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Desperationen!

Desperation er kilden bag al kunst.  
Uanset hvordan den formuleres.

Der er ingen åbenbart, som er desperat nok blandt 
”almindelige” mennesker, siden det ikke er en sædvane at male 
og skrive.

I vor tid har vi gennem medierne et udmærket billede af hvad 
sædvanlig kunst er for noget. Den er et udtryk. Der er ingen, 
som udtrykker deres personlighed længere. Kunsten er blevet 
en flugt fra den byrdefulde sindsstemning. Det er stadigvæk 
kunst at udtrykke sig, men vi må erkende, at kunsten i vort 
samfund er blevet steril. Den inspirerer os ikke længere. Vi 
ønsker ikke mere at gøre det lige så godt. 

Det moderne menneske har givet op, og er moden til 
indlæggelse 

for ever

Johnny Wilkinanis

K. Z.
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"Betydelig global kostændring er nødvendig" 

Ifølge FN's ressourcepanel er en af det 21. århundredes 
største miljø-udfordringer forbruget af kød og mælk. 

FN's miljøprogram UNEP udgav i anledning af World 
Environment Day den 5. juni 2019 en rapport, der 
sammenligner forskellige menneskelige aktiviteters indvirkning 
på miljøet, med fokus på de aktiviteter, der bliver særligt store 
udfordringer i det 21. århundrede. 

Konklusionen er klar: De to sektorer med størst miljø-
påvirkning er energi & fossile brændstoffer - og mad.

Men hvor de fossile brændstoffer kan udfases og erstattes af 
vedvarende energi, er løsningen på madproblemet uundgåeligt 
forandrede vaner: Der skal spises betydeligt mindre kød, 
siger FN.

Forbruget går imidlertid den modsatte vej -  
i takt med, at verdens middelklasse 

vokser, og at man stadig ser  
kød(-spisning) som et 
symbol på civilsation.

Denne idé går (iflg. bl.a. 
Nick Fiddes) tilbage til 

1800-tallets raceteorier: 
Dengang mente lægen 

George Beard fx, at 
fødevarehierakiet fra planter 

til rødt kød svarede til et 
Ole Hansen
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evolutionshieraki, der gik fra de vilde farvede racer til de 
civilserede hvide racer (hvor førstnævnte altså svarer til 
planteriget!)

I - muligvis utilsigtet - tråd hermed skriver tidligere 
fødevareminister Eva Kjer Hansen, at kineserne nu 
"efterspørger mad af højere kvalitet, så som svinekød i stedet 
for ris". Traditionel kinesisk mad er naturligvis ikke ringere end 
svinekød. Var det tilfældet, havde de aldrig kunnet opbygge en 
så avanceret civilisation som tilfældet er. Men det er disse dybt 
indgroede, kulturelle forestillinger UNEP er oppe imod.

Mellem 20% og 30% af EU-landenes samlede udledning 
af drivhusgasser kommer fra fødevarerne, men fødevarerne 
påvirker klimaet meget forskelligt. 

For eksempel udvikler drøvtyggerne metan og lattergas i 
et omfang svarende til 18% af verdens totale udledning af 
drivhusgasser.

I dag er koncentrationen af CO2 i atmosfæren 31% højere, end 
den var før den industrielle revolution, og i løbet af de sidste 
100 år er jordens gennemsnitstemperatur steget med 0,6 grader.

FN’s Klimapanel (IPCC) konkluderer i en rapport fra 2001, at 
det er meget usandsynligt, at denne opvarmning alene skyldes 
naturlige variationer. 

Derimod er der nye og stærke vidnesbyrd om, at hovedparten 
af de sidste 50 års observerede opvarmning skyldes den 
menneskeskabte forøgelse af drivhuseffekten.

Fortsættes næste side 
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I "Vores mad og det globale klima" skriver Morten Dige, 
adjunkt ved Afdeling for filosofi ved Århus Universitet, 
at vi i den vestlige verden et klart etisk ansvar for 
klimaforandringerne,  fordi:

• der iflg. de fleste videnskabsmænd er et åbenbart og 
påtrængende behov for, at vi gør noget

• vi faktisk har evnen til det uden væsentlig fare og ulempe for 
os selv

• vi ikke kan sætte os til at vente på, at andre gør noget 

• vi er "meddelagtige" i kraft af eksterne virkninger af vores 
forbrugsmønstre

Jo mere klimabelastende fødevarer, vi vælger at fremstille og 
anvende i vores del af verden, jo mere vil klimaforandringerne 
ødelægge mulighederne for at dyrke fødevarer i de mest udsatte 
områder andre steder i verden.

Selvom danskerne ikke er de allermest kødædende i verden, 
indtager vi hver gennemsnitlig ca. 100 kg. kød om året -  
minimum. Tallet varierer noget, alt efter, hvem og hvor man 
spørger. Men selv med dette lave estimat, bliver det til omkring 
7,5 ton kød, hvis man lever 75 år som kødspiser. Altså cirka 
vægten af 15 køer - pr. dansker.

Det var så lidt at tænke over til næste gang du står ved 
køledisken...

Kilder: UENP's hjemmeside, Weekendavisen nr. 25/2010,  

og Etisk Råds "Vores mad og det globale klima" (2010)
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Dokumentarfilmen MAD A/S
En film der er inspireret af den amerikanske oscar-
nominerede film Food Inc., som lige har gået sin sejrsgang 
her i Danmark.

