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FORORD
Her i denne dejlige sommer dumper der en lille velskrevet artikel fra 
Svend Bach ind på Amalies Forlag.

Svend Bach. Tja, mine tanker vandrer mange år tilbage, til 1989, 
hvor jeg dengang var en meget ny aktivist på bladet Amalie.

I 1989 modtog vi fra Svend Bach et manuskript på ca. 100 sider 
og jeg husker hvordan jeg blev så fascineret af dets indhold, at 
selvom jeg var ny på forlaget, så ”plagede” jeg meget længe om, at 
vi skulle udgive dette manuskript som et tema nummer af Amalie. 
For første gang satte jeg mig alene til en computer og i samarbejde 
med forfatteren nedskrev jeg manuskriptet, der blev til bogen 
Antipsykiatri eller ikke-psykiatri.

I de efterfølgende 20 år har jeg utallige gange henvist til denne bog, 
jeg har brugt den i forbindelse med mange af mine foredrag og ind 
imellem læser jeg stadig i den, og hvorfor så det?

Jo, fordi jeg mener at den er så god, at den stadig er en perle i den 
debat som vi håbede skulle føre til en humanistisk psykiatri.

Nu skriver vi år 2009, men vi oplever ikke en ny human psykiatri, 
faktisk oplever vi en psykiatri der på mange måder bliver værre og 
værre. Godt nok har den forandret sig, men den er blevet mere 
sofistikeret og skjult i sin måde at udøve tvang på.

I dette nummer af Amalie bringer vi en artikel fra Svend Bach, der 
beskriver en lille bid af hans egen livshistorie, hvordan han som ung 
studerende i 1969 møder psykiatrien.

Vi bringer et lille uddrag af Abdulle’s møde med den danske 
psykiatri i dag, og faktisk er det en gyser at læse hvordan de to 
møder minder så meget om hinanden. Personligt må jeg undre mig 
over hvad lægestanden indenfor dansk psykiatri har kunnet og stadig 
kan slippe af sted med.

Svend Bach beskriver sit korte møde med psykiatrien fra 1969 og 26 
år senere beskrives Abdulle’s møde med dette system i 1996. Han 
beskriver sig selv som dengang værende en stille ung studerende, 
der i øjeblikke oplever stærke smerter i sin krop.



4

Abdulle er en dygtig studerende på 16 år, flygtning fra Somalias 
rædselskrige, der med sin familie kommer til Danmark. Abdulle 
oplever ligeledes øjeblikke med stærke smerter i sin krop. 

Begge føler de smerterne specielt i ryggen, så måske er livets 
genvordigheder netop lagt på deres unge skuldre. Når man har 
smerter går man til lægen og kan man der ikke finde en fysisk 
forklaring på det der gør ondt, så ”smides” man over i bunken 
af psykiske tilfælde. At havne i den bunke kan få katastrofale 
følgevirkninger for hele ens livsforløb.

De to beretninger, der starter næsten ens men ender vidt forskelligt, 
er et klart bevis på dette: At psykiatrien arbejder på et meget spinkelt 
grundlag, at den er bygget på tvang og straf.

I 1950’erne blev der tilføjet endnu en metode til psykiatrien, nemlig 
den ”kemiske spændetrøje” i form af kemiske stoffer, der mere eller 
mindre har den funktion, at de går ind og blokerer vigtige områder i 
den menneskelige hjerne.

I de sidste ca. 60 år er denne industri vel nok en af de mest 
eksperimenterende, den er farlig og nådesløs. Løbende oplever 
vi industriens nye præparater, hjernemediciner der uden skrupler 
afprøves på millioner af mennesker verden over, det er præparater 
der bruges selv på børn og unge.

Således fik den 16-årige Abdulle stoffet Zyprexa for smerter i ryggen. 
Som alle de andre hjernemediciner er Zyprexa et stærkt 
vanedannende stof, der går ind og blokere de fineste forbindelser 
som den menneskelige hjerne er i besiddelse af.

For nogle år siden var jeg bistandsværge for en ung pige, der siden 
sin barndom var blevet fyldt med stærke neuroleptika, hun tålte 
næsten ikke mere alle disse stoffer og en ”kvik” ny læge mente at 
hun skulle erstatte nogle af de gamle præperater med det dengang 
nye stof Zyprexa.

Efter at havde taget stoffet i få dage, gik hun pludselig i kramper, 
heldigvis var hun hos mig og jeg troede simpelt hen at hun skulle dø 
i mine arme inden ambulancen kom.

Hun overlevede, nu mange år efter er hun medicinfri, men tænk hvis 
hun dengang havde været alene i sin bolig??

Caia Davida
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Psykiatrisk justitsmord
DUSØR: 50.000 kr.
for opklaring af sag om fejlagtig tvangsindlæggelse og psykiatrisk 
tvangsbehandling.

Anledningen til denne dusør, er Patientklagenævnets accept af en 
psykiaters afvisning af at evaluere sagsforløbet med henblik på af 
erkende psykiaterfejl eller bibringe mig sygdomserkendelse samt 
Patientklagenævnets accept af, at psykiateren beskriver mig som 
”udvisende tydelige tegn på paranoide forestillinger” uden at kunne 
beskrive disse tegn på anden måde, end ved at antyde, at jeg er fuld 
af løgn, når jeg beretter om overvågning og påvirkning af min person 
samt ulovlig indtrængen i min bolig.

 Problematikken er essentiel i hele sagsforløbet, der begyndte i 1981, 
og hvorom kan berettes at jeg blev hindret i skilsmisse, da hustruens 
under-skrift skulle legitimere tvangsindlæggelsen offentligheden fik 
at vide, at jeg pludselig var blevet sindssyg og blev kørt bort i en 
sygetransport. Hospitalet fik at vide, at jeg var periodevis afvigende, 
hvilket forklarer, at jeg blev tvangsindlagt til trods for, at jeg virkede 
og var rask og hele tiden har været rask bortset fra tiden efter tvangs-
behandlingen, da jeg var stærkt ødelagt af Trilafon.

De første retssager foretoges uden aktindsigt for mig jeg efter 9 års 
søgen om aktindsigt i psykiatererklæringen finder denne falske op-
lysning, ”… begynder han at ændre på de elektriske installationer 
for at ”afprøve hustruen” …” (der findes mange flere fejloplysnin-
ger). Mange akter er bortkomne i hospitalsregi.

Flere oplysninger hos udlover af denne dusør.

Se i øvrigt Vestre og Østre Landsrets cirk.133,1. sept. 1958, der (på-
står jeg) overgiver for stor magt til psykiatrien.

Lars Jensen, Kirkevænget 3, Genner 
6230 Rødekro, tlf. 40568493
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Free Abdulle!
Abdulle ligger 
stadig i bælte og 
er frihedsberøvet 
på ubestemt tid

Abdulle er en ung 
mand på 27 år, som 
har været indlagt 
på Sikringen i 
Nykøbing Sjælland 
siden 2001, pga. 
behandlingsdom (8.nov.) og farlighedsdekret (11. nov.). 

Abdulle kom til Danmark som 11 årig dreng i 1992. I de fem år 
Abdulle har levet i frihed her i landet, var han en dygtig, rolig 
og ambitiøs skoleelev, der ville have en god uddannelse og et 
godt liv. 

Som 16 årig teenager blev Abdulle på grund af smerter i 
ryggen af sin familie kørt på skadestue. Lægerne kunne ikke 
diagnosticere ham, men uden forældrenes tilladelse og uden 
den forventede virkning brugte de elektro-chock. Natten over 
blev Abdulle flyttet til ungdoms psykiatrisk afdeling uden 
forældrenes viden. I denne afdeling opstod der konflikt mellem 
Abdulle og personalet pga. diagnosen og mangel på tolerance 
for hans kulturelle og religiøse baggrund. Overlægen og 
personalet på afdelingen pressede Abdulle til at acceptere deres 
diagnose og et langvarigt ophold på afdelingen. Det nægtede 
Abdulle. Efterfølgende anmeldte personalet ham til politiet for 
vold og overfald på personalet, efter at have fremprovokeret 
det hele. Familien blev ikke orienteret om hændelsen, selvom 
Abdulle ikke var myndig.
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Overlægerne og personalet nægtede familien besøg, indtil 
familien havde anskaffet sig en advokat og tolk for at sikre sig 
om Abdulle var i live, og om han havde det godt. Siden denne 
episode, har Abdulle været bæltefikseret og tvangsmedicineret 
med de mest potente former for antipsykotisk medicin. Abdulle 
blev isoleret og al kontakt og samvær med hans familie blev 
udelukket. Han blev deporteret til Danmarks mest sikrede 
psykiatrihospital i Nykøbing Sjælland i al hemmelighed. 
Abdulle har nu været udsat for straf, indespærring og 
mishandling på Sikringen i 8 år. 

Abdulle har aldrig udsat et andet menneske for fare, ej heller 
sit eget liv ude i det frie danske samfund. Alligevel er det 
lykkedes for nogle psykiatere via Retslægerådet at overbevise 
Justitsministeriet om at udstede et såkaldt farligheds dekret på 
ubestemt tid, Danmarks svar på amerikanske livstidsdomme.

Abdulle har ikke fået en fair rettergang fra start af, og sidenhen 
ved retsmøderne blev de gamle dokumenter gummistemplet af 
den samme dommer. I 10 år har Abdulle været bælte-fikseret 
og tvangsmedicineret uden hensyntagen til hans fysiske og 
psykiske helbred. 

Psykiatrien er et af Danmarks største sygeområder, og hvert år 
bliver området større. Lige fra dagsinstitutionerne og skolerne 
til de praktiserende læger, står man klar til at komme med en 
diagnose på børn, unge og ældre med alle mulige forstyrrelser. 
Derfor pas på jer selv, jeres børn og jeres familie! 

