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Professor Erik Strömgren, her på sit kontor, er uden diskussion en af de store skikkelser i Risskov-hospitalets og
dansk psykiatris historie. Foto: Peter Strömgren.

Erik Strömgren (1909-1993) var

også hospitalets lægebibliotek

fik forevist samlingen med

overlæge ved Psykiatrisk Ho-

til et af de største og mest

beskrivelse af værkernes tilbli-

I Museum Ovartaci’s arkiv

spital i Risskov og professor i

betydende i Nordeuropa, hvis

velse. Det var denne samling,

står tre store stålskabe med

psykiatri ved Aarhus Univer-

værdifulde samling af sjældne

som Johannes Nielsen, som én

skuffer til hængemapper, 4

sitet fra 1945 til 1979. Allerede

udgivelser fra overlæge

blandt hans mange fortjenester

i hvert skab. Heri befinder

i sin studietid så han mulighe-

Selmers tid nu også befinder

fik katalogiseret og udbygget,

sig professor Strömgrens

derne for at skabe et forsk-

sig i museet. Strömgren inter-

og med tiden også flyttet til

efterladte arkivmateriale fra

ningscenter ved Risskov-hospi-

esserede sig også for det, der

sin nuværende placering:

hans store psykiatriske

talet og det nye universitet i

dengang var hospitalets

Museum Ovartaci, opkaldt efter

befolknings- og arvelig-

Aarhus. Han fik oprettet et

museum, en samling af indlag-

én af sine væsentligste bidrag-

hedsundersøgelse af den

institut for psykiatrisk

te patienters kunstneriske og

ydere.

Bornholmske befolkning fra

befolkningsbeskrivelse, Demo-

håndværksmæssige arbejder,

1930’erne og fra en 50-års

grafisk Institut, et institut for

som han fik dem til at overgi-

Bornholmsundersøgelsen fik

efterundersøgelse i

biologisk og laboratoriemæssig

ve til museet, som dengang

Erik Strömgren ideen til i sin

1980’erne. Desuden rummer

forskning, for neuroanatomisk

befandt sig i tårnbygningens

studietid. Her fik han sin gang

museet en enestående sam-

forskning, for kromosom-

øverste etage. Det var ikke

på det psykiatriske hospital i

ling af litteratur om

undersøgelser og et psykolo-

offentligt tilgængeligt, men ved

Vordingborg, “Oringe”, hvor

Bornholm, alle større og

gisk institut, ligesom han fik

en af Strömgren's studenter-

han traf patienter fra

mindre udgivelser om øens

etableret et børne- og ung-

forelæsninger, hvor fremmødet

Bornholm, som hørte til det

befolkning, historie og for-

domspsykiatrisk hospital ved

på grund af vejret og årstiden

område, som hospitalet fik

hold i det hele taget, som

siden af det gamle hospital,

ikke var så stort, husker jeg,

indlagt patienter fra. Øen

Strömgren havde samlet

som blev udvidet betydeligt i

at vi blev gelejdet op ad en

udgjorde et afgrænset område

livet igennem.

1960’erne. Han udbyggede

snæver trappe til museet og

med sin egen dialekt og sær-
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prægede efternavne, som
f.eks. Ancher, Kofoed eller
Sonne, der gjorde det let at
finde bornhomere, hvis de flyttede fra øen og blev indlagt
andetsteds. Desuden var bornholmerne meget familiebevidste og havde nøje rede på
deres slægtsforhold. Samtidig
kunne øens befolkning på
dengang ca. 46.000 beboere
anses for tilstrækkeligt stor til
at tillade statistiske beregninger og ikke større, end at
undersøgelsen kunne foretages
af samme psykiater for at sikre
en ensartet diagnostisk bedømmelse. Altså et oplagt
emne for en befolkningsundersøgelse af psykiske lidelser og
deres arvelighedsforhold.
Målet for befolkningsundersøgelsen var at opgøre den psykiatriske sygelighed på
Bornholm på en bestemt dato:
prævalensen, og alle nytilkomne patienter år for år gennem