Vel vidende, at forholdene herhjemme ikke er så meget 
anderledes, undres man over, at mange af dem der så filmen 
alligevel mener:

”Nåe, men sådan er det da heldigvis ikke i Danmark, det er 
kun i USA, tilstandene er sådan”

Hvordan kan det være, at danskerne stadig føler sig trygge ved 
vores landbrug, selv om der igen og igen kommer sager frem 
om misstande, mange af dem behandlet i medierne?

Og industrilandbrugets medspillere meldte allerede ud dagen 
inden filmens premiere, at dette havde intet med danske forhold 
at gøre.

Men er det nu også sandt? Er der en ”mafia” i Danmark?
Fortsættes næste side 

Ole Hansen
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Den faktuelle viden, som desværre ikke er let tilgængelig for 
den almindelige forbruger, viser, at vi i Danmark har
samme tilstande blot i mindre skala, og det haster med at finde 
en bedre vej til at producere fødevarer af høj kvalitet
og næringsværdi samt at sætte dyrevelfærd i fokus.

Sandheden om industri-
landbruget i Danmark må 
komme frem, og denne 
film er et vigtigt punkt i 
denne strategi.

Ikke kun producenterne, 
også forbrugerne bærer et 
ansvar. Vi køber billigt, 
globalt og spiser os 
til livsstilssygdomme, 
mens dyrene og jorden 
mishandles.

Men ved forbrugerne, 
hvad der sker i industri-
landbruget? 
Er der blevet for stor 
afstand fra jord til bord, 
fra leverpostejen på 
middagsbordet til det dyr, 
der er blevet slagtet? 

Tror vi, at de misstande vi kan se i nyhederne kun er 
undtagelser og ikke reglen?

Projektet har nu en hjemmeside, 
hvor man kan følge med i sidste 
nyt om filmens fremskridt:  
www.mad-as.dk
 
Også en opfordring til at støtte 
film projektet på Facebook (hvis 
man er til dette medie!). 
Gruppen hedder ”Filmen MAD 
A/S”. Mediet anvendes til at 
synliggøre befolkningens støtte 
til projektet ved at notere antal 
medlemmer af gruppen.
 
Vi har nu 11.200 kr. på projektets 
konto – tak til alle bidragsyderne. 
Vi er taknemmelige for 50 kr. og 
øger filmens styrke ved at sende 
signal om, at dette er en film 
finansieret af befolkningen.

Vi har en konto i Merkur:  
8401 000 113 8892



9

Filmen vil behandle følgende hovedtemaer:
Hvordan behandler vi afgrøderne/jorden?• 
Hvordan behandler vi dyrene?• 
Hvordan behandler vi naturen?• 
Hvilke fødevarer ønsker vi til os selv og vores børn • 
(næringsværdi, kvalitet, smag)
Vores fødevareindustri, hvem står bag disse tilstande, • 
politik, penge og marked

Filmen vil tage udgangspunkt i at belyse:
Hvordan er situationen nu i dansk fødevareproduktion lige • 
nu?
Hvor vil vi gerne hen? Hvilken vision har vi for Danmark, • 
naturen og fødevareproduktionen?
Hvordan kan jeg selv gøre noget? Hvad langt går vores • 
magt som forbrugere og hvor er det politikerne, der må 
udstikke rammer for en forsvarlig fødevareproduktion?
Og ikke mindst: er industrilandbruget virkelig så effektivt, • 
som man vil have os til tro? Vil det i sandhed være dyrere 
at producere på en anden, mere "hensynsfuld" måde?
Konkrete forslag til forbedringer, så filmen også får en • 
positiv vinkel, f.eks. optagelser fra en biodynamisk gård, 
økologisk produktion

 
Målet er at forbedre situationen for vores dyr, vores jord og 
vores natur. Kun på den måde kan vi få sundere fødevarer
og dermed et bedre og sundere liv for os mennesker. Filmens 
mål er ikke at udkåre skurke, men tværtimod at vise sandheden 
og de komplicerede sammenhænge mellem bl.a. lovgivning, 
livsvilkår, viden, samfund, moral og etik.
Via samarbejde, frivillig indsats, fundraising, ildsjæle og en idé 
om, at nu er tiden inde, producerer vi denne film.

Fortsættes næste side 
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Vores mål er:
At filmen er færdig til efteråret 2010• 
Den får en varighed på omkring 1 time• 
Den forbliver ”ucensureret”• 
Den bliver et utryk for en samlet indsats• 
Den bliver forsynet med undertekster og finder vej til • 
udlandet - især til de lande, hvor Danmark eksporterer 
svinekød til

Ole Hansen
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Brev til NN-firma 

Gaver og sundhed
Tak for julegavepakken. Det er en flot gestus.

Men dog et lille men, som jeg vil fremhæve, fordi jeg tror, 
at I overser, hvad I egentlig giver ud. I pakken var der en 
Børnepose med blandet slik.