Hvis man ikke er bekendt med den danske psykiatri, bliver 
man det vel en dag. Så vågn op og vær opmærksom på det, der 
foregår i psykiatrien. 

Det starter meget uskyldigt, og man har ingen anelse om, hvad 
der sker, lige indtil man står tilbage bedøvet, frihedsberøvet og 
magtesløs. 
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Det er på den måde Abdulle kom ind i et system, som har for-
vandlet hans hjerne til kemisk laboratorium og frataget ham 
alle hans rettigheder.

Selv Europarådets Torturkomité har reageret på behandlingen 
af Abdulle i 2002 og i 2008, og ligeså har ombudsmanden, men 
Abdulle ligger stadig i bælte og er frihedsberøvet på ubestemt 
tid. Han kan ikke gå, kan knap nok tale, ryster over hele 
kroppen, og hans tænder er ødelagt.

Hjælp med at redde hans liv, før det er forsent!
Alle kan gør en forskel, Støt os med din underskrift. Støt kra-
vet om mindre bæltefiksering og tvangsmedicinering og mere 
medmenneskelighed og mangfoldighed i dansk psykiatri ved at 
deltage i denne underskriftsindsamling til fordel for Abdulles 
frigivelse og hans genforening med sin familie. 

Vi vil overlevere underskriftindsamlingen sammen med 
et åbent brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen, 
justitsminister Brian Mikkelsen samt sundhedsminister Jacob 
Axel Nielsen og domstolene. Resultatet vil blive offentliggjort 
på Abdulles website www.freeabdulle.info. 

Tusind tak for jeres empati og medmenneskelighed, må I blev 
belønnet for jeres gode hjerter og gerninger. 

På forhånd tak 
www.freeabdulle.info

J. Wikinanis
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Abdulle mishandlet og 
tortureret i det danske 
sundhedsvæsen fra freeabdulle.info
Abdulle var 16, da han blev tvangsindlagt på psykiatrisk 
afdeling på grund af smerter i ryggen. I dag er han 27 og har 
været 10 år i Helvede. 

Den 6. juli 2009 klokken 
13.00 blev der afholdt en 
demonstration til fordel for 
Abdulle Ahmed for at få ham 
frigivet og genforenet med sin 
familie.

Demonstrationen startede 
fra Slotholmsgade 
udenfor Justitsministeriet/
Sundhedsministeriet, og 
omkring klokken 15.00 
gik processionen gennem 
København mod Gammeltorv, 
hvor der fra klokken 16 var 
taler. 

Demonstrationen er arrangeret af Abdulle Ahmeds familie 
i samarbejde med Demonstrationskomitéen Free Abdulle, 
og repræsentanter fra disse, blandt andre, holdt taler på 
Gammeltorv. Forskellige ungdomsorganisationer deltog også.

Kort beskrivelse af Abdulles skæbne:
1992 – Abdulle kommer til Danmark sammen med sin familie 
som 11-årig. Han lever et helt almindeligt liv og drømmer bare 
om en uddannelse og et godt liv.
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1996 – Abdulle får ondt i ryggen.  
Lægerne kan ikke finde ud af hvorfor.
1997 – I marts henvender Abdulle sig igen med ondt i ryggen 
og får antipsykotisk medicin, Zyprexa, som han tager i den tro, 
det er smertestillende. Abdulle kan ikke tåle medicinen. Han får 
kramper, kaster op, og der bliver tilkaldt en læge, som indlæg-
ger ham.
 – Abdulle bliver indlagt, dog ikke på almindeligt hospital men 
derimod psykiatrisk afdeling, hvor han får elektrochok mod 
familiens vidende.
2000 – Abdulles familie får at vide, at han snart vil blive ud-
skrevet og komme hjem.
2001 – Abdulle bliver ikke udskrevet, tværtimod bliver han 
provokeret af personalet og går til modværge, og det ender med 
han får en behandlingsdom den 8.11.
 – Elleve dage efter behandlingsdommen, den 19.11. bliver der 
udstedt et farlighedsdekret på Abdulle, der bliver overført til 
Sikringen i Nykøbing Sj., et sted for livsfarlige forbrydere.
2007 – behandlingsdommen forlænges.
2009 – Anklagemyndigheden vil forlænge behandlingsdommen
Siden har Abdulle ligget i Sikringen, bæltefikseret dagligt, 
mens han har fået al mulig slags psykofarmaka. Han kan ikke 
gå, kan knap nok tale, ryster over hele kroppen, og hans tænder 
er ødelagte.
Europarådets Torturkomité 
har, ligesom ombudsmanden, 
reageret på behandlingen af 
Abdulle i 2002 og i 2008, men 
Abdulle ligger stadig i bælte og er 
frihedsberøvet på ubestemt tid.
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Torturkomité kritiserer 
Danmark for tvang  
 
Af Anders Legarth Schmidt - politiken.dk, 18. feb '09 

Abdulle Ahmed er blevet behandlet nedværdigende, mener 
Europarådets Torturkomité. Minister skal redegøre for 
sagen.

Det er i strid med konventionen om menneskerettigheder, at en 
patient på det psykiatriske hospital Sikringen har været spændt 
fast i bælte stort set hver dag siden 2001.
Sådan lyder det nu fra Europarådets Torturkomité, efter at Poli-
tiken har fortalt om den 27-årige Abdulle Ahmed, der er indlagt 
på landets eneste højsikrede hospital, hvor de mest sindssyge 
patienter og farligste psykiatriske patienter er indlagt. Patien-
ten blev dømt til behandling for overfald på personalet, da han 
som teenager var indlagt på psykiatriske afdelinger på Aalborg 
Sygehus.
Islandsk psykiater er skuffet
Den islandske psykiater Petúr Hauksson stod i spidsen for tor-
turkomiteens delegation, der besøgte Danmark sidste år, og var 
også med under forrige besøg i 2002. Inspektionerne mundede 
ud i to kritiske rapporter om Danmark.
»Jeg mødte den omtalte patient i 2002, og da var han i bælte. 
Jeg mødte ham igen i 2008, seks år senere, og da var han sta-
dig i bælte. Det var en stor skuffelse for mig at se det. Det er 
nedværdigende at spænde en patient fast i bælte over en så lang 
periode, og det strider mod menneskerettighedskonventionens 
artikel 3, som forbyder tortur samt nedværdigende behandling 
og straf«, siger Petúr Hauksson.
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Han understreger, at der ingen undtagelser er fra den artikel. 
Det betyder ifølge psykiateren, at den danske stat har pligt til at 
få gjort ende på brugen af langvarig tvang mod patienter på de 
psykiatriske hospitaler:
Bæltet som behandling
»Vi siger vores mening. Vi er ingen domstol, men menneske-
retsdomstolen har brugt vores mening som grundlag for adskil-
lige domme gennem tiden«.
Petúr Hauksson siger, at politikerne i Folketinget må være dybt 
skuffede over at høre, at en patient har været spændt fast gen-
nem en så lang periode, som tilfældet er for Abdulle Ahmed.
»Folketinget har gjort flere forsøg på at få brug af tvang i psy-
kiatrien ned. Uden held. For omkring fem år siden vedtog po-
litikerne en reform af psykiatrien og bevilgede et stort beløb til 
formålet. Øverst på politikernes ønskeliste stod nedbringelsen 
af tvang i psykiatrien. Men ønsket blev ikke opfyldt. Så vedtog 
de en ny lov om tvang i psykiatrien, som trådte i kraft i 2007. 
Igen var formålet at få patienterne ud af bælterne, men det ske-
te ikke. Det er helt utroligt at se på«, siger han, der er begyndt 
at tvivle på, om politikerne har en reel eller kun en symbolsk 
magt over, hvad der foregår på de psykiatriske afdelinger.
Ses ikke i andre lande
»Bæltet er en fast del af behandlingen af psykisk syge i 
Danmark, og det ser vi ikke på samme måde i andre lande. 
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Lægerne forklarer sig med, at hvis de ikke kan bruge bælte,    
er de nødt til at bruge ekstra medicin. Men den forklaring 
holder simpelthen ikke. Heller ikke for den omtalte patient, 
der ? som jeg forstår det ? også har fået meget antipsykotisk 
medicin«, siger Petúr Hauksson fra Europarådets Torturkomité.
»Andre lande klarer sig med terapi, kontakt, støtte og meget 
mindre brug af bælte over for sindslidende som den omtalte 
patient. Jeg har stor tiltro til, at ledelsen på Sikringen vil 
arbejde med det her, så tvangen begrænses. De skal finde nye 
veje af hensyn til patienterne og deres pårørende«.
Valgløfte fra SF om tvang
Sundhedsordfører Birgitte Josefsen fra Venstre ønsker ikke 
at kommentere en personsag, som hun ikke kender i detaljer.  
Men hun understreger, at Sikringen, ligesom alle andre psy-
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kiatriske afdelinger, har pligt til at anvende de tvangsmetoder, 
der er mindst indgribende over for patienterne ? hvis tvang er 
nødvendigt.
»Jeg går ud fra, at de nu kigger på, om bæltet er den rigtige 
løsning, eller om patienten for eksempel skal have personale 
omkring sig døgnet rundt. De må også ind og kigge på, om 
medicinen til patienten er den rigtige. Men jeg har ingen 
bemyndigelse til at gå ind i den sag. Derfor vil jeg bede 
sundhedsministeren tage kontakt til Region Sjælland, der er 
myndighed for Sikringen, og spørge ind til den pågældende 
sag«, siger Birgitte Josefsen, der selv har arbejdet som 
psykiatrisk sygeplejerske.
Hos SF er psykiatriordfører Özlem Cekic klar til at gå langt 
mere drastisk til værks med et klokkeklart løfte om at gribe ind 
over bæltefiksering af patienterne, hvis SF kommer til magten. 
Inden for tre år skal brugen af tvang nedbringes med 50 pro-
cent, siger hun.
Özlem Cekic var med egne ord »rystet« over at læse historien 
om Abdulle Ahmed.
»Det hører ingen steder hjemme at behandle en patient på den 
måde. Det er enormt umenneskeligt, og det siger noget om, 
hvor oldnordisk psykiatrien er i Danmark. Der er ingen udvik-
ling, og erfaringer fra udlandet viser, at man kan skabe fanta-
stiske resultater uden tvang. På hospitalet i den italienske by 
Trieste, der er hospital for over 200.000 mennesker, bruger de 
ikke tvang«, siger Cekic.
Hun vil under et samråd bede sundhedsminister Jakob Axel 
Nielsen (K) forklare, hvad han vil gøre for at få skåret i antal 
bæltefikseringer. Samtidig vil hun have belyst, om mangel på 
personale er del af forklaringen på brug af tvang.
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Amalie skranter stadig 
- selvom hun endnu ikke er fyldt de 30!