På en idyllisk halvø med udsigt til Vordingborg og Gåsetårnet ligger det psykiatriske hospital Oringe. Hospitalet
optog patienter fra østifterne, herunder også Bornholm, og under sin studietid her undfangede Erik Strömgren
ideen til sin store Bornholms-undersøgelse. Foto: Helle Lorenzen

en årrække: incidensen, særligt

der var indlagt fra Bornholm,

lidelse siden 1892. Han opsøg-

for at tidligere samarbejde

for skizofreni og manio-depres-

at kende, og ved gennemgang

te alle øens praktiserende

med sundhedsmyndighederne

siv psykose. Dernæst herudfra

af hospitalets ca. 10.000 jour-

læger, præster og lærere og

næsten havde fået udryddet

at foretage en tilbundsgående

naler siden oprettelsen i 1852

andre med omfattende lokal-

tuberkulosen på øen. Når han

undersøgelse af hyppigheden

fundet alle tidligere indlagte

kendskab for at skaffe sig

havde forklaret formålet med

af psykoser og andre psykiske

fra Bornholm. Dette blev sup-

oplysninger om mulige psyki-

sit besøg, var der praktisk talt

lidelser eller tilstande i de

pleret med besøg på andre

ske lidelser blandt øens

aldrig vanskeligheder med at

psykotiske patienters slægt,

psykiatriske hospitaler, institu-

befolkning i øvrigt. Alle med

få de oplysninger, som han

sygdomsrisikoen, særligt

tioner og plejehjem rundt i

psykisk lidelse aflagde Ström-

ønskede. Herved opnåede

blandt deres søskende og for-

landet for at finde dem, der

gren besøg, og han foretog i

Strömgren kendskab til alle

ældre, og til sammenligning

var blevet indlagt andetsteds.

alt hen ved 1000 sådanne

med lidelser og forstyrrelser af

også sygdomsrisikoen i gen-

1934-35 var han ansat på

hjemmebesøg for at få nærme-

psykiatrisk interesse på øen.

nemsnitsbefolkningen.

Amtssygehuset i Rønne, hvor

re oplysninger, herunder også

han ved gennemgang af ca.

om sygdomme i slægten. Ved

Til bestemmelse af den psykia-

Ved gentagne ansættelser på

20.000 journaler skaffede sig

besøgene blev han mødt med

triske sygdomsrisiko i gennem-

Oringe fra 1930 havde

kendskab til alle, der havde

saglig imødekommenhed,

snitsbefolkningen undersøgte

Strömgren lært patienterne,

været indlagt med psykisk

måske på baggrund af erfaring

Strömgren tre befolkningsgrup-
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hvorfra han kunne fortsætte
sine forskningsaktiviteter.
Efter opfordring fra yngre
læger, ansat på den i 1961
oprettede psykiatriske afdeling
i Rønne, påbegyndte han i
1982 en 50-års efterundersøgelse af arbejdet fra 1934-37
for at se, om sygeligheden på
Bornholm havde ændret sig
med tiden. Sammen med et
par af lægerne opnåede han
tilladelse til at indsamle materiale, nu til dels med moderne
hjælpemidler i form af adgang
til edb-registre, om end fortsat
med besøg i manuelle registre
og journalarkiver for tiden før
edb, men ikke tilladelse til at
henvende sig til patienterne,
kun til deres praktiserende
læger. I 1989 udkom en artikel:
“Prevalence of schizophrenia
on the island of Bornholm in
1935 and in 1983”, tænkt som
Herover Bornholms Amtssygehus i Rønne, hvor Erik Strömgren var ansat fra 1934-35. Her lagde han en væsentlig
del af det store forarbejde, som udmøntede sig i hans doktorafhandling, som udkom i 1938. Postkortet findes på
Rønne Byarkivs hjemmeside.

den første i en række af artikler, der sammenlignede hyppigheden af psykiske lidelser

per: søskende og forældre til

Alt i alt samlede Strömgren

som et klassisk forbillede for

ved de to undersøgelser. Det

to stikprøver af gennemsnits-

materiale fra ca. 14.000 perso-

befolknings- og arveligheds-

fortsatte arbejde var nået ret

befolkningen og samtlige hen

ner, en tredjedel af øens

undersøgelser verden over.

