtidens psykiatri?  

Forslag til baggrundsstof:  

Regionernes fremtidsvision ”En psykiatri i verdensklasse” http://www.e-pages.dk/regioner/22/ 

Leder i Politiken (16/2 2012) ”Regeringen må nedsætte en psykiatrikommission: 
http://politiken.dk/debat/ledere/ECE1541359/regeringen-maa-nedsaette-en-psykiatrikommission/ 

Debattråd på det sociale netværk PsykiskSårbar: 
http://www.psykisksaarbar.dk/ps/debatepage46.aspx?DTID=40 

 

Man kan herudover bede eleverne undersøge forskellige politiske partiers syn på psykiatrien og mulige 

fremtidige reformer heraf.  

Endelig kan det varmt anbefales at invitere en repræsentant for standen, som vil kunne fortælle om 

moderne behandlingsformer og institutioner samt rationalet bag disse.  

Materialer: 

Middelfart Museum Fra dåre til patient: http://www.middelfart-museum.dk/fra-daare-til-patient 

Museum Ovartaci, Århus Universitetshospital Risskov: http://ovartaci.dk/psykiatrihistorie/plancher/pl8-

indhold.htm 

Oksholt, Elizabeth. "De sindssyges Paradis - træk fra psykiatriens historie" (1998) http://www.psykiatri-

regionh.dk/NR/rdonlyres/BC66882D-C4C9-4570-B964-B46E5E3CE589/0/DesindssygesParadis.pdf 

 

http://www.e-pages.dk/regioner/22/
http://politiken.dk/debat/ledere/ECE1541359/regeringen-maa-nedsaette-en-psykiatrikommission/
http://www.psykisksaarbar.dk/ps/debatepage46.aspx?DTID=40
http://www.middelfart-museum.dk/fra-daare-til-patient
http://ovartaci.dk/psykiatrihistorie/plancher/pl8-indhold.htm
http://ovartaci.dk/psykiatrihistorie/plancher/pl8-indhold.htm
http://www.psykiatri-regionh.dk/NR/rdonlyres/BC66882D-C4C9-4570-B964-B46E5E3CE589/0/DesindssygesParadis.pdf
http://www.psykiatri-regionh.dk/NR/rdonlyres/BC66882D-C4C9-4570-B964-B46E5E3CE589/0/DesindssygesParadis.pdf
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Nyttige spørgsmål ved sammenlignende analyse af fremstillinger 
 

1. Hvad skildres og hvad skildres ikke? Er der begivenheder eller personer som nævnes eller 
fremhæves i en fremstilling og ikke i en anden – og hvordan kan det farve læserens billede af 
begivenheder og aktører? 

2. Hvordan begrundes og forklares udviklinger og handlinger? Hvem – om nogen - tilskrives ansvaret 
for forskellige handlinger? Anvendes der rent grammatisk aktiv- eller passivkonstruktioner? Hvilke 
motiver og årsagssammenhænge nævner forfatteren? 

3. Hvor ligger fokus/udgangspunktet for fremstillingen? Tager forfatterne udgangspunkt i forskellige 
personer eller gruppers situation (f.eks magthavernes eller de fattiges, lægens eller patientens)? Er 
der forskelle på hvor lang en periode fremstillingen dækker? Og hvordan kan forskellene i 
fokus/udgangspunkt farve læserens billede af begivenheder og aktører? 

 

Hvis man kan finde forskelle mellem to fremstillinger af de samme begivenheder/forhold, bør man også 

forsøge at forstå og forklare disse. Her gælder det om bl.a. at overveje: 

a) Værkets karakter og formål. Er der f.eks. tale om et uddrag fra en kort og ”tilstræbt objektiv” 
skildring af hele verdenshistorien eller om uddrag af et værk, der er mere snævert i sit fokus og 
måske er skrevet med en særlig pointe eller dagsorden in mente? Det kan jo – måske - forklare 
forskelle i detaljeringsgrad eller fokus. 

b) Forfatterens historiesyn og politisk/ideologiske ståsted. Ved man noget om dette? Vidner 
fremstillingen f.eks. om en tydelig: 

 Individ og begivenhedsorienteret historieopfattelse  

 Marxistisk/materialistisk (inspireret) historieopfattelse 

 Kultur-, kunst og hverdagslivsorienteret historieopfattelse 
c) Andre relevante forhold 

 

 

    