På denne var sat en seddel med ingredienserne. En lang række 
af E-numre falder i øjnene, 24 stk:
104 allergifremkaldende (agf), 110 agf, 120, 122 agf, 124 
agf, 129 agf, 131 agf, 132, 133 agf, 141, 150, 150c, 153, 160
162 tilsættes for at skjule råvarers ringe kvalitet, 171
202, 270, 296, 330, 331, 334, 422, 901

Desuden uspecifiserede aromaer, tyggegummibase, overflade-
behandlingsmiddel m.v. ”ikke egnet til børn under 3 år” står 
der påtrykt. Burde virke mistænkeligt. Pakket af Leif Povlsen 
Perleslik ApS, 4780 Stege.

Man forventer ikke lige en så ringe kvalitet fra  Jeres 
velrenomerede firma. Vi smed den direkte i skraldespanden! 
(Håber ikke nogen fandt den). Men hvor mange andre har ikke 
upåagtet overset småskriften og givet den til nogle stakkels 
børn.

Mvh NN (for ikke at være et utaknemmeligt skarn)
PS E-oplysningerne er taget fra Den Lille E Guide fra 
Folkebevægelsen mod EU

Ukendt forfatter - "leveret" af Lars T. Mikkelsen
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Jeg er et blødende sår. Natten hvor jeg venter på intet 
af Johnny Wikinanis
 
Natten er allerede begyndt
det er nat døgnet rundt
når man ikke er aktiv 
med noget

Nætterne tilbringes på gangen 
efter 2 timer i søvnen
der er ikke nok at tage sig af
der er ingen at kommunikere med

Men vi er altid i kontakt
med den gennemsigtige luft
og de faste ting som møbler
de fælles som forstanden skaber

Men fælles ting kan ikke erstatte
kommunikationen mellem os
det er så sjældent at møde
et menneske som kan reflektere
som byder én op til dans

Jeg opgav for længe siden
at tage initiativet og tale
med det repertoire som er mit

Ingen vil høre på én
med mindre vi snakker mad
og vejr
på den overordentligt 
sædvanlige facon



13

Vær en del af vort fællesskab
de byder én op til dans
men vi gør det aldrig alligevel
der er ingen ved havelågen
udover den sædvanlige hund
som bidsk efterligner sin herre
for dyr er mere følsomme end 
mennesker
de kender deres ejer bedre
end ejeren kender psyken på dem

Ole Hansen
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Psykolog eller psykiater ?
I Jyllands Posten (JP) 27. juni2010  undrer overlæge 
Svend Lings sig over, at psykologer, ikke som andre 
behandlingsformer, skal bevise, at deres indsats virker.

Hvilken arrogance når betænkes, at lægerne selv definerer 
og udråber deres success samtidig med, at tusindvis af deres 
patienter lige så højlydt klager over fejldiagnosticering og 
fejlmedicinering endog med tvang.

Interessant må det blive at læse resultatet af den påtænkte 
undersøgelse, der skal fastslå hvorvidt psykologisk eller 
psykiatrisk behandling er billigst målt i kroner - ikke på 
velfærd.

Hvis psykologerne ikke opper sig på det lobbyistiske plan, 
taber de alene af den grund, at lægerne ikke ansætter de, der 
døde af bivirkninger til nogen værdi, ligesom der heller ikke 
sker værdiansættelse af tort og svie.

Måske besegles en akademisk forbindtlighed, så kun patienter 
og samfund bliver tabere ?

Gid JP gider berette om konkurrencens forløb!

Galest og med venlig hilsen fra 
Lars Jensen, 
Genner,
Kirkevænget 3
6230 Rødekro
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Spare-iver - denne gang i Vejle
Til voksenudvalget, borgmesteren og byrådet

Kære allesammen:

Vi vil gerne gøre opmærksom på , at det at spare på 
aktiviteten  IFS (idræt for sindslidende) er en dårlig 
idé, fordi idræt fremmer sundhed for sindet. 

Dette har flere psykiatere, psykologer og personale fra Sct.
Hans dokumenteret, i lighed med mange andre både fra ind- og 
udland.  

Det kan godt være man vil bevare nogetfor "svage" grupper, 
men det er vigtigtfor os psykisk syge , at vi ikke bare bliver 
puttet i boks med en hel masse andre, det kan vi simpelthen 
ikke holde til, vi er mere sårbare end de fleste. Det tror vi ikke 
almindelige mennesker ved, men denne sårbarhed, gør det 
svært at fungere sammen med andre også "svage grupper", der 
måske netop kan være stærke på måder, der kommer til at såre 
os mere. 

Det er blot vores sårbarhed der gør os så specielle, at vi er en 
del, der ikke kan klare os i "samfundet" eller i andre relationer.

Vi er også en del, der slet ikke kan klare ret store hold, fordi 
for mange mennesker er en belastning for vores  psyke, det 
vil betyde, en del slet ikke vil være i stand til at komme, hvis 
I omlægger tilbudet alt for meget, gør I det alt for dyrt vil det 
måske være en belastning, nogle er nemlig i forvejen nødt til 
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at tage en taxa frem og tilbage, da de ikke kan køre i bus, og 
det kan man jo gøre en gang om ugen, men bliver der så en høj 
brugerbetaling kan det let afholde nogen. Der bliver i forvejen 
mere og mere man skal betale selv. 

Og hvor kan vi så spare? Ja vi kunne jo lade være med at bygge 
et mausolæum for en hval, bare fordi den tilfældigvis lagde sig 
til at dø i Vejle Fjord.