langt og manglede, efter hvad

ved 1.000 beboere i et enkelt

befolkning, heraf 1.700 med

Det indsamlede materiale

der forlød, ikke så meget i at

sogn. Den ene stikprøve-grup-

psykisk lidelse.

omfattede håndskrevne uddrag

være fuldført, da Strömgren ret

pe bestod af ca. 150 ikke-psy-

Resultaterne fra undersøgelsen

af journaler og dødsattester,

pludseligt døde efter kort tids

kiatriske patienter indlagt på

blev bearbejdet og sammenfat-

notater fra hjemmebesøgene,

alvorlig sygdom.

sygehuset det år, hvor han var

tet i en doktorafhandling i

kartotekskort med oplysninger

Der blev nogen tid herefter

ansat. Den anden omfattede

1938 : “Bidrag til den psykia-

for den undersøgte befolkning,

holdt et møde med medarbej-

alle 34- og 35-årige beboere i

triske Arvelighedslære. Paa

slægtsskemaer, navnelister og

derne ved efterundersøgelsen

Rønne, i alt ca. 300, som han

Grundlag af Undersøgelser af

tabeller, samlet i mapper,

for at se, om den kunne

så fandt en enestående mulig-

en Øbefolkning”. Den blev

kuverter og kartotekskasser.

videreføres, eller i det mindste

hed for at undersøge i forbin-

udgivet på Munksgaards Forlag

delse med en storstilet tuber-

samme år, oversat til tysk, som

Da Erik Strömgren i 1979

res. Det viste sig desværre

kulose-kampagne i 1935 i

dengang var det mest udbred-

måtte gå på pension, fik han

ikke muligt. De yngre medar-

byen.

te sprog i europæisk psykiatri.

lov til at beholde et emeritus-

bejdere havde fået nyt arbejde

Afhandlingen har siden stået

kontor på hospitalet i Risskov,

og kunne ikke finde tid, så

noget af den kunne færdiggø-
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man måtte se i øjnene, at

omfang, idet der på ny var

Demografisk Institut er for en

var på papir og kartotekskort

efterundersøgelsen måtte opgi-

samlet et større materiale med

del år siden blevet forenet

måtte man afvise.

ves og materialet arkiveres.

uddrag og notater, nye karto-

med de andre institutter til

En venlig konsulent ved Det

Undertegnede håbede imidler-

tekskort og lister, som skulle

Psykiatrisk Forskningscenter.

kongelige Bibliotek og

tid, nok vel optimistisk, at jeg

tjene som grundlag for elektro-

For hen ved 3 år siden overgik

Nationalbiblioteket foreslog at

måske senere ville kunne finde

nisk databehandling. Mapper

forskningscentret til Aarhus

spørge Museum Ovartaci. Det

tid til at fuldføre noget af det,

og kort var som tidligere forsy-

Universitetet, og centret skifte-

havde vi overvejet, men troede

der manglede.

net med forskelligt formede og

de navn til Translational

ikke det var en mulighed, da

Materialet og Strömgrens store

farvede faner og klips, ordnet

Neuropsychiatry Unit (TNU),

materialet omfattede personer

Bornholms-samling af litteratur

efter et sindrigt kodesystem,

Department of Clinical Medi-

med identificerbare data. Som

om øen og dens befolkning

som for Strömgren har været

cine, University of Aarhus, med

det sidste redningsstrå forhør-

befandt sig da på Demografisk

lysende klart, men som for

hovedvægt på psykiatrisk

te jeg mig så alligevel på

Institut, hvor det ikke kunne

uindviede har vist sig vanske-

grundforskning. I den forbin-

museet, og fik til min overra-

forblive. Den omfattende litte-

ligt at finde rede i. Desværre

delse blev det nødvendigt at

skelse et imødekommende til-

ratursamling viste Museet sig

havde han ikke indviet andre i

tømme arkivrummet, som

bud om arkivering i museets

lykkeligvis interesseret i at

systemet, heller ikke Lizzie

hørte under regionen.

