Velkommen

SKOLETJENESTEN

til museet,
og en

verden
for sig...

NYKØBING SJ.

PSYKIATRISKE
MUSEUM
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Skoletjenesten
på Nykøbing Sj.
Psykiatriske
Museum sætter behandlingen

af psykisk syge ind i en historisk, samfundsmæssig og etisk ramme. Materialet
i Skoletjenesten består bl.a. af fotografier,
sygdomshistorier og patientskildringer
fra museets samlinger.

På museet kan du fx se udstillingen ”Psykisk Sygdom
1915-1970”. Udstillingen er
opbygget i en af de tidligere
afdelinger på hospitalet. Her
kan du se en stor mængde
effekter og fotografier fra
hospitalets historie.
Udstillingerne er genetableringer af isolationsceller,
kontorer, sengestuer, spisestuer m.m., hvor du bl.a. kan
se nogle af de apparater og
det udstyr, som blev brugt til
elektrochokbehandling. Se
også eksempler på tøj, der
har været båret af patienter
og personale eller noget af
det arbejde, som patienterne brugte deres tid på, fx
malerier og håndværksarbejder.
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Undervisningstilbud:
Forbryder
eller patient?
Målgruppe:
3.-10. klasse.
Fag:
dansk, historie,
samfundsfag,
kristendom.
Varighed:
2 timer.
Maks.
deltagere:
35.
Pris:
500 kr.

Hvordan har synet på sindssyge ændret
sig fra 1600-tallets Danmark til i dag?
Hvorfor er de, som bor på hospitalet,
patienter og ikke fanger? Det er spørgsmål, som undervisningen vil forsøge at
svare på, og det vil den gøre med afsæt
i historien, som den skete på hospitalet i Nykøbing Sj. og andre steder før
det. Det er historien om udviklingen
fra anstalter til hospitaler. Eleverne vil
gennem historier blive introduceret til
behandlingsmetoder gennem tiden,
fra dårekister til elektrochok. Eleverne
vil se effekter som fikseringsbælter og
senge, mens de får en indføring i tiden,
der gik før og efter hospitalernes indtog
i Danmark.

I patientens
fodspor
Hvordan var det at være indlagt på et
hospital i første halvdel af 1900-tallet?
Hvordan opfattede patienterne det
selv? Hvilken betydning havde hospitalet for samfundet omkring, og hvad
var hospitalerne i Danmark udtryk for?
Gennem fortællinger og kilder fra hospitalet i denne periode kommer vi tættere
på historien og tidens samfundssyn.
Vi tager på rundvisning på hospitalet
og i museets udstillinger, så vær parat
til et par timer tilbage i historien og til
et samfundssyn, de færreste vil tro har
eksisteret..

Målgruppe:
7-10 klasse.
Fag:
dansk, historie,
samfundsfag.
Varighed:
2 timer.

Praktisk
information:
Nykøbing Sj. Psykiatriske
Museum
Annebergparken 36
4500 Nykøbing Sj.
Kontaktperson:
Nastasja Ernst
Tlf.:
29 84 84 77
E-mail:
naer@sns-museum.dk

Maks.
deltagere:
35.
Pris:
500 kr.
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