Vi synes heller ikke man skal udbygge lystbådehavnen, 
der kunne også spares penge.

Endvidere skulle man stille byggeriet lidt på stand by, der der 
er jo masser af ledige lejligheder lige nu, der ikke er til at leje 
ud.

Når vi nu ser på tal har vi været inde og kigge på tallene fra 
2008 - det er dem, der er tilgængelige på nettet. Og der står 
somatikken for 141.918.917 mod psykiatrien 9.936.158 på 
hospitalssiden (mon ikke det er i 1000), og når vi så ved, at 
psykiske sygdomme og problemer er ved at overvælde vort 
samfund er det jo helt absurd. For der er virkelig brug for 
en langt større indsats på den psykiatriske side, man lukker 
øjnene, for de egentlige problemer. 

Fortsættes næste side 

Ole Hansen
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Og når man så tager af de få penge fra behandlingen efter ho-
spitalerne også. Man skal tænke på, at her er langt flere pensio-
nister end i den del, der har været indlagt på somatisk afdeling 
(man bliver sjældent pensionist af at have brækket et ben eller 
have fået opereret en blindtarm og langt sværere sygdomme 
kan lægerne klare patienter vel igennem.)
Men derimod er der mange, der ikke klarer psykiatrisk afde-
ling uden at ende med at få en pension, og godt vi får den, for 
mange af os er ude af stand til at klare et "normalt arbejde".

Nu kommer vi til anden og ikke mindre vigtige del af brevet, 
nemlig jeres forslag om besparelse af cafébutik, Dyrehandel 
og værksted.  

Vi synes simpelthen ikke det er rimeligt det er arbejdspladser, 
for så mange mennesker, som på den måde får indhold i daglig-
dagen og er et sted, hvor der er speciel støtte i form kontakt-
personordning, og disse mennesker kan jo ikke gå ud arbejds-
markedet og finde "job", for de findes ikke for  denne sårbare 
gruppe, der ikke kan færdes på det ordinære arbejdsmarked, det 
er jo derfor de ikke er der. Ellers havde mange, de der kunne, 
jo søgt ud for at finde ordinære trediedelsstillinger, men dels 
er disse svære at finde, dels er det meget få psykisk syge, der 
magter det.
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Der er også det, at i Cafébutik m.v. kan man få flere eller færre 
timer efter behov, og det kan være svært ude i det "normale" 
samfund.

En helt anden ting er, at mange mennesker sætter stor pris på 
butikkerne og caféen og kommer igen og igen.Det er blot svært 
at få små butikker til at gå.

Underskrevet ef brugere af IFS, brugere og i Cafe, Dyrehandel, 
Værksted samt brugere og støtter af psykiatrien. 

Jeg håber fik noget ud af at læse det.
Det var noget Niels synes I skulle læse.

Kærlig hilsen Niels og Neel.

Ole Hansen
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Det kan blive svært for os
af Johnny Wikinanis 

Det er svært at komme ind på livet af andre, når man ikke ved, 
hvordan de reagerer fra gang til gang. 

Det er jo et særkende blandt 
mærkelige mennesker, at de 
ikke er færdige. At de ikke 
er hele mennesker, men at de 
samtidig udgør et hele, som 
de ikke vil have, man får et 
overblik over.

Både her på Lindegården* 
som i psykiatriske anstalter 
skriver man dag for dag ned, 
hvad beboerne eller patienten 
siger og gør i håb om at få det 
overblik som giver psykiateren 
en diagnose i hånden. 

D.v.s. sådan burde det være, men vi som kender psykiatrien 
til bunds ved, at allerede efter de første 20 minutter af en 
konsultation finder overlægen på en diagnose, og den følger så 
én resten af livet, men bliver selvfølgelig mere uddybet med 
tiden.

Det er jo sådan, at psykiatere er som andre, så det de tror på, er 
ligeså selvopfyldende, som det vi tror på. Så de narrer sig selv 
mindst ligeså meget, som alle andre mennesker gør, der skaber 
en forestilling, psykiatere, skaber en forestilling om os, baseret 

“ Når demokrater i alle 
livets forhold fjerner den 
støtte i loven som alle 
andre i samfundet har, 
fjerner man det formelle 
grundlag, rammen, i vort 
liv. 

Og når vi på den måde 
umyndiggøres, åbner 
demokraterne i folketinget 
op for, at det kan man 
gøre med alle, som ikke er 
korrekte mennesker. 

*) Lindegården er et socialpsykiatrisk center i Roskilde
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på en forestilling, som biologerne tror på, at vi er dyr i alle 
livets forhold, og at det vi oplever, som ”måske gudlignende 
forhold fx”, bare er noget som vi naivt tror på. 

Min pointe er, at alle videnskabsmænd og derfor også 
psykiatere med biologer i deres branche, også er naive og har 
skabt en selvopfyldende fantasi om hvordan hverdagen hænger 
sammen. Og vi har hver især alle ret. 

Enhver forestilling, hvis man har én, er selvopfyldende. Men 
man må sige, at psykiatere med biologerne i spidsen forledes 
til utallige overgreb på os, som ødelægger vores fremtid. De 
har en forestilling på vores vegne, i modsætning til vores mere 
humane og venlige måde at være på over for dem. Vi spænder 
ikke dem fast til en briks, og vi ødelægger ikke deres fremtid 
ved at ødelægge deres hjerner med kemi. Det gir os en moralsk 
forrang og betyder, at vi er større mennesker end de har 
mulighed for at blive, medmindre de sadlede om. 