arkiv. Der manglede blot

overtage. Men materialet måtte

Strömgren, hans enke, vidste

I den solrige sommer i 2013

Datatilsynets godkendelse.

indtil videre anbringes i insti-

nærmere herom. Der fandtes

tilbragte jeg igen mange timer

Også her mødte jeg stor for-

tuttets arkiv.

ganske vist en håndskrevet

i det mørke rum med at rydde

ståelse og opnåede godken-

Dette arkiv befandt sig i et

kodenøgle, men når man prø-

op og ud i det arkiverede

delsen på betingelse af, at jeg

vinduesløst rum i hovedbyg-

vede at anvende den, løb man

materiale, idet jeg var den per-

fortsat stod som dataansvarlig

ningens kælder. Her befandt

hurtigt vild i mængden af no-

son, der havde alder og erfa-

hvis materialet kunne samles i

sig materialer fra alle større

tater og mærkede kartoteks-

ring til at bedst at se, hvad

aflåste arkivskabe, hvortil jeg

undersøgelser, der var foreta-

kort, og kunne ikke få det til

der skulle makuleres eller

alene havde nøglerne. Det lyk-

get ved Demografisk Institut,

at stemme med tallene i de

bevares. Hele det værdifulde

kedes at få stuvet det hele

både afsluttede og ikke afslut-

publicerede resultater som

psykiatriske tvillingregister,

sammen i tre store stålskabe

tede, hvor materialet var hen-

udtryk for, at man var på rette

som havde været udgangs-

med skuffer til hængemapper,

lagt til senere bearbejdelse,

spor. Eneste mulighed forekom

punkt for flere psykiatriske

4 i hver, og således blev mate-

eller helt opgivet. Ved min

at være at gå ind i materialet

tvillingundersøgelser, viste Det

rialet anbragt i Museets arkiv-

ansættelse ved instituttet med

bagfra og ud fra resultat-talle-

Danske Tvillingregister ved

kælder. Her står det så, indtil

henblik på at udføre forsk-

ne prøve at identificere de ind-

Syddansk Universitet sig hel-

videre. Foreløbig kun indtil

ningsarbejde blev jeg som det

gåede personer med tilhørende

digvis interesseret i at overta-

udgangen af 2016, da museets

første af en ældre kollega

oplysninger fra notater og på

ge. Det omfattende materiale

fremtid kun er sikret indtil da.

taget med ned i arkivrummet

kartotekskort, et ganske

fra deltagelse i en række af

Vi håber alle på en løsning, så

og præsenteret for ikke mindst

omfattende arbejde.

WHO’s internationale epide-

museet kan fortsætte og der-

de håbløst uafsluttede arbej-

Jeg har prøvet adskillige gange

miologiske undersøgelser

med arkiveringen af

der, så indtrykket kunne synke

at finde ind i materialet, men

måtte med beklagelse sendes i

Strömgrens Bornholms-materia-

ind. Siden har jeg tilbragt gan-

hidtil desværre forgæves. Jeg

makulatoren. Og så var der

le, som det forekommer mest

ske mange timer i dette rum,

har svært ved at tro, at det er

Strömgrens Bornholms-materia-

naturligt at bevare sammen

ofte på solskinsdage, synes

helt umuligt, at undersøgelsen

le. Skulle det også skæres i

med litteratursamlingen om

det mig, med at granske

af det værdifulde materiale må

strimler og brændes? Jeg for-

Bornholm som udtryk for en

Strömgrens efterladte Born-

opgives og er gang på gang

søgte at forhøre mig forskelli-

enestående forskningsindsats i

homsmateriale.

vendt tilbage til det, senest da

ge steder, om man kunne

dansk psykiatri.

Ved efterundersøgelsen var

arkivrummet skulle ryddes.

modtage og arkivere materia-

materialet tiltaget betydeligt i
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let, men da det alt sammen