Vi får jævnligt tegninger, digte, essays m.m. Tak til alle for 
for det! - og bliv endelig ved med at sende Jeres ting!

MEN: vi mangler abbonenter.  
Og vi mangler redaktionsmedlemmer.

Jo mer' det sner 
Det nemmeste først: er du glad for dit Amalie-abbonnement, 
så fortæl alle, du kender om dette fantastiske blad, som de 
bør abbonnere på.

Er bladet ikke på dit lokale bibilotek, så bed bibilotekaren 
om at skaffe det. 

Forklar psykiateren, at det er sundt at se tingene fra en anden 
side. Eller noget helt tredje.

Det vigtige er, at vi får en masse nye abbonnenter uden 
at bruge en masse penge på reklame. For vi allerhelst bruge 
vores sparsomme midler på at opretholde Amalies høje stan-
dard 

Jo fler' der er 
I en travl hverdag kan det være svært også at få tid til redak-
tionsarbejde. Men jo flere vi er, jo lettere glider det.

Al hjælp er velkommen og når vi nu har internet, mail og 
telefon, er det ikke ubetinget nødvendigt, at du tropper op på 
Frederiksberg. Fx. kan korreturlæsning jo sagtens foregå pr. 
mail. 
Har du noget, du synes vil klæde næste nummer, så send det 
endelig. Adressen står på side 2!
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De begivenheder jeg vil berette her, ligger fyrre år tilbage 
i tiden, men den lære man kan uddrage af dem, er blevet 
højaktuel i forbindelse med diskussionen af regeringens 
”nationale handlingsplan” for psykiatrien. Min beretning er 
så nøgtern som muligt, og koncentreret om hovedpunkter 
i et forløb som jeg har en meget klar erindring om. De 
konklusioner jeg derefter drager, forekommer mig indlysende, 
men kan selvfølgelig diskuteres i detaljerne.

I foråret 1969 blev jeg som 24-årig undersøgt på Gentofte 
Amtssygehus pga. generende symptomer i skulder og 
nakke. Da man ikke kunne finde nogen årsag til dem, blev 
jeg opfordret til at lade mig indlægge på Rigshospitalets 
psykiatriske afdeling for at få afklaret om psykiske faktorer 
kunne spille ind. Jeg var meget forundret og protesterede mod 
hvad jeg anså for absurd, men – som man sagde – der kunne 
ikke ske noget ved at blive undersøgt og få af- eller bekræftet 
den mulighed. Og jeg erkendte gerne at krop og psyke kan 
påvirke hinanden på måder som kun få er bevidste om.

Siden min studentereksamen havde jeg studeret på 
Københavns Universitet, specielt italiensk og fransk, og netop 
i forårssemestret 1969 havde jeg meldt mig til en eksamen 
som jeg var klar over at jeg næppe ville kunne nå at læse op 
til. En tilmelding betød at man kunne indstille sig, men man 
havde ret til at melde fra igen indtil kort før eksamen. Min 
til- og framelding blev min skæbne på Rigshospitalet, for efter  

Haves: GENERT UNG MAND 
med hang til bøger
Søges: DIAGNOSE af Svend Bach
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et par uger stillede man en diagnose der gik ud på at mine 
symptomer skyldtes psykisk sygdom, og et centralt element 
var besynderligt nok det ganske ligegyldige forhold at jeg 
havde meldt fra eksamen. Andre elementer var, så vidt jeg kan 
bedømme, at jeg var en ret genert ung mand der holdt meget af 
klassisk musik og af at læse bøger, og ikke mindst det forhold 
at jeg betvivlede at jeg skulle fejle noget psykisk; psykiaterne 
kalder det ”manglende sygdomserkendelse”. Jeg blev altså sat i 
medicinsk behandling.

I de første uger af min indlæggelse gik jeg ture i det indre 
København, men efter et stykke tid måtte jeg opgive det da jeg 
en dag pludselig mærkede at jeg næsten ikke kunne slæbe mig 
tilbage til afdelingen. Senere mistede jeg koncentrationsevnen. 
Jeg prøvede atter og atter at læse den første side af en roman, 
men ordene flimrede for min bevidsthed uden at give nogen 
sammenhængende mening. Hermed var jeg ”befriet” for 
bøgerne. 

Efter at jeg i begyndelsen havde følt mig helt fremmed på 
stedet, opdagede jeg at mine medpatienter var mennesker 
som jeg godt kunne have glæde af at lære nærmere at kende. 
Jeg husker fx en forretningsmand der var gået fallit og som 
åbenlyst havde gennemlevet et mareridt; han og jeg mødtes 
i vores fælles glæde ved klassisk musik. Da jeg mistede 
koncentrationsevnen og bøgerne var lagt væk, blev samværet 
med de andre patienter mit eneste mulige tidsfordriv. 
Personalet bedømte denne udvikling som en klar forbedring 
og en bekræftelse af den medicinske behandlings gavnlighed. 
Snart efter blev jeg da også udskrevet, selvfølgelig med 
medicin og hyppig ambulant kontrol.

Efter udskrivelsen blev min tilstand yderligere forværret. 
Jeg blev grebet af en ubeskrivelig angst, og lå bare og græd 
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meget af dagen. Da jeg præsenterede mig på det psykiatriske 
ambulatorium i denne tilstand, var der for psykiateren, Tom 
Bolwig (der siden blev kendt som en energisk fortaler for 
medicinsk behandling af psykisk syge og elektrochok), ikke 
den mindste tvivl om at jeg var psykisk syg – min tilstand 
var jo ikke til at tage fejl af. Jeg antydede at min elendige 
forfatning kunne skyldes medicinen, men den mulighed 
udelukkede han. Nogle dage senere ringede jeg ind og fortalte 
ham at jeg havde besluttet at holde op med at tage medicinen. 
Han lagde hele sin lægelige autoritet i at overtale mig til at 
fortsætte, men jeg holdt på mit. Der gik så en dag eller to uden 
medicin. Herefter var den uudholdelige angst forsvundet og 
min koncentrationsevne igen fuldt normal, så at jeg kunne 
genoptage mine studier – efterårssemestret var netop begyndt.

Denne vending var det første af to mirakler i min historie. 
Det stod nu klart for mig at den besynderlige konstruktion der 
lå til grund for diagnosen (som jeg i øvrigt aldrig blev indviet 
i) og grundlaget for den såkaldte behandling var utroværdigt. 
Mine fysiske symptomer fortsatte desværre, men da Bolwig 
tilbød at lade mig indlægge igen, sagde jeg på det bestemteste 
nej tak. I det hele taget havde jeg mest lyst til at afbryde 
enhver kontakt med systemet – men juridisk kyndige i min 
omgangskreds frarådede mig det, da et ensidigt skridt efter 
deres mening ville kunne komme mig til skade senere.

I de følgende år holdt jeg kontakt med afdelingen på et lavt 
niveau. Jeg husker at en anden psykiater engang, da jeg som så 
ofte ytrede tvivl om min diagnose, med stor vægt forsikrede at 
ingen ringere end overlægen, Villars Lunn (en central skikkelse 
i dansk psykiatri), havde godkendt den. Det gjorde nu ikke 
større indtryk: jeg havde faktisk aldrig haft lejlighed til at møde 
ham personligt, så hvad kunne han vide om mig? Pga. mine 
fysiske symptomer og psykiaternes vedvarende insisteren på at 
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jeg skulle tage medicinen, gik jeg dog med til et kompromis, 
der indebar at jeg tog en lav dosis. Dette fik en sløvende 
virkning der dulmede mine gener, om end kun forbigående. Jeg 
var efterhånden indstillet på at jeg måtte forsøge at leve med 
symptomerne.

I begyndelsen af 1975 fik jeg ansættelse som adjunkt i 
italiensk ved Aarhus Universitet. Inden jeg forlod København 
var jeg til en afsluttende samtale på Rigshospitalet, hvor man 
anbefalede mig at fortsætte med medicinen et halvt års tid og 
derefter selv tage stilling til om jeg ville søge psykiatrisk hjælp 
i Århus. Men jeg stod for at skulle begynde et nyt liv, og ville 
ikke slæbe videre på denne historie, så senere samme dag smed 
jeg al medicinen i skraldespanden.