Vi mennesker kan ikke 
regne med hinanden.

Vi kan ikke gå ud fra 
at møde det samme 
menneske fra gang til 
gang, hvis han eller hun 
er optaget af et eventyr, 
som jo tager udgang 
i deres format som 
mennesker. 

Fortsættes næste side Jo
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Og vi kan heller ikke regne med en fair behandling fra 
systemets side med psykiateren og politikeren i spidsen. 

Om ganske kort tid har psykiateren hånds- og halsret over 
vores hverdag, fordi folketinget i deres omsorg og ud fra deres 
overbevisning, deres forestilling, har besluttet, at det skal være 
slut med at betragte den psykotiske mand eller kvinde som et 
frit menneske. Det er en forestilling om vores væremåde, som 
betyder, at vi i deres opfattelse ikke er normale mennesker. 
Hvad vi jo er. 

Vi er kun mere extreme i vores forestillinger end det 
almindelige menneske. Men er medlemmerne af folketinget 
ikke i særlig grad mere extreme end den psykotiske mand/
kvinde. De vil give psykiatere lov til at tvangsbehandle og 
tvangsindespærre os, hvis overlægen har en overbevisning, at 
vi er sindssyge. Og det kan blive på ubestemt tid. Folketinget 
vil ophæve alle borgerlige rettigheder for voes vedkommende, 
og dermed gøre os til ikkepersoner i et demokratisk samfund. 
Det finder ellers kun sted i et fascistisk samfund. 

Når demokrater i alle livets forhold fjerner den støtte i loven 
som alle andre i samfundet har, fjerner man det formelle 
grundlag, rammen, i vort liv. Og når vi på den måde 
umyndiggøres, åbner demokraterne i folketinget op for, at det 
kan man gøre med alle, som ikke er korrekte mennesker. 

Der er ingen, som kan regne med et psykotisk menneske, men 
vi kan slet ikke regne med det samfund, vi nu lever i, vil blive 
ved at støtte os. 
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Psykiatere har nemlig i tidens løb begået utallige forbrydelser. I 
1933 beordrede Heinrich Himmler* psykiatere i Tyskland til at 
vælge mellem selv at overleve eller at slå deres patienter ihjel 
og kremere dem i ovne, som psykiaterne skulle få bygget på de 
psykiatriske hospitaler. Psykiaterne valgte at overleve selv og 
dræbte patienterne, som de havde ansvaret for, og kremerede 
dem helt frem til 1945. 

Meningen var at bruge erfaringerne til hvordan og hvor let 
det kunne gøres at udslette jøderne og slaverne. Der var som 
bekendt 6 millioner jøder der blev udslettet, men hvad der ikke 
tales om er, at 3 millioner slaver blev udslettet frem til ’45. 

De sindssyge vil også i fremtiden blive udsat for lidt af hvert. 
Nu ved vi, at folketinget inden længe vil vedtage en fascistisk 
lov ved at umyndiggøre en hel befolkningsgruppe. Det er det 
fascisme betyder, altså at en stor eller lille gruppe mennesker 
bliver ”sat fra bestillingen”. 

Og vi må finde os i det.

Johnny Wikinanis

*) Heinrich Luitpold Himmler  
(7. oktober 1900 - 23. maj 1945) 
en af Hitlers mest betroede 
medarbejdere, og leder af SS 
(Schützstaffel) og sikkerhedspolitiet 
fra 1929, og blev senere 
indenrigsminister. 

Begik selvmord i sin celle 23.5.1945 
efter at være blevet taget til fange af 
britiske styrker.
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MÅL !
af Ole H.

Alt skal måles. For at få offentlig støtte - fx. til 
Galebevægelsen - skal vi måle, dokumentere, afrapportere, 
beregne, budgettere, afregne etc.

Et stykke hen ad vejen er der mening i galskaben: det er jo 
rimeligt nok at dokumentere, hvad & hvem man giver pengene 
til og - et års tid efter - vise, om de blev brugt som planlagt. 
I "gamle dage" var dette da også sådan cirka nok. Men ikke 
mere, for nu skal vi "S.M.A.R.T."-sikre, skal vi, hvis vi søger 
penge hos Socialministeriet. 

S.M.A.R.T. er en forkortelse for Specifikt - Målbart 
- Accepteret - Realistisk - Tidsafgrænset.  Det lyder 
ganske tilforladeligt, men bliver ufrivilligt komisk, når 
Galebevægelsens sommertræf under M'et (målbart) skal angive 
"et mål, der kan måles". Og fortælle "hvordan kan vi vide, at 
ændringen er indtrådt? Og "om målingen kan gennemføres?" 
Under T'et: Tidsafgrænset skal vi angive "Hvornår skal det 
måles, om målet er nået?" Og - ganske vist i en anden rubrik 
i ansøgningen - skal vi anføre "Dokumentation af opnåelse 
af målene/resultaterne" samt andetsteds i ansøgningsskemaet 
gøre rede for "Videreførelse af projektets aktiviteter efter 
tilskudsperiodens udløb"1). 

