
Anlægsforslag 
Budget 2023-2026 

 
Emne: Udvikling af Mind Nr.: A10-05 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Økonomiudvalget Erhverv og Turisme Kultur, Fritid og Staben 

 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Anlæg – Udgifter 2.075 2.075   
Anlæg – Indtægter     
Anlæg - Netto 2.075 2.075   
Afledt drift – sæt X     

 
Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger 
Middelfart Kommune har i budgetforlig 2021 besluttet at spille en aktiv rolle i udviklingen af MIND/MINDWALK 
under forudsætning af fondsfinansiering.  
 
Der har i tidligere år været arbejdet med en samlet anlægsøkonomi på ”Bygningsfonden til Mind og Mindwalk”. Nu 
tænkes Mind og Mindwalk realiseret som to selvstændige anlægsprojekter. 
 
MIND og MINDWALK skal etableres i det tidligere psykiatriske hospital i Teglgårdsparken. MIND og MINDWALK 
bliver en helt ny måde at tænke museum på, da attraktionen både vil koble sig til Middelfarts historie, og samtidig 
være en nyskabende formidling af aktuelle emner omkring psykisk sygdom og trivsel – og bidrage til rummelighed 
og forståelse.  
 
Der ses et stort potentiale i MIND og MINDWALK, der efter planen skal udvikles som en attraktion med 
tiltrækningskraft på højde med BridgeWalking.  
Det er intentionen at udvikle MIND og MINDWALK i de kommende år i et samarbejde mellem Middelfart Museum og 
Middelfart Kommune. Mind og Mindwalk opdeles i to selvstændige anlægsprojekter.  
I forbindelse med fundraising, projektering og etablering er der behov for at etablere en fondskonstruktion, der kan 
sikre projektets realisering, men ikke den efterfølgende daglige drift. 
 
Beskrivelse af projektets indhold/kvalitet:  
MIND bliver en del af Middelfart Museum, som er det eneste statsanerkendte museum i Danmark, der har 
psykiatrihistorie som særligt fagligt satsningsområde. MIND har den største danske samling af genstande fra 
psykiatrien. Samlingen skaber et stærkt grundlag for formidling i særklasse i kombination med interaktiv teknologi. 
Udstillingerne tager gæsterne med på en historisk rejse og viser hverdag og vilkår for psykiatriske patienter 
gennem tiden. Historien bruges som fundament til at skabe nysgerrighed og interesse for aktuelle problemstillinger 
og viser samfundets skiftende syn på emner som normalitet, tvang og diagnoser.  
Samtidig skildrer udstillingerne psyken, og hvordan man kan leve et godt liv på trods af en psykisk lidelse. MIND vil 
udvikle formidlingen i tæt samarbejde med dem, historien handler om: brugere, pårørende og medarbejdere inden 
for det psykiatriske område. 
 
I de underjordiske gange under det tidligere sindssygehospital, hvor portører fragtede patienter rundt, oplever 
gæsterne en dramaturgisk rejse gennem forskellige psykiske lidelser. Visuelle og auditive elementer oversætter 
typiske symptomer, når gæsterne går i mørke gange, ser silhuetter, hører hvisken og går mod det skarpe lys på vej 
ud. Målet er, at gæsterne får en oplevelse, der kan give dem en større indsigt i og forståelse for psykisk sygdom og 
egen psyke. Mens udstillingerne i MIND formidler objektivt, er MINDWALK subjektiv og oplevelsesbaseret. 
 
Økonomi 
Nu er fondsfinansieringen af MIND faldet på plads. Mind tænkes anlagt umiddelbart. Realiseringen af MIND er 
beregnet til 28 mio. kr. Middelfart Museum har fondsbevillinger for 23 mio. kr. De sidste 5 mio. kr. medtænkes som 
en kommunal medfinansiering (kommunal nettoudgift 4,150 mio. kr. - på grund af særlig moms ordning) 
 

Tidshorisont  
Tidsplan, herunder forventet ibrugtagelse: 
MIND forventes udbygget frem til og med 2024.  
 

Klima- og Bæredygtighedsvurdering   
K&B 

vurderet 
Ja/Nej 

Bidrag 
opfyldelse af 

klimamål 
(Stort/Mellem/ 
Lille/Negativt) 

Skønnet drivhusgasudledning (CO2) Er forslaget det bedste 
realistiske klimaforslag 
Ja/Nej 

Anlægsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

Driftsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

  

Nej 
 

    

 
* Rød = Øget udledning – Gul = Ingen ændring af udledning – Grøn = Reduktion af udledning 

 

 