Mine symptomer generede mig dog fortsat, og da jeg i 
forsommeren 1975 endnu ikke havde ordnet min flytning – jeg 
rejste frem og tilbage for at kunne afslutte nogle kurser jeg 
havde ved Københavns Universitet – besluttede jeg at opsøge 
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min egen læge i København. Samtidig fik jeg den idé at jeg 
kunne forsøge at sætte mig ind i hvad andre fagfolk inden for 
det psykiatriske eller psykologiske område mente om mine 
fornemmelser. Jeg fandt på Statsbiblioteket i Århus et par 
bøger, hvoraf den ene var skrevet af Viktor E. Frankl (vist hans 
Theorie und Therapie der Neurosen). På færgen fra Århus til 
Kalundborg havde jeg god tid og ro til at læse; overfarten tog 
dengang tre timer. Da jeg havde læst de første fem sider, var 
jeg klar over at jeg havde fået fat i noget virkelig relevant. Efter 
ti sider indså jeg at mine problemer var løst! Det var det andet 
mirakel.

Sagen var at jeg havde en tilbøjelighed til at fokusere på 
generende fornemmelser og derved forværre dem. Smerter og 
hovedpine bekræftede mig i at der var noget fysisk i vejen, og 
derfor undgik jeg af lutter forsigtighed enhver bevægelse der 
kunne fremkalde symptomerne, men altså blot med det resultat 
at de blev endnu mere generende. En klassisk ond cirkel. 
Frankls løsning gik i al sin enkelthed ud på at man enten skulle 
ignorere sine symptomer, eller ligefrem bevidst gøre det man 
frygtede kunne fremkalde dem. Jeg var straks klar over at det 
hele hang sådan sammen i mit tilfælde, og når symptomerne 
kom, vidste jeg at jeg bare kunne se bort fra dem. Det gjorde 
jeg så, og inden længe var de forsvundet.

Da jeg kort tid efter skulle have ordnet mine pensionsforhold, 
opdagede jeg at jeg måske ikke ville kunne optages i 
pensionskassen på normale vilkår eftersom jeg havde været 
i psykiatrisk behandling. Min læge skaffede papirerne fra 
Rigshospitalet, hvori mit tilfælde stod beskrevet som en 
”symptomfattig grænsetilstand”. Ifølge lægen fremgik det 
af formuleringerne at man mente at jeg ”havde været ved 
at udvikle skizofreni”; men han tilføjede at skrivelsen var 
særdeles kryptisk. Det tør siges!
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Ordet ”symptomfattig” dækker nemlig over at man simpelthen 
ikke havde konstateret nogen form for symptomer på psykisk 
sygdom, medmindre det jeg har nævnt ovenfor, nemlig at mine 
fysiske symptomer, herunder de påfaldende hæmmede og stive 
bevægelser, sammenholdt med at jeg var en genert ung mand 
der holdt usædvanlig meget af at læse og af klassisk musik 
(men i øvrigt også af at sejle med sejlbåd, af cykelture og 
meget andet), skulle være symptomer på alvorlig sygdom.

Hermed var mine oplevelser med det psykiatriske 
behandlingssystem i Danmark slut. Spørgsmålet er nu hvilke 
konklusioner man kan drage deraf. Jeg har siden hen fulgt 
debatten om den slags emner, og har det klare indtryk at der 
ikke er sket ændringer af betydning der gør mine erfaringer 
uaktuelle.

For det første er det usandsynligt at min historie er et 
enestående tilfælde. Der må være andre der er blevet fanget 
ind i behandlingssystemet af lignende grunde – det er fx 
tankevækkende at tilfælde som mit ifølge Frankl er typiske, 
dvs. almindeligt forekommende i psykiatrien. Jeg har nok 
haft det held at jeg trods uvidenhed og indledende tillid var i 
stand til at tænke og gøre modstand. I den sidste fase havde jeg 
forudsætninger for selv at se fagfolkene i kortene, også takket 
være det at man i min skoletid lærte flere fremmedsprog, så at 
jeg kunne læse faglitteratur på tysk. 

Hospitalets strategi gik i virkeligheden ud på at gøre mig syg. 
Da jeg først var kommet indenfor, klappede fælden nemlig i. 
Når jeg sagde til personalet at jeg ikke mente at fejle noget 
psykisk, fik jeg typisk svaret ”Hvorfor tror De så at De er 
her?”. Det der for mig var en hypotese der skulle be- eller 
afkræftes, stod ikke mere til diskussion.
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Jeg kan ikke lade være med at tænke over hvad der ville 
være sket hvis jeg var fortsat med behandlingen, evt. under 
tvang som der nu for tiden er så megen tale og (berettiget) 
debat om, eller hvis jeg havde sagt ja til den foreslåede 
genindlæggelse. På baggrund af de ansvarlige psykiateres 
åbenlyse fejlvurdering af mine problemer og den påbegyndte 
behandlings katastrofale resultater virker det stærkt sandsynligt 
at en fortsat behandling yderligere ville have forværret min 
tilstand. Derefter ville man måske have sat hele arsenalet ind 
for at ”redde” mig fra en påstået alvorlig sygdom eller afbøde 
dens virkning. 

Jeg kunne være endt som et menneskeligt vrag for resten af 
mine dage. Samtidig ville psykiaterne have kunnet påstå at 
min tilstand var alvorlig, at man havde gjort alt for at afhjælpe 
den, og at dette havde forhindret en endnu værre udvikling. 
Personalet så vel som udenforstående der havde set mig i den 
ynkværdige tilstand som jeg kunne være endt i, ville have 
fået bekræftet at psykisk sygdom er en frygtelig realitet og 
indset hvor vigtigt det er at hjælpe dens ofre. ”Hjælp” er netop 
et overordentlig hyppigt ord også i den nuværende debat. 
På tværs af meningsforskelle synes alle at være enige om at 
det gælder om at ”hjælpe” ulykkelige mennesker. Selv tvang 
kaldes ”hjælp”.

Efter 1975 søgte jeg at forstå baggrunden for at behandlings-
systemet havde ageret stik mod sit erklærede formål. Jeg fik 
kontakt med folk med kritiske synspunkter i Italien og var i 
1987 på besøg på et psykiatrisk hospital i Imola nær Bologna. 
Jeg følte at jeg ikke burde holde mine erfaringer for mig selv, 
men dele dem med andre, så at nogle måske kunne blive red-
det ud af den fælde jeg selv nær var gået i. Da der blev afholdt 
en offentlig konference på det psykiatriske hospital i Risskov, 
overværede jeg den og forsøgte at tage del i debatten ved at 
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præsentere mine oplevelser fra Italien. Men jeg blev flere gan-
ge afbrudt af ordstyreren med irrelevante spørgsmål; og snart 
fratog han mig ordet uden at jeg havde haft nogen chance for 
at fremføre mine måske kontroversielle synspunkter. Imidlertid 
havde en dame, der arbejdede inden for området, fattet inte-
resse, og under en samtale efter mødet opfordrede hun mig til 
at skrive en artikel til et fagtidsskrift, hvad jeg så gjorde.

Tidsskriftets redaktør, daværende overlæge Niels Reisby, 
sendte mig et usædvanlig ubehøvlet og hånligt afslag. Mit 
arbejde blev derefter, i omarbejdet og udvidet form, udgivet 
som temanummer af Galebevægelsens blad Amalie under 
titlen ”Antipsykiatri eller ikke-psykiatri”. Jeg mødte senere 
medlemmer af Galebevægelsen, og opdagede at mit skrift blev 
læst af mange med stort udbytte. Det drejede sig dog om en 
kreds af især (tidligere) psykiatriske patienter, der havde svært 
ved at gøre deres synspunkter gældende i offentligheden, fordi 
de på forhånd var og stadig er stemplede som patienter.

Dertil kommer at kritiske røster dengang som nu 
konsekvent dysses ned. Det er simpelthen en generel strategi: 
Tal ikke om det, gå ikke i dialog, så dør kritikken af sig selv. 
Denne strategi, der dukker op i utallige sammenhænge og 
som ovennævnte Villars Lunn beherskede mesterligt, præger 
også indledningen af Erik Strömgrens lærebog i psykiatri, 
hvor der står at ”den mere subtile teoretiske diskussion om, 
hvorledes sygdom rettelig bør defineres (…) hidtil næppe har 
ført til nyttige resultater”. Strömgren skaber hermed en gråzone 
mellem almindelige livsproblemer og psykisk sygdom og 
giver frit slag for at definere alt usædvanligt som abnormt og 
sygeligt. Konsekvensen kan blive at en ung mand der læser for 
mange bøger bør ”hjælpes” fri af denne tilbøjelighed. 
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Det er uhyggeligt 
at tænke på at 
generationer af 
danske læger har 
deres ”viden” om 
psykisk sygdom 
fra en lærebog 
der på den måde 
underminerer sit 
eget videnskabelige 
grundlag lige fra 
begyndelsen. 

Pga. denne fortiel-
sesstrategi fandt jeg 
det formålsløst at stå 
frem med mine erfa-
ringer. 

Desuden kunne jeg forvente at man ville affærdige dem med 
at jeg som tidligere patient ikke var tilregnelig, rent bortset fra 
at det ville have kunnet skade min karriere på universitetet. Alt 
det kan jeg heldigvis sætte mig ud over nu, hvor jeg efter man-
ge års virke som en (vil jeg mene) driftsikker lektor og siden-
hen professor, nu fratrådt men stadig aktiv, ikke mere behøver 
at frygte den slags karaktermord.