Når læseren ellers har grinet færdig, 
skal det retfærdigvis nævnes, at 
ministeriet p.t. arbejder på en forenklet 
ansøgningsprocedure for "små" 
ansøgninger. (se også side 28)

Slagordet 
regelforenkling 
havde 25 års 
jubilæum 2007. 
Effekten er stadig 
ikke påfaldende.
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Efter at de spredte klapsalver har lagt sig, ændrer en 
evt. forenkling jo ikke ved den grundlæggende filosofi, 
der ligger til grund for ansøgningsproceduren. Det er 
naturligvis mangement-"kulturen", hvor individet er en 
umiddelbart målbar størrelse og hvor alle aktiviteter (og 
evt. tankevirksomhed) kan indpasses i varetænkningen med 
kontrakter, leverandører, købere etc. Og "det kan altid blive 
bedre" - analogt med, at virksomheden altid forventes at give 
aktionærerne er større profit end sidste år. Altså: identifikation 
med privat-sektoren. Bemærk, at det pr. definition det sociale, 
der skal tilpasse sig markedet og ikke omvendt. Dette er er så 
selvfølgeligt for kræmmersjælen, at det aldrig er til diskussion.

Fortsættes næste side 

Johnny Wikinanis:" Frygten er i firkanten. Cirklen er alle muligheder" 
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Frivilligt socialt arbejde har således ikke længere en værdi i 
sig selv. Det er ikke nok, at et givent antal mennesker indenfor 
en given målgruppe får glæde af en aktivitet eller et tilbud. Vi 
skal måle, hvor glade de bliver. Vi skal "bevise" at indsatsen 
virker.2)  Og vi skal "levere varen" - "Varen" - som om socialt 
arbejde var en bolsjebutik! Men det står der altså...3)  

Kontrakt erstatter kontakt. Dermed går en masse energi fra 
det sociale arbejde (kontakt) til bureaukrati (kontrakt). 
For den frivillige/græsrødderne er administration og 
dokumentation noget sekundært. Man går typisk ikke ind i 
frivilligt arbejde for at blive papirarbejder. Bureaukratiseringen 
anvendes til at tæmme vilde tendenser og utålmodighed. For 
jo mere tid brugt på bureaukrati, jo mindre tid til innovation 
og eksperimenter. Er bureaukratiseringen sket, er det nærmest 
umuligt at vende tilbage.

Lige nu står den vist et-nul til bureaukatiet 
...men er det et selvmål?
Da puljeansøgere sjældent er dummere end andre folks børn, 
vil de typisk tilpasse deres ansøgninger puljerne. Altså det 
målbare - læs: det man kan plotte ind i ministeriets skema. Ved 
første øjekast lyder dette også tilforladeligt: bevillingsgiver får 
objektive, sammenlignelige data at tildele penge ud fra.

Men man kommer nemt til at gøre det man kan måle, frem 
for at måle det man gør. Komplicerede sammenhænge 
forsøges reduceret til et tal. De virkelige beslutningsprocceser 
(for)bliver skjult bag simple måltal og automatiserede 
beslutningsprocesser. Det ikke-målelige bliver enten afskrevet 
eller også forsøger man efter bedste even at gøre det måleligt. 
Ting gælder kun, hvis der er papir på det: Der er jo belønning 
til det, der passer ind i skemaet. 
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Formand for Frivilligt Forum, Johs. Bertelsen skriver:
"Al socialfaglig erfaring fra arbejdet med de udsatte borgere 
siger, at det er meget vanskeligt at forudsige og måle, hvilken 
del af en omsorgsindsats, som evt. betyder en forandring i 
borgerens tilværelse... Vi ved fra mange års arbejde, at den 
samlede frivillige sociale indsats har en afgørende betydning 
for en masse menneskers liv, så hvor ”smart” er det egentlig 
at begynde at dissekere denne indsats i småstykker blot for at 
måle, om en kop kaffe, et godt råd, en samtale eller et knus er 
tyve eller tredive skattekroner værd. Både de frivilliges tid og 
ministeriets tid kunne bruges bedre." 4)

På trods af, at vi i mange år har haft en såkaldt liberal 
regering, ligner dagens ansøgninger og ansøgningsprocedurer 
mistænkeligt støvede levninger fra et planøkonomisk 
kontrolsamfund.

NOTER:
1) Ansøgningsblanket "§ 7. 18. 19. 50"  til Tips og Lottopuljen til særlige 
sociale formål (Særligsoc 2010 / 2011)

2) Socialministeriets vejledning(!)

3) Handelshøjskolens skrivelse "Omlægning af støtten til den offentlige 
sektor" udarbejdet for Indenrigs- & Socialministeriet 17/8-2009

4) Frivilligt Forums notat "Man skal tænke smart for at få støtte"  
29. august 2008
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”Væk med de bøvlede regler”
Det skal være nemmere at bruge sociallovgivningen. 

Nu kan du skrive til socialminister Benedikte Kiær og gøre 
opmærksom på forældede og unødvendige regler og komme 
med forslag til, hvordan komplicerede regler kan gøres enklere. 

For at høre borgernes meninger har ministeren åbnet en ny 
elektronisk postkasse, her kan alle komme med gode forslag 
til, hvordan sociallovgivningen kan forenkles og gøres mere 
brugbar. 

