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DER VAR en bredenighed t Danmark i 1940'erne ogheltfrem'lU 7o'erne om at bruge elektrochok 
og lobotomi frem for psykologi. 

Verdensmestre
 
i det hvide snit
 
Danmark var det land i 
verden, deroftest brugte 
det hvide snit på psykisk 
syge. Og langt de fleste 
var kvinder, viser den 
første historiske forsk
ning på området, der 
offentliggØres i dag. 

En ao-årig syerske kom fra et 
'dårligt barndomshjem', 
hvor hun havde været 'efter
stræbt af faderen' og ofte var 
løbet hjemmefra. 'En tem
melig vulgær, utiIforladelig, 
psykopatisk person', lød vur
deringen fra psykiateren, da 

de. Først i 1983 blev indgre
bet, der i lægelige termer 
kaldes 'Iobotomi', forbudt i 
Danmark efter indblanding 
fra Folketingets Ombuds
mand og en række stærkt 
kritiske rapporter fra unge 
psykiatere. 

»Dervar en bred enighed i 
Danmark i 1.940'erne og helt 
frem ti17o'erneom at bruge 
elektrochok og lobotorni 
frem for psykologi. Generelt 
har vi tradition for en meget 
hårdhændet behandling af 
afvigergrupper. Vivar også 
de første, der indførte kastra-: 
tion og sterilisation i 1929.~ 
siger ph.d. Jesper Vaczy 
Kragh fra Medicinsk Muse

fli(f'l'lir'""~~""""""'''''' 

I' Il!f Generelt harvi 
tradition for.en meget 
hArdhæJ'!det behandling 
afafvigergrupper. Vi var 
også de fllrste, der indfllr
te lIastrillIon og sterilisa· 
tionilgZg 

JESPER "ACZYXRAGM 

Man blev grupperet efter ad
færd, så ae mest urolige blev 
samlet på 3o-sengsstuer. 
hvor de lå fastspændt uden 
tøj i deres egen afføring da
gen lang. Der var larm og 
råben deenet rrmdt ~nl.'n;f'''~ 
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Verdens(mestre 
-d h� -d'· '.l (et Vl esnlt 

labii de. Førsti 19~.3 blev indgre-rr' "l
:'.'~'t, d~i.Jæg;(>Jige.teJ1lUer. .� ... Generelt har vi . 
~si·~1,WtblldtL ...•..• '..� ':}~rkftijJå'~~ , ,', ~'~',el'u:r- " """"" "', ,nf;""',O!:~~~~ ,.':D'·~nlfil'ig.""".."<,,,~ ···.· ~••... 2 .. ··.·1t to.,.enme.get

·.~e. Og langt de fleste� fra Fo1kelingelS()lnbuci,.>; •••·~,lI~behandling 
mand og en række stærkt afåMgerglUPJlet- '" var•:var kvinder, viser den 
kri~ke rapporter fra unge. også de '-'ste deri.tØrste historiske forsk psykiatere. • • • • 

. :iling på området, der •Dervar en bred enighed i te kastrati01l og sterilIsa-
Danmark i194~'emeog helt flon i 1929offentliggøres i dag. 

, freI11J;il",,~~erne, ,om_,~t,J?,:Wi~_ " JESPER VACZY KRAGH I 
elektfpcb,ok og lobotonii . 

En • o-årig syerske kom'flå et frem for'psykologi, Generelt' 
'd1irligt barndomshjem', . harvi tradition for en meget Man blev grupperet efter ad
hvor hun havde været 'efter hårdhændet behandling-af", . færd, så de mest urolige blev' 
stræbt atfaderenog ofte var afvigergrupper, Vi var også . samlet på 3Mengsstuer. 

.løbet hjemmefra. 'En tem de første, der indførte kastia hvor de lå fastspændt uden 
melig vulgær, utilfbrtadelig, tion og sterilisationi 1929.« tøj i deres egen afføring da
psykopatisk person'. lød vur siger ph.d. jesper Vaczy gen lang. Der var larm og 
deringen fra psylda:eren,'da Kragh fra Medicinsk Muse råben døgnet rundt, Hospita
hun blev irldlågtp[Ori~i ion. der som den første har lerne var overbelagte. På 
Vordingborg. Her havde man t1\et lov at gå de mangejour Oringe, hvor der i dag er om
svært ved at styre hende. naler.igennem, kring 30 patienter inqlagt, 

Fem.måneder senere.fik journaler, derdokumente var der i 1950'erne 850 patio 
hun det hvide snit. Efter ope rede tydelige bivirknirlger enter,s sigerjesper Craczy 
"ratioti~nfiindtlægeme hen som stærke 'Smerter. krampe Kragh. 
de 'stadig en del uropræget. anfald; apati ogmistet evne Det var især unge kvinder. 
på barnlig.maner tiltaler til at holde på afføring på lo der kom under kniven. Fak
hun alle med du', men dog botoini-patienteme - hvis tisk tegner kvinderne sig for 
mindre vredladen, og farnili de aleså.oæelevede. næsten 70 procent afmitte
enindvilgede i.at tage hende ne i Danmark. 
hjem igen, !"'ange nristede.liVf!! .Man havde sværere ved at 

Siden-forsvandt hun ud af For jesper CaczyKraghs tackle de' urolige patienter 
de journaler. der.Ldag for fursknIDgviser nemlig også. . .,2!;!cyindegangen, og køns
første gang er ble'jet offent atdatidens psykiatere var be- •.roll~"gjorde nok, at det 
liggjo"!' om brug afdet hvide kendt med.at op mod seks . v:ir Ietteeeat fil. samtykke fra 
.~lli!iJ;l~~ '. . procent af'operationerne kp- pårørende til at udføre en Io

'.: Ogdet er ikkes!:ykkepænt stede patienterne !iyet:.Men· botoini på kvinder. Men der
o:ianlna#<Sbi'toiie. der rulles . trods biVirltningetogrirlge tilkom, atde var lettere at få 

.ud:1d~4.s00·hjernesnit er dokumenteret-effekt var det udskrevet end mænd. Der 
vi det.landIverden, der har god grund til, atbåde læger . var stor Viljetil at tage imod 
brugt indgrebet oftest. til og patienter efterspurgte en kvindelig hushjælp, efter 

"trods-for at der nærmest in snittet. hun havde fået det hvide� 
gen Videnskabelig forskning .ForhOldene på de psykia- snit både på landet og i by-�
fandt sted på, om detvirke- ~ triske hospitaler var barske. en,« sigerJesperCraczy� 

Kragh, der for at få lov til sin 
efterforskning indvilgede i 
ikke atkontakte eller olfent

• ·l.l:IblIlomible~.ildlllit ligg-0re navne på nulevende 
~å4500menneski!ii lobotomiopererede og 
ØanJll;llk Ita 1939 til pårørende. Efterforskning af 

. 1983, h~or detblfv psykokirurgien i Norge med
forbudt. ferte en erstatning på 

100.000 kroner til de opere• 60-li8 procental de -rede patlenten Men-i 1990'er~opererede var kvinder ne afviste Sundhedsstyrelseni alderen 14-80 å,. at følge det norske eksempel. 
• Der var blandt patien�
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