I dag er de gamle klichéer desværre blevet til alment 
accepterede sandheder, og det synes mere end nogensinde 
umuligt at stille fundamentale og nødvendige spørgsmål. Nogle 
mener dog fortsat at ”psykisk sygdom” er overtro på linje med 
tro på hekse, onde øjne osv., og at psykofarmaka og tvang 
slet og ret bør afskaffes. Jeg har ikke selv nogen endegyldig 
mening om disse synspunkter – men det er forstemmende at de 
tilsyneladende ikke kan diskuteres. 

J.
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I den aktuelle debat om regeringens handlingsplan tages det 
fra alle sider for givet at psykisk sygdom er sygdom på linje 
med fysisk, at psykofarmaka er gavnlige i et eller andet omfang 
og at tvang nok skal begrænses mest muligt, men at den er 
nødvendig i visse situationer – for patienternes egen skyld, 
som man altid præciserer. Strömgrens lærebog tager netop 
udgangspunkt i en stiltiende ligestilling af psykisk og fysisk 
sygdom. Hans grundlæggende ræsonnement synes at hænge 
sammen på følgende måde: Det er meningsløst at spilde tid på 
at definere hvad fysisk sygdom er; og da psykisk sygdom er 
sygdom i samme forstand som fysisk sygdom, er det heller ikke 
værd at diskutere hvad man skal forstå ved psykisk sygdom. 

Men som jeg har nævnt, åbner dette synspunkt op for en 
ubegrænset vilkårlighed, hvor selv små særheder kan defineres 
som sygelige, eller som tegn på en frembrydende sygdom. 

I Politiken (22-06-09, s. 1) kan man om regeringens nye 
nationale handlingsplan læse at ”skolepsykologer skal være 
bedre til at opdage, når børn og unge er ved at udvikle en 
psykisk sygdom (…) plejepersonalet skal i langt højere 
grad end i dag tage ud til psykisk syge borgere og sikre, at 
de tager deres medicin”. Ifølge sundhedsministeren skal 
”samfundet blive bedre til at spotte de børn og unge, der er 
ved at udvikle skizofreni (…) De skal have hjælp med det 
samme, og det bliver en opgave for blandt andre psykologer 
og socialrådgivere at snuse sig frem til sindslidende børn og 
unge (…)”. Lad os antage at de kan finde nogen der vil have 
gavn af en sådan indsats. Men man kommer utvivlsomt også til 
at ”snuse sig frem” til mange der ville være meget bedre tjent 
uden. Alene ordvalget er uhyggeligt. For det er normalt hunde 
der ”snuser sig frem” til et bytte. Hvilket overvågningssamfund 
og hvilke menneskelige tragedier lægges der ikke op til her!
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Det gør selvfølgelig indtryk at en del psykiatriske patienter 
accepterer sig selv som syge. Nogle af dem kan have ret. Men 
jeg er bange for at mange for hurtigt lader sig overbevise om 
at de lider af en psykisk defekt der kræver behandling. Nogle 
bliver måske derigennem ført ind på en egentlig karriere som 
psykiatriske tilfælde. Jeg tror mange ville være bedre tjent med 
at betragte sig selv som raske og få løst deres reelle problemer 
i stedet for at blive påduttet fiktive. Med mindre man da for 
alvor mener at det er bedre at gøre folk syge end at holde dem 
raske.

Jeg tvivler heller ikke på at langt de fleste i behandlings-
systemet er oprigtigt overbeviste om at de gør det bedste for 
deres medmennesker. De bekræftes heri af tro på autoriteter, 
men også af deres egen erfaring. Men som jeg mener at have 
vist i dette indlæg, kan der gives væsentlige eksempler på at 
autoriteter bygger på et falsk grundlag, og deres såkaldte ”pro-
fessionelle” erfaringer kan ikke mindst på dette område let 
blive selvbekræftende og dermed illusoriske. Det minder om 
de utallige eksempler på at mennesker af idealisme slutter sig 
til politiske og ideologiske bevægelser der viser sig at føre til 
noget helt andet end man havde forventet. Måske er ”psykisk 
sygdom” en sådan idé, som man i den bedste mening kæmper 
for at få accepteret, uden at man forstår hvilke ulykker den 
også kan føre til. 

Hvis jeg skulle give et råd til mennesker der står over for 
at skulle konsultere psykiatere eller andre behandlere, ville jeg 
sige at det helt afgørende må være om man føler at forholdet til 
dem kan bygges på gensidig tillid, forståelse og ligeværdighed. 
Behandlerne skal være indstillet på at møde deres ”klienter” 
som medmennesker. 
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Og det er kun muligt hvis de er rede til at acceptere at selve 
begrebet ”psykisk sygdom” så vel som de erfaringer der menes 
gjort på dette område er noget der kan diskuteres. Den helt 
fundamentale hindring for at det kan ske er – nu som før i tiden 
– at psykiatriens repræsentanter konsekvent undgår at deltage i 
enhver diskussion af deres fags videnskabelige grundlag.

Det bliver dermed umuligt at diskutere hvordan psykiske 
sygdomme forholder sig til livsproblemer, ligesom brugen af 
begrebet ”sygdom” om psykiske tilstande bliver helt vilkårlig. 

J. Wikinanis
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http://www.power2u.org

Vi har fundet en meget 
spændende amerikansk 
hjemmeside, der hand-
ler om recovery og 
brugerstyring. 

De følger med i den  
seneste forskning, også  
på det psykiatriske 
område.  
Et par overskrifter:

”At lytte til sindssygen: Hvorfor nogen nægter at tage medi-• 
cin, og kalder til Mad Pride!” (Listening to Madness)

”Værdien af depression: Hvordan kan symptomer på psykisk • 
sygdom være værdifulde og brugbare?”  
(The Value of ...)

”Åbne, brugerstyrede krisecentre skaber bedre resultater en • 
de lukkede psykiatriske hospitaler.”  
(New research study finds…)

”Hvordan ser et recovery-baseret brugerstyret og –drevet • 
psykiatrisk system ud?” (How Consumers STEP UP…)

Der er også interviews med forskellige betydende folk på om-
rådet, bl. a. Judi Chamberlain, som nogen måske kender. Hun 
anses for at være moder til recovery-bevægelsen i USA.

Der er også en masse ”guides” til selvhjælp og til organisering 
af brugerstyring og recovery-arbejde i afsnittet ”Ressources & 
Links.”Ligesom der er masser af historier om mennesker der har 
gennemgået en recovery.

Tjek denne spændende, brugbare og interessante hjemmeside!

National Empowerment Center
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VACuum ENgEl
Svæver i et tomrum 
indesluttet i psychofarmaka 
kommer aldrig 
i himlen

Fallen angels 
are we all 
get up 
stand up 
stand up for your rights 
and let’s fly to heaven 
and stay 
and pray 
never to fall again 
to the earth 
don’t give up the fight 

HASARD
Jeg gider ikke 
spille poker mere 
Kan du da ikke 
bare forstå 
at jeg gerne vil? 
Så vi kan komme 
bare lidt videre 
Godt nok  
er det altid sjovt 
med gambling og casinoer 
Men jeg vil godt betale nu 
For at se dine kort altså 
Uanset hvor meget 
du forhøjer 
Sådan 
Jeg ser 

fortsættes næste side!
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Smid kortene masken og facaden 
Hvad har du? 
Jeg har fire damer 
Med dine fire konger 
bliver det vel 
sådan ca fuldt hus 
Sku vi ikke lade andre om korthuse 
et stykke tid 
eller lade mormor lægge kabale? 

KRIg Og...
Din hjernetank’s skød 
min neutralitet i sænk 
Jeg elsker dine Berette-øjne 
Dit Lugerblik som 
salonrifler ned ad min ryg 
Bazookamuskler og kærtegnskanoner 
gør mig blød og blid og blank 
Granathænder får mig til at eksplodere 
Og Kalashnikovmusikken fra 
dine hovedinstrumenter 
perforerer mine sanser 
(W)orgasme 
Våbenhvilefri zoner 
kanoniserer dig hermed

...FRED

KRYDSNINg
En flygtning krydser mit spor 
afsporer virkelighedens mayonnaise og tomhed 
fylder mit liv med ømhed og kærlighed 
vender en uvirkelig tilstand 
til indespærrende virkelighed

Bente Høeg

fortsat fra forrige side
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Hemmeligheder af anonym
Flere social-darwinistiske hemmeligheder fra Danmark, og resten af 
den kristne kultur.