Ifølge ministyerens pressemededlese er "Regeringens udgangs-
punkt, at mennesket altid er før systemet. Det er regeringens 
mål, at det skal være mindre bøvlet at være dansker. Derfor er 
det vigtigt at høre borgerne, da det er i mødet med systemet, de 
kan mærke, hvor ”skoen trykker”. Ud over at gøre dagligdagen 
lettere for danskerne vil nytænkning af rutiner og regler føre til, 
at ressourcerne bruges bedre."

Så det er bare med at komme til tasterne og få mailet lidt dansk 
virkelighed anno 2010 nu chancen er der!
 
Postkassen er åben for forslag til og med 28. oktober 2010 på 
webadressen www.minister.sm.dk. På hjemmesiden kan man 
også læse mere om ”Væk med de bøvlede regler på det sociale 
område”
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Hvad var det med ADHD?!
Doktor Robert Spitzer - den psykiater, der identificerede 
Attention Deficit Disorder (ADD) -  indrømmer, at man er for 
hurtig til at diagnosticere og medicinere uden at er tale om 
egentlig psykisk sygdom.

Dr. Spitzer forfattede 1970’erne og ’80’erne et standardværk, 
som introducerede en masse nye diagnoser, herunder 
sygdommene ADD og ADHD samt diverse angst-tilstande

Spitzer, som er professor i psykiatri ved Columbia University 
i New York, udtaler nu, at denne klassificering kan 
diagnostisere mange mennesker som ustabile, selvom deres 
humørsvingninger og adfærd bare er normale følelser som 
lykke og sorg.

I BBC dokumentar-serien The Trap, siger han, at »Mange 
af disse sygdomme kan være normale reaktioner, som 
egentligt ikke er sygdomme,«1

Indrømmelserne kommer efter at opgørelser viser, at beløbet, 
som Health Service (den offentlige sygesikring i England) 
bruger på lægemidler til behandling af ADHD og lignende 
lidelser hos børn er tredoblet til 12 millioner pund (ca. 105 
millioner danske kroner) på blot fem år, fra 1999-2003.

At der er store penge at tjene for medicinalindustrien, vidner 
netop det stigende forbrug om. 

1) Det er betydningsfuldt, at de psykiatriske klassifikationer også rummer 
muligheden for at betegne en patient som værende ikke psykisk syg. 
Alligevel er det korrekt, at frygten for at overse en behandlingskrævende 
lidelse utvivlsomt fører til en for bred anvendelse af de psykiatriske 
diagnoser”  Klinisk Psykiatri, 3. udg. Munksgaard 2009 – s.46
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Brugen af medicin til børn og unge med ADHD er eksploderet 
i de seneste årtier. Det mest anvendte præparat er Ritalin.

Det amfetaminlignende stof 
Ritalin har været brugt siden 
1955.  

Som beskrevet tidligere i 
Amalies temanumre om 
Medicinbarnet (Amalie nr. 2 og 
3 - 2008) er forbruget fra 1997 
til 2006 øget med mere end 900 
procent. Den udvikling er taget 
til.

Af Danmarks lægemiddelstyrelses seneste notat fra området 
fremgår det nemlig, at der i løbet af de seneste 10 år er sket en 
tidobling af forbruget.

Tallene fra Lægemiddelstyrelsen viser samtidig, at børn, der 
er startet på at bruge Ritalin, har svært ved at slippe ud af 
medicinforbruget. Efter otte år er næsten halvdelen af børnene 
fortsat i medicinsk behandling, fremgår det af tallene

Samtidig viste en unik spørgeskemaundersøgelse, som bladet 
Børn & Unge foretog blandt 100 forældre til børn og unge 
med ADHD, at næsten halvdelen af forældrene oplevede 
alvorlige bivirkninger hos deres børn. Forældrene beskrev 
dengang, hvordan deres børn havde angstanfald, depression 
eller hjerteproblemer. Selve resultatet er dog ikke mere unikt 
end, at det ganske stemmer overnes med den officielle liste 
over bivirkninger, nemlig ”søvnbesvær, hovedpine, nervøsitet, 

ADHD står for Attention-
Deficit/Hyper-activity 
Disorder og betegnes som 
en forstyrrelse, der primært 
optræder hos børn og unge.

Børn med diagnosen ADHD 
bliver karakteriseret som 
urolige og hyperaktive. Den 
første beskrivelse af børn 
med disse adfærdsmæssige 
problemer går 100 år tilbage.

Fortsættes næste side 
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irritabilitet, rystelser, hjertebanken, forvirring, kvalme, 
appetitløshed og vægttab. Depression og angst”  
(Psykofarmaka, 2. udg. Psykiatrifonden 2010 – side 185)

Fra England rapporteres ligeledes om hjerte/kar-sygdomme 
sygdomme, hallucinationer og endda selvmordstanker som 
bivirkninger ved Ritalin; ligesom mindst 9 dødsfald er relateret 
til brugen af Ritalin siden begyndelsen af 1990’erne.

Ritalins popularitet i Danmark skyldes bl.a., at den 
arbejdsgruppe, som udarbejder retningslinier for behandlingen 
af børn med ADHD har forfattet et program, der anbefaler 
medicin som den bedste løsning.

