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Psykiatriens historie i Danmark Merete Bjerrum Hent PDF Forlaget skriver: Skildringer af dansk psykiatri har
ofte haft karakter af politiske indlæg. Enten i form af skrifter, hvor psykiatere forsvarer psykiatrien som hård
videnskab, eller kritiske analyser af psykiatrien som et disciplinerende system, der på forskellige måder

undertrykker såkaldt syge´ mennesker.

I denne bog gives for første gang en samlet historisk skildring af den danske hospitalspsykiatri med fokus på
både videnskabelige landvindinger og den skiftende historiske kontekst, psykiatrien har udviklet sig

igennem.

I ti kapitler fortæller forfatterne - som tæller både psykiatere og historikere - om dansk psykiatri fra
grundlæggelsen af Sct. Hans Hospital i 1600-tallet til i dag, hvor neuropsykiatrien vinder frem, og skellene
mellem førhen adskilte psykiatriske retninger i stigende grad nedbrydes til fordel for en mere sammensat

beskrivelse af psykiske lidelser.

Psykiatriens historie i Danmark er et enestående værk om et aspekt af danmarkshistorien, som har en
bemærkelsesværdig evne til at bringe sindene i kog, men som ikke desto mindre har været sparsomt skildret.
Jesper Vaczy Kragh (red.) er cand.mag. og ph.d. og ansat ved Medicinsk Museion, Københavns Universitet,
hvor han arbejder på et forskningsprojekt om medicinsk behandling i psykiatrien i perioden efter 1950. Han

er forfatter til en lang række artikler om bl.a. psykiatrihistorie, spiritisme og kulturhistorie.
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historikere - om dansk psykiatri fra grundlæggelsen af Sct. Hans
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