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1. indlæggelse: 01.10.1966. 
i 

16 årig dreng indlægges akut for svær depression med selvbebrejde. 

ser og suicidale tanker. 

Familieær disposition: 

Faderen begik selvmord 1964 i forbindelse med hospitalsindlæggels 

  

for ukendt sygdom. Ellers ingen kendte somatiske eller psykiske 

lidelser i familien. 

Tidligere: 

Graviditet, fødsel og psykomotorisk udvikling ukompliceret. Den 

sproglige udvikling ligeledes upåfaldende. Personlighedsmæssigt 

beskriver moderen som et barn, der på én gang har været meget kny 

tet til hende, i perioder næsten omklamrende, og samtidig meget 

selvstændig. Fra 2 års alderen har han med sin madpakke været bor 

te fra hjemmet fra tidlig morgen til det blev mørkt, idet han op- 

holdt sig hos en skærsliber, dybt fascineret, som han var af kni- 

ve, sakse og andre skarpe instrumenter. I børnehavealderen plage- 

des han af tilbagevendende mareridt, i hvilke han oplevede at slå 

enten moderen eller faderen ihjel. I skolen var Michael faglig 

dygtig, men ofte så hensunken i sin egen fantasiverden, at det 

ikke blot gik ud over hans opmærksomhed overfor undervisningen, 

men også over kammeratkontakten. Han blev betragtet som en enspæn 

der, som på én gang blev ladt i fred, men samtidig var isoleret 

fra de andre. 

Aktuelt: 

Moderen oplyser, at Michael "overhovedet ikke" reagerede på fade- 

rens selvmord, da det skete og siden ikke spontant har omtalt ham 

førend han i sommer pludselig begyndte at mumle usammenhængende 

brokker, der efterhånden kunne forstås at indeholde hentydninger 

til, at han var skyld i faderens død. Herefter fulgte en periode, 

hvor Michaels stemningsleje vekslede mellem at være højt og lavt. 

Når han var højt oppe, næsten manisk, fabulerede han om en retfær 

dig straf, som havde ramt hans far, og når han var langt nede og 

depressiv, var han skyld i faderens død, og efterhåndne i alle de 

ulykker der stod at læse i avisen. 

I dagene op til indlæggelsen har hans tankegang været helt usamme 

hængende, samtidig med, at der dukkede suicidale impulser op.  



(01.10.91) 

02.10.66 

03.10.66 

04.10.66 

04.10.66 

06.10.66 

07.10.66 

08.10.66 

05.11.66 

25.11.66     

| Objektivt psykisk: 

| Høj (2,08 m) ung mand med brune øjne og mørkt brunt hår. Klart psy=—   

kotisk med springende tankegang med depressivt farvede selvbebrej- 

delser vekslende med megalomane forestillinger om at være dels den 

frelsende gud og dels den hævnende gud. Samtidig angstanspændt og | 

garderet, næsten paranoisk. Den følelsesmæssige kontakt med ham er 

i meget overfladisk og hans hentydninger til suicidale tilskyndelser 

synes meget realistiske. 

| Diagnose: depressio mentis endogenica 

psychosis acuta 

begyndende skizofreni obs. 
H. Poulsen, reservelæge/jp 

Anmanese som anført: klart psykotisk depressiv, suicidaltruet. Kan 

  

  

  

  

| indgå i LSD-projektet. 
G.E. Petersen,overlæge/jp 

1.LSD-behandling: se specialark. 

2. LSD-behandling: se specialark. 

3. LSD-behandling: se specialark. 

4. LSD-behandling: se specialark. 

5. LSD-behandling: se specialark. 
  

Patientens psykiske tilstand klart forværret under LSD-behandlin- 

gen. Tankegangen er nu massivt paranoidt præget, samtidig med at 

han har talrige impulsgennembrud med udadprojektion og sadistisk 

aggressive forestillinger om hævn overfor afdelingen og dennes 

ledelse. Virker hallucineret, ser knive for sig og hospitalsgange 

indsmurt i blod og insisterer på at kalde Det Røde Have Det Blodig 

Hav. 

LSD-behandlingen må indstilles, og traditionen psykofarmakabehand= 

ling sættes iværk. 
G.E. Petersen, overlæge/j 

Patienten har responderet rimeligt godt på psykofarmakabehandlinge 

idet impulsgennembrudene med de aggressive og sadistiske forestil- 

linger er blevet sjældnere og afbleget i styrke. 

P. Olsen, R1/Jp 

Fortsat fremgang. Det er realistisk at tro, at patienten kan ud- 

skrives ved juletid til fortsat ambulant depotbehandling. 

G.E. Petersen, ovel./Jp  
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22.12.66 Patienten udskrives til hjemmet, selv om han fortsat kan frembyde 
j | 

en vis paranoisk tankegang og en vrede mod sygehuset og den behand- 

ling som han føler er årsag til at han ikke er helt rask. 

G.E. Petersen,overlæge/jp 

06.01.67 Patienten er udeblevet fra den ambulante samtale. 

P.Olsen, R1/Jp 

07.01.67 Opringning fra politiet: 
  

Michael Mayer har begået 2 sadistiske mord på tilfældige personer, 

der dog begge har haft efternavnet Petersen. Han er akut indlagt 

på den lukkede anstalt Bøgelundgård og skal formentlig være ind- 

lagt der i en årrække. Han har svoret at ville hævne sig på læger- 

ne, når han en gang kommer ud. G.E. Petersen, overlæge/jp 

07.01.67. |Sagen hermed afsluttet. 
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Massakre 
Glænø sygehus 
Adskellige dræbt i weekendens 
morderiske mareridt… 

    

Fredag aften begyndte en blodig " Vi spurgte Amtsborgmester anders 

weekend for ansatte og indlagte Værebro om, hvordan Grænølunds 
på Glænø sygehus. fremtid ser ud ? 
Til at starte med så det ud til, at "På baggrund af denne episode må 
hele skylden for de sidste dages Amtets sygehusudvalg tage Glænø 
hændelser kunne ligges over på Sygehus' foresatte eksistens op til 

den sindsyge massemorder : fornyet overvejelse". 
Michael Mayer, som netop var Af Finn Stampe 
undsluppet fra opholdshjemmet 

"Brøgerup Gård ". 
  

Den igangværende Politi-under- 
søgelse har imidlertid fremskaf- 

fet resultater der viser, at Mayer 
kun har stået for 2 til 3 af mord- 

- ene. Hvem der så har slået den 
resterende del af ofrene ihjel det 
vil den videre undersøgelse for- 

håbentlig vise. '   kil 

Den chokerede amtsborgmester 

Anders Værebro. (Foto: Erik Gleie) 
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