Profitmaksimering
Hvis en psykiatrisk patient har spist medicin for 100 kr. om dagen 
i 30 år, så har denne patient spist medicin for 1.095.000 kr. uden 
problemet er blevet løst. 
Hvis der har været 500.000 psykiatriske patienter i Danmark, der 
har spist medicin for 100 kr. om dagen i 30 år, så har de psykia-
triske patienter i Danmark spist  medicin for 547.500.000.000 
kr.  (547 ½  mia.) de sidste 30 år, uden der er nogen der er blevet 
helbredt.
Hvis Storebæltsbroen den kostede 28 mia., så ville 547,5 mia. 
være nok til at bygge 19,5 Storebæltsbroer.
Kan du så forstå, hvorfor det er vigtigt, at der ikke bliver offent-
liggjort noget om psykiatrien i pressen uden det er godkendt af 
psykiaterne, og at man ikke skal tro på alternativ behandling.
Spild af tid
I Danmark kommer 1/5 af befolkningen i kontakt med psykia-
trien. På landets største psykiatriske hospital, Sct. Dansker Hads 
hospital i Roskilde, bliver 90 % genindlagt. Så hvis man gætter på 
at omkring 500.000 danskere er blevet førtidspensioneret p.g.a. 
sindslidelser, er det nok ikke helt forkert. 
Hvis det havde været muligt at helbrede alle disse førtidspensio-
nister med alternativ behandling, så de var i stand til at passe et 
arbejde, så havde tiden gået med det. Hvis der så havde været et 
arbejde at få.
Hvis 500.000 mennesker lider af en sygdom, der ikke kan helbre-
des, så de ikke kan passe et arbejde 8 timer om dagen, så er det 
4.000.000 mill. timer om dagen. 
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Hvis der er omkring 200 arbejdsdage på et år, så er det omkring 
800.000.000 timer om året, der er gået med problemer i stedet 
med at lave noget. Hvis dette er foregået i 20 år, så har de psykisk 
syge i Danmark brugt 16.000.000.000. timer på at snakke om 
problemer der ikke er blevet løst. Derudover så kommer alle de 
pårørende, alle de offentlig ansatte, og hele medicinal industrien.
Hvis et menneske lever 80 år, så lever dette menneske 700.800 
timer. Det er 42.048.000 minutter, eller 2.522.880.000 sekunder. 
Hvis et menneske skulle leve 16.000.000.000 timer med sygdom, 
så skulle dette menneske leve 22.831 liv, hvor dette menneske 
blev 80 år gammelt. 
Det kan også udregnes på en anden måde: Hvis et menneske sover 
8 timer i døgnet, så er det vågent i 16 timer i døgnet. D.v.s. at en 
psykisk syg har problemer og er syg 16 vågne timer i døgnet året 
rundt. Hvis der er 500.000 psykisk syge i Danmark der har pro-
blemer, så er det 8.000.000 timer i døgnet, de psykisk syge i Dan-
mark har problemer og er syge. Det er 2.920.000.000 timer om 
året. På 20 år er det 58.400.000.000 timer.
Hvad gik tiden så med for de psykisk syge i Danmark ?  
Ulykke, lidelse, frustration, fortvivlelse.  
At kræve at andre skulle forstå deres problemer, uden at prøve at 
gøre noget selv. Bebrejde andre for alt muligt. Tigge. Låne penge 
uden at betale dem tilbage. Drikke alkohol. Tage stoffer. Lave kri-
minalitet for at få råd til alkohol og stoffer. Tale om problemerne 
uden at de blev løst, og sige man ikke ville høre på forslag og 
ideer til at løse disse problemer. 
Psykiatriens historie
Hvis du vil vide noget om psykiatriens historie, så kan du søge på 
internettet. Åbn søgemaskinen www. google.com og søg på Psy-
kiatriens Historie. Det er også muligt at søge på engelsk søg på 
History of psychiatry, og finde nogle spændende hjemmesider, der 
fortæller om den kristne kulturs historie.
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Hvis du vil vide mere, om den kristne kulturs historie og ucivili-
seret barbari, så er internettet en oplagt mulighed. Hvis man åbner 
søgemaskinen www.google.com kan man søge på Inkvisition, 
Hekseafbrænding, Slaveri, og Slaveskibe. Der er selvfølgelig 
meget fyld imellem, men det er muligt at finde noget interes-
sant. Det er også muligt at søge på engelsk, og finde nogle bedre 
hjemmesider. Men der er jo også flere der taler engelsk end dansk 
i hele verden. Hvis man vil søge på Engelsk skal man søge på In-
quisition, Witch burning, Slavery, Slavery ship(s) med eller uden 
flertalsendelsen s.
Når man læser om den kristne kulturs historie og uciviliseret bar-
bari, så er det vigtigt at huske på at de kristne mente, at alle andre 
religioner var Djævelens værk.
utilfredshed som livsstil
Regeringen er utilfreds med befolkningen. Befolkningen er util-
freds med regeringen. 
Dem der går på arbejde er utilfredse med lønnen. Arbejdsgiverne 
er utilfredse med manglen på arbejdskraft. 
De studerende er utilfredse med, at der hele tiden skæres ned på 
uddannelsesinstitutionerne og s.u. 
Landmændene og fiskerne er utilfredse med de faldende fødevare-
priser. 
Håndværkerne er utilfredse med at der hele tiden er krise i byg-
geindustrien. 
Taxachaufførerne er utilfredse med, at der ikke er kunder nok
Butiksindehaverne er utilfredse med at der ikke er nogen der har 
råd til at gå på indkøb. 
Dem der bruger biblioteket er utilfredse med åbningstiderne. 
Chefredaktørerne er utilfredse med at der ikke er ret mange der vil 
købe aviser. Dem der alligevel køber aviser, de er utilfredse med 
at der aldrig er nogen gode nyheder. 
Politiet er utilfredse med nedskæringerne, for de kan ikke fange 
alle forbryderne. 



34

Kriminalforsorgen er utilfreds med nedskæringerne, for de er nød 
til at løslade de indsatte før tiden. 
De syge er utilfredse med at man ikke kan blive helbredt på de 
offentlige hospitaler. Videnskabsmændene på de offentlige hospi-
taler, de er utilfredse med at de syge begynder at bruge alternativ 
behandling og får det bedre. 
Medlemmerne af FDM er utilfredse med, at når man køber en bil, 
så betaler man for 3 og får 1. Bilisterne er utilfredse med køerne 
på motorvejene. 
De boligløse er utilfredse med boligsituationen. 
Skatteborgerne er utilfredse med skattetrykket. 
Erhvervslivet er utilfreds med at det er så besværligt at finde en 
industrigrund. 
Rygerne er utilfredse med cigaretpriserne. 
Alkoholikerne er utilfredse med priserne på alkohol. 
Narkomanerne er utilfredse med priserne på stofferne. 
Folkekirkepræsterne er utilfredse med alle de tomme kirker. 
Dem der ikke vil vide noget, de er utilfredse med at dem der ved 
noget ikke vil høre på dem. 
Dem der bor i midten af byerne, de er utilfredse med måden der 
festes i byerne på i weekenden. 
Dem der vil købe stokroser er utilfredse med priserne. 
Folkepensionisterne er utilfredse med ventetiderne på at komme 
på plejehjem.
Dem der altid  er utilfredse med alt muligt, de er utilfredse over at 
der er nogen, der vil gøre noget ved det de er utilfredse over. For 
så er der jo ikke mere at være utilfreds over, for de vil være util-
fredse. Det vil simpelthen være en katastrofe, hvis de ikke havde 
mere at være utilfreds over.
Stem på os, og vi lover at skabe kaos
Fra 1924 til 1926 og igen fra 1929 til 1942,  var der en socialde-
mokratisk statsminister, der hed Thorvald Stauning.  
Han brugte på et tidspunkt sloganet, Os eller kaos, i en valgkamp. 
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I dag i det moderne samfund, så kunne socialdemokraterne meget 
passende omskrive dette slogan til. Stem på Os, så lover vi at ska-
be kaos. Arbejderbevægelsen og senere socialdemokratiet havde 
fundet ud af, at hvis man bare lige sørgede for at ALLE kunne få 
en kolonihave. Så skulle hvert enkelt individ bare holde orden på 
sig selv, i denne kolonihave. Så ville der overhovedet ikke være 
noget kaos i samfundet. Smart ikke ? 
Det er unægtelig gået tilbage for socialdemokratiet, for der er 
ingen der kan se det sociale og det demokratiske nogen steder.
I 90’erne havde socialdemokratiet et slogan, der hed Plads til alle. 
Dette slogan gælder selvfølgelig stadig. Der er stadig masser af 
plads til de boligløse i H.C. Ørstedparken, Fælledparken og andre 
steder, hvor de ikke forstyrre eller er til besvær.
Skizofreni er uhelbredelig, men…
Skizofreni betyder på oldgræsk ifølge en ordbog, at sindet er 
spaltet. Du kan finde en ordbog på internettet hvis du åbner www.
google.com og søger på ordbog eller dictionary. Skizofreni hedder 
på engelsk schizofrenia. I den vestlige verden er skizofreni uhel-
bredelig. Men der er nogle indianerstammer i Amazonasjunglen, 
der har fundet en helbredelsesmetode. De tager simpelthen sindet 
ud på patienten, for derefter at lægge det i gips i en uge. På denne 
måde er det lykkedes indianerne at få det spaltede sind til at vokse 
sammen igen. Præcis ligesom vi kender det i den vestlige verden 
med en brækket arm eller et brækket ben. Det gør godt nok lidt 
ondt på patienten, for gips er et hårdt materiale at lægge et sind 
på. Men efterhånden som flere og flere bliver helbredt, så spredes 
rygtet i den vestlige verden, og flere og flere skizofrene rejser til 
Amazonasjunglen for at blive helbredt. 
Den censurerede presse vil IKKE offentliggøre dette. Derfor er 
det vigtigt at rygtet spredes på alle tænkelige måder.
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Fedt er godt 
for øjnene
Claus Hancke . Vitalrådets 
nyhedstjeneste 15. juni 2009 

To nye studier tyder på, at den hyppigste årsag til 
funktionel blindhed kan forebygges med sunde fedtsyrer. 

Dette nyhedsbrev har tidligere været inde på, at visse vitaminer 
og andre næringsmidler har en forebyggende virkning imod 
den aldersbetingede maculadegeneration (AMD), -altså en 
degeneration af tappene i den gule plet. De celler i nethinden, 
der er ansvarlige for vort centrale syn og vort farvesyn. 

 For nylig er der så tilkommet to nye videnskabelige studier 
fra Australien, som meget overbevisende sandsynliggør, at de 
sunde fedtsyrer forebygger denne hyppige synssvækkelse. 

 Det første viste, at høj indtagelse af omega-3 fedtsyrer og lav 
indtagelse af linolsyre beskytter mod AMD. 

 I dette studie blev 2454 mennesker fulgt i op til 10 år, hvor 
man registrerede forekomsten af AMD relateret til deres 
indtagelse af fisk, nødder eller fedtsyrer som tilskud. 

 Undersøgelsen viste en risikoreduktion på 31% og 35% hos 
de, der jævnligt spiste fisk og nødder eller indtog n-3 fedtsyrer 
(fiskeolie og hørfrøolie), og forfatterne tilråder at tilstræbe 
dette og undgå kost rig på linolsyre, som forekommer især i de 
billige madolier som f.eks. majsolie. 

 Det andet studie viste, at høj indtagelse af omega-3 fedtsyrer 
samt olivenolie nedsætter risikoen for AMD, og at høj 
indtagelse af trans-fedtsyrer øger risikoen. 
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Man undersøgte data fra 6734 mennesker mellem 58 og 69 år. 
Det viste sig, at den højeste indtagelse af trans-fedtsyrer øgede 
risikoen for AMD med 76% i forhold til den laveste.  Modsat 
viste høj indtagelse af fiskeolie også her en reduceret risiko 
(15%). 
Men mest overbevisende var, at høj indtagelse af olivenolie 
reducerede risikoen for AMD med hele 52%. 

 De sunde essentielle fedtsyrer er godt for stort set hver en celle 
i kroppen, og lige så meget skade kan de dårlige fedtstoffer 
forvolde. 

 Så lad os igen i denne fedtforskrækkede tid slå et slag for det 
gode fedt, som vi skal spise meget mere af. 

Referencer: 
“Dietary fatty acids and the 10-year incidence of age-related 
macular degeneration: the Blue Mountains Eye Study,” Tan JS, 
Wang JJ, et al, Arch Ophthalmol, 2009; 127(5): 656-65. 

“Fat consumption and its association with age-related 
macular degeneration,” Chong EW, Robman LD, et al, Arch 
Ophthalmol, 2009; 127(5): 674-80 

Yderligere oplysninger: 
Speciallæge Claus Hancke  
Speciallæge Niels Hertz 
Vitalrådet – www.vitalraadet.dk 
Lyngby Hovedgade 37 
2800 Kgs. Lyngby
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Firma skjulte dokumenter 
om alvorlige bivirkninger 
af RANDI JOHANNESSEN, Aftenposten.no
Lægemiddelproducent indgik rekordforlig i USA. 
Mange nordmænd bruger medicinen.

En mængde 
patientklager mod 
lægemiddelkoncernen 
Eli Lilly førte til at 
selskabet blev sagsøgt af 
33 amerikanske stater.

 
 

Zyprexa kan give alvorlige, og i værste fald, dødelige bivirkninger. 
 Foto: Darron Cummings/AP Photo

Patienterne hævder blandt andet at de har udviklet diabetes 
efter at have brugt Zyprexa, et lægemiddel som bruges til 
behandling av skizofreni og bipolar lidelse.

Skjulte risikoen
Søgsmålet gik blandt andet ud på ulovlig markedsføring og for 
at have solgt præparatet til patienter som ikke havde brug det, 
skriver Helsebiblioteket.no.

The New York Times hævder at være i besiddelse af 
dokumenter, som viser at Eli Lilly´s ledelse bevidst har holdt 
risikoen for alvorlige bivirkninger ved brug af Zyprexa skjult.

Nu har Eli Lilly indgået et forlig og accepterer at betale 62 
millioner dollars til sagsøgerne. Selskabet må også frigive alle 
forskningsresultater om Zyprexa. Forliget er ifølge the New 
York Times det største et lægemiddelfirma nogen sinde har 
betalt i en såkaldt «state consumer protection case». 
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Meget brugt middel i Norge
I Norge er Zyprexa et meget brugt lægemiddel. Tal fra 
Folkehelseinstituttet (=Sundhedsstyrelsen, red.anm.) viser at 
15 637 personer fik mindst én recept på Zyprexa i 2007 til 
en værdi av 178 millioner norske kroner. Heri er uddeling på 
sygehus, plejehjem og institutioner ikke inkluderet.

Alvorlige bivirkninger
Bipolar lidelse blir ofte kaldt den ukendte folkesygdom, og 
stadig flere nordmænd behandles med medicin, også Zyprexa.

Så mange som 200.000 nordmænd har lidelsen, mener psykia-
tere, og lægemiddelindustrien tjener på at stadig flere bliver 
medicineret for lidelsen.

Zyprexa er forbundet med en række bivirkninger, nogen af dem 
er alvorlige og i værste fald dødelige.

”Zyprexa er et meget brugt lægemiddel, og det er kendt at det 
kan give nogen alvorlige bivirkninger. Blandt bivirkningerne 
er højere vægt, øget blodsukker og forhøjet kolesterol-niveau, 
samt bivirkninger i nervesystemet som svimmelhed og unor-
male, parkinson-lignende bevægelser”, siger seniorrådgiver 
Kristin Thorseng Kvande i Legemiddelverket.

Desuden fører lægemidlet til øget dødelighed hos ældre 
demente, højere indhold av fedtsyrer i blodet, og er desuden 
forbundet med udvikling eller forværring af diabetes.

145 meldinger til Legemiddelverket
Legemiddelverket har modtaget 145 meldinger om bivirkninger 
siden Zyprexa blev godkendt i 1997. Sundhedspersonale har 
meldepligt til Legemiddelverket ved mistanke om dødelige 
eller livstruende bivirkninger, bivirkninger som har givet 
varige alvorlige følger, og hvis der er mistanke om en ny type 
bivirkning som ikke tidligere er kendt.
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"I de 145 meldinger vi har fået, er der rapporteret om 
314 forskellige symptomer eller reaktioner. 66 procent af 
bivirkningerne er klassificeret som alvorlige. Hyppigst 
rapporteret er bivirkninger i nervesystemet, som svimmelhed, 
kramper og parkinson-lignende symptomer", sier Kvande.

Interne dokumenter viser at Eli Lilly har satset aggressivt på 
at få Zyprexa ind på markeder lægemidlet ikke er godkendt til, 
blandt andet til medicinering af ældre patienter med demens, 
ifølge the New York Times.

Ville behandle ungdommen
Zyprexa er heller ikke godkendt til brug på unge under 18 år. 
Studier på patienter viste flere uønskede reaktioner, blandt 
andet højere vægt og forandringer i stofskiftet.

En intern email tyder imidlertid på at selskabet vil overtale 
sundhedspersonale til at behandle unge med lægemidlet:

”Når vi nu snakker med 
børnepsykiatere og børnelæger 
om Strattera (andet lægemiddel 
produceret af Eli Lilly, red.anm), 
må vi gribe chancen til at udvide 
vores indsats med Zyprexa i 
ungdomsmålgruppen. Vi mister 
marked til Risperdal for behandling 
af ”urolige børn” fordi Johnson & 
Johnson sidder inde med data vi 
ikke har”, 
skriver Eli Lillys topleder John C. 
Lechleiter i emailen.

John C. Lechleiter i Eli Lilly sendte en email som tyder på at selskabet 
ønsker at sigte på ungdommen - selv om Zyprexa ikke må bruges af børn og 
unge under 18 år. 

Foto: D
arron C
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ings/AP Photo 
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I begyndelsen af oktober (2008, red.) varslede Eli Lilly 
at Zyprexa vil blive mærket med advarsel om risiko for 
højere vægt, øget blodsukker, forhøjet kolestroltal og andre 
stofskifteproblemer.

Til nu har selskabet hævdet at Zyprexa ikke afviger fra andre 
tilsvarende præparater når det gælder bivirkninger.

_____________________ ### _______________________

For et sundere og bedre Danmark
Yderligere oplysninger hos lars.thomsen.mikkelsen@get2net.dk 
Lars Mikkelsen, Toftevænget 30, 3320 Skævinge. Tlf. 4828 8700

Kom og vær med til at give praktiske råd.  
lørdag d. 5. sep. 2009 kl. 11 i Nørrebrohallen 
Mimersgade 69, København N.

Formålet med dagen er at skabe bedre betingelser for mere 
økologi og bæredygtighed, samt en øget anvendelse af KAMB, 
Komplementær, Alternativ Medicin + Behandling i Danmark.

Målet er, at der vil komme en række konkrete forslag til, hvorledes 
dette kan støttes og gennemføres i praksis. Lige fra ønsket om 
udkast til lovforslag i Folketinget til andre praktiske forslag til 
regionerne og kommunerne. Forslag som politikere kan overveje at 
gennemføre.

Dagen må gerne medvirke til, at der dannes arbejdsgrupper om 
på de enkelte emneområder. Vi modtager gerne forslag til emner. 
Symposiet kan forhåbentligt inspirere til nye netværksdannelser. 

Vi vil lade os inspirere af de spændende talere. Derefter bliver 
vi opdelt i grupper, hvis formål er at komme med gode råd til 
politikere, embedsmænd og andre, som har indflydelse på 
samfundsudviklingen. 

Vi opfordrer sundheds- og fødevareudvalget til at deltage. 
Gruppernes resultater vil vi sammenskrive og offentliggøre via 
medier og sende til relevante medlemmer af folketinget.N
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fortsættes næste side!
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Program for NaturSundsdagen 5. september 2009
Kl. 11 Velkomst ved lars mikkelsen
Claus Hancke, speciallæge. Nuværende sundhedsscenarie, 
mulige årsager, forebyggelse, behandlingsmuligheder, hindringer, 
problemer, løsningsforslag og visioner
Den Internationale Naturmedicinske Hæderspris uddeles.
mona Petersen, Bevidsthedskonsulent:  Hvordan bliver vi hørt, 
accepteret, set og respekteret? Bringer vi vore budskaber ud på 
den rigtige måde? Hvad er kodeordene? 
Søren Skogstad, energiharmoniseringsterapeut, Civilingeniør. 
Putter Vi os, så bliver det værre
Niels m. uldall, cand.jur. Oplæg til et nyt sundhedssystem. 
Christian Harlang, højesteretsadvokat: Skal vi evt. føre 
en retssag mod sundhedsministeren for ikke at overholde 
lægeloven?
lars mikkelsen, cand.polyt. Ansættelser af naturbehandlere i 
det offentlige sundhedssystem, forslag til økologisk mad i det 
offentlige, forslag til effektive forebyggelser
Kl. 14 Arbejde i grupperne
Kl. 16 Hovedtalerne samles i panelet og giver deres konklusioner, 
og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål fra salen.
Kl 17 Kom godt videre – vi skilles og tager hjem
Fra kl. 18 Der er mulighed for fælles spisning i RizRaz 
Kompagnistr. 20 – HUSK tilmelding.
Mange af de medvirkende organisationer stiller bordstande op i 
salen. Tag meget gerne duge og blomster med – det er også en 
festdag. Der må ikke spises i salen (forhøjer huslejen meget).
Reserver dagen med det samme! – vi lover, at det bliver en 
spændende og indholdsrig oplevelse. 
På www.visionspartiet.dk kan du løbende følge det mere 
detaljerede program, efterhånden som det bliver til.
Tilmelding forud vil være bedst, men ikke nødvendigt.  
Entré 100 kr. Dog 80 for studerende, pensionister o.l.                 
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Læserbreve     &
Kommentarer

Læserbrev:

Tvang i psykiatrien
Bl. a. i Politiken 15-16 juni 09 debatteres der igen om, hvorvidt 
og hvor tvangsmedicinering skal foretages for at undgå nogle 
få sindssyges kriminalitet.

Argumentationen  for og imod synes noget ensformig og  en 
undrende offentlighed venter på mere oplysning om årsagerne 
til de sindssyges raseri.

Dog forstås, at tvangsindlæggelse ikke i sig selv indebærer 
nogen helbredelse og det er let at forestille sig, at tvangen 
fremkalder vrede som så mødes med mere tvang og livsdæm-
pende medikamenter for der er lige så forståeligt ikke tale om 
helbredende medicin.

Må offentligheden få nærmere kendskab til de sindssyges so-
ciale og sundheds-mæssige historier, således at vi alle med 
sådan større forståelse kan  medvirke til en bedre livskvalitet 
for de psykiatriramte ? - og for os selv - måske.

Med  venlig hilsen 

Lars Jensen 
Kirkevænget 3 
6230 Rødekro.
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Kommentar:
25. maj 2009

67 % stemte for naturmedicin i  
Schweiz - fantastisk!
En enestående nyhed – har I hørt noget i pressen?  Nej vel – det 
søges nok forbigået i tavshed.

17. maj blev der stemt, og sejren var overvældende klar.  
Hvordan det så skal udmøntes i praksis, bliver spændende. Og 
de kræfter, der i 2004 hev denne medicin ud af det offentlige 
tilbud, vil selvfølgelig kæmpe imod – medicinalindustrien.

Det er virkelig fantastisk, et vink med en vognstang, som man 
siger.

Antroposofferne (Steiner-inspirerede) har trukket et meget stort 
læs i dette gennem årtier. I Schweiz har steinerfolkene 3 klinik-
ker og afdelinger på 2 hospitaler.

I Schweiz kan 100.000 underskrifter give ret til en afstemning 
om et emne. Der skal ikke kun et flertal af stemmer til, også 
alle Kartoner skulle være med, og det er de.

Kilde: Ugebladet Das Goetheanum 2009-21

Mvh Lars Mikkelsen
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Kommentar:

Psykiatrisk tvang/DR-Syd 14. jan. 09
Det forekommer lidt underligt, at DR-Syd har fundet en ”skizofren 
paranoid”, der udtaler sin tilfredshed med selvoplevet tvangsbehan-
dling. Mere forklaring om den dybere baggrund kunne øge både 
forståelse og skepsis for tvangen og lede til, at mere human behan-
dling burde tilbydes, - evt. forebyggende.

Kan DR-Syd tilbyde en mere nuanceret belysning af tvangen med 
det formål at begrænse brutaliseringen af samfundet i stedet for at 
udbrede accepten af brutalitet, - eksempelvis ved også at præsentere 
en meget utilfreds tvangsbehandlet, der potentielt kan udvikle sig til 
en af de farlige kriminelle ”tikkende bomber”?

Galest og med venlig hilsen fra 
Lars Jensen, Kirkevænget 3, Genner

Pressemeddelelse
København maj 2009
fra Komitéen for Den Naturmedicinske Hæderspris & Den Interna-
tionale Naturmedicinske Hæderspris.
Den Naturterapeutiske Hæderspris blev uddelt den 24. april 2009 ved 
NaturSundhedsrådet (LNS) jubilæum. Prisen blev uddelt for første 
gang til prismodtager Tamara Theresa Mosegaard.
Den Naturmedicinske Hæderspris blev stiftet i 1979 af fabrikant 
Jørgen Juhldal. Der er indtil i år 2009 uddelt 7 hæderspriser.
Formål: at hædre personligheder, der har fremmet udviklingen eller 
udbredelsen af naturmedicin i Danmark, Norden eller internationalt.
Komitéen er en uafhængig institution, der alene har til opgave at 
realisere sit formål.
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Effekten af FreeAbdulle-demo'en 6. juli
 
Dette er en forespørgselsemail via http://www.freeabdulle.info/ 
fra: Lars Jensen 11. juli 2009

Er der nogen forklaring på, at jeg intet, absolut intet, har be-
mærket som reaktion på den meget fine demonstration i Køben-
havn den 6. juli?

Jeg har heldigvis ikke TV, men læser mange aviser og lytter til 
DR.

Galest og med venlig hilsen fra Lars Jensen 

Kære Lars 
Den samme følelse har jeg, men sørgeligt er det. Det er tilsyne-
ladende sådan, at pressen ikke intereserer sig særligt meget for 
”de svage i samfundet” som det så smukt hedder! 
Vi havde endda inviteret de fleste redaktioner af den skrevne 
presse og radio og TV. Men ingen kom til demonstrationen. Det 
havde tilsyneladende ingen interesse.

En hund, der kommer på afveje, har pressen ingen problemer 
med at bruge timelange udsendelser om, men et menneske der 
udsættes for tortur af systemet har ingen betydning. 
Derfor har jeg længe sagt, at pressen er en del af systemet.

Almindelige mennesker må så kæmpe videre, og det er vi en 
del af, heldigvis!

med venlig hilsen 
Dualeh



48ISSN 0106-3563

Andre aktiviteter i og omkring galebevægelsen:
Galebevægelsen  - Information om Galebevægelsen og psykiatrien 
Dr. Abildgårds Allé 15  | DK 1955 Frederiksberg. C | Tlf: 35 35 66 47 | Fax 35 36 77 50 
www.galebevaegelsen.dk 

 
Radioti   Lokalradio om psykiatri 
Dr. Abildgårds Allé 15  | DK 1955 Frederiksberg. C | Tlf: 35 36 46 47 | www.radioti.dk 

Netværkstedet Thorvaldsen Brugerstyret aktivitetssted 
Thorvaldsensvej 60, st. | DK-1871 Frederiksberg. C | Tlf. 35 35 66 47 | www.thorvaldsen.dk

lokale kontaktpersoner:
Aabenraa: Lars Jensen, Kirkevænget 3, Genner, 6230 Rødekro mob. 28 81 64 32

 Minna Holm, Elmevej 28, st.th. - 6520 Toftlund. mob. 26 20 37 01

Aarhus: Poul Erik F. Kristensen, Haslegårdsvænget 11, 8210 Årh. V tlf. 23 96 82 14 
 Kurt Andersen, Vidtskuevej 44, 2.th. 8260 Viby J. tlf. 86 11 39 81

Hillerød: Leif Jørgensen, Østervang 68, 3400 Hillerød tlf.  48 26 84 14

Kibæk: Lenarth Kirkegaard, Sandfeld Allé 25, 6933 Kibæk

Nykøbing S: Jan Langevang tlf. 59 93 16 04

Svendborg: John Staldgaard, Vinneby Violvej 38, 5700 Svendborg tlf. 62 22 54 93

Thisted: Susanne Knudsen, Norgesvej 72, 7700 Thisted tlf. 97 92 0735

Vamdrup: Dorit Dorthe Jette Nielsen, Buen 8 sttv,  6580 Vamdrup tlf. 75 59 44 57

Vejle: Thoridt Allermand tlf. 75 72 67 16 
 Richard Dahlin tlf. 75 82 11 05 
 Niels Udby, Valdemarsgade 26-2.tv. 7100 Vejle tlf. 75 72 44 33  
 farmer.niels@nypost.dk mob. 24 49 20 40

Vestjylland: Frederik Chr. Dietrichsen, Mosbølvej 2, Strellev, 6870 Ølgod tlf. 75 25 09 00

Færøerne:  Hans Birgir Hansen,  tlf/fax +29 83 10021 
 Lon 1, Postboks 3186, FO-110 Thorshavn, Færøeme bigge@faroeinn.fo

Norge:  Elin Sverdrup-Thygeson, Østgaardsgata 23B N-0474 Oslo      tlf.  +47 2237 5128 
 Landsforen. We Shall Overcome, Møllergata 12, 0028 Oslo tlf.  +47 2241 3590 
 Mail: post@wso.no - Web: www.wso.no 

Tyskland: Irren Offensive, Schamweberstr. 29,  
 D-10247 Berlin Friedrichhain  |  www.irren-offensive.de tlf. +49 0302 911001