I arbejdsgruppen sidder flere af Danmarks førende 
børnepsykiatere. Og en del af dem har tætte forbindelser 
til medicinalindustrien. Tag nu overlæge og professor Per 
Hove Thomsen: en af vore hjemlige eksperter inden for 
børne- og ungepsykiatrien. Han underviser andre læger om 
behandling af børn med ADHD. Han er med til at udarbejde 
officielle anbefalinger til behandling af børn med ADHD 
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og andre psykiske lidelser og har således stor indflydelse på 
behandlingen af det stigende antal børn med diagnosen ADHD. 
Men ikke nok med det: Han er foredragsholder, underviser og 
konsulent for medicinalvirksomheden Novartis, der – surprise, 
surprise – fremstiller bl.a. Ritalin.

(Tidligere har Per Hove Thomsen udarbejdet anbefalinger 
af lykkepiller til børn for medicinalfirmaet Pfizer. Firmaet 
fremstiller – ja, rigtig gættet – lykkepiller! Men det er en anden 
historie) 

Det er en meget uheldig cocktail, udtaler specialist i klinisk 
psykolog, Michael Kaster: »Forskningen peger på, at læger, 
der samarbejder med medicinalindustrien, har en tendens til at 
overvurdere de gavnlige effekter af medicinen og undervurdere 
de negative. På den måde risikerer vi, at der sker en 
fejlbehandling af børnene«

Men Per Hove Thomsen sover godt om natten, for han »synes, 
at et fornuftigt samarbejde med industrien er nødvendigt. 
Der er store økonomiske interesser på spil, men industrien 
fremstiller medicin, som gerne skulle gavne børnene. Og så 
skal man gøre sig klart, at man kan lade sig påvirke af det. Jeg 
tror ikke, at jeg kan undgå at blive påvirket, men samarbejdet 
er nødvendigt for at kunne komme videre og lave relevant 
forskning,« siger børnepsykiateren.

Velbekomme!

Kilder:
BØRN&UNGE nr.. 21, 2. september 2010
“The great ADHD myth” af Jenny Hope - Dayly Mail 9. marts 2007
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HVER FESTUGE SIN JAMES BONDS 
UDSLETTELSE AF GOLDFINGER

eller

HISTORIEN OM EN 
TVANGSINDLÆGGELSE

af Jakob Hansen

I. Lovens ord og den indlæggende læges viden eller mangel 
på samme om denne fremtidige tvangs-patient.

II. "Tvangs-patienten"s egne ord om forløbet, KORT, i hans 
egen mentale tilstand i det sidste ½ år - især i den sidste tid 
op til tvangens iværksættelse, set i lyset af at patienten i for-
året, gennem 4 mdr.s hårdt arbejde, gjorde sig medicinfri 
og samtidig begyndte at skrive om "sindslidelse", psykiatri, 
(hjerne-)medicin, forfalskninger af hans journal - samt 
mulige redskaber1) i "terapi"-lignende forløb ("dialog")2) 
som alternativ til medicinering i tilfælde, hvor de "psykiske 
problemer" ikke er sværere, end at de kan "demonteres" 
(Herunder: citater fra et papir, der er forfattet og stilet til en 
anden person end denne fremtidige gakhus-patient). 

III. Optakten til og Lægens meddelelse til sin patient om at 
denne bliver tvangsindlagt på mandag, første gang de ses i 3 
uger.
 
1) Dvs. begreber (forsøgsvist) der er kvalitative (grundsten i en beskrivende tilgang til 
virkelige problemer) - modsat den etablerede psykiatris sygdomsbegreber, der grunder sig 
på en forudsat ORDEN og følgelig er indholdstomme. 
2) Dette er Psykiatri og ikke Psykologi: De bedste psykiatere der bedriver terapi bruger 
principielt dialog, hvor mange psykologer lægger hovedvægten på (patientens) monolog. 
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I. Psykiatriloven om tvangsindlæggelse
Kapitel 3. Frihedsberøvelse  
§ 5. Tvangsindlæggelse, jf. §§ 6-9, eller tvangstilbageholdelse, 
jf. § 10, må kun finde sted, såfremt patienten er sindssyg eller 
befinder sig i en tilstand, der ganske må ligestilles hermed, og 
det vil være uforsvarligt ikke at frihedsberøve den pågældende 
med henblik på behandling, fordi:

udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende 1. 
bedring af tilstanden ellers vil blive væsentlig forringet 
eller
den pågældende frembyder en nærliggende og væsentlig 2. 
fare for sig selv eller andre. 

Tvangsindlæggelse 
§ 6. (…) Stk. 2. Tvangsindlægggelse må kun gennemføres 
på grundlag af en lægeerklæring, som hviler på lægens egen 
undersøgelse foretaget med henblik på indlæggelsen.(…)
Stk. 3. Ved tvangsindlæggelse efter § 5, nr. 2, skal lægens 
undersøgelse være foretaget inden for det seneste døgn og ved 
tvangsindlæggelse efter § 5, nr. 1, inden for de seneste 7 dage 
forud for indlæggelsen. (Redaktørens fremhævelse)

Læge X i Y-By.
Han skiftede læge i 1995 (ca.) og fik X i Y-by som 
praktiserende læge. Ved en af hans første konsultationer sagde 
X: "Jeg vil tilbyde dig et glas tabletter Oxabenz;" (Oxazepam)3) 
"de er beroligende." Han svarede, som sandt var, at han havde 
fået dem som sovetabletter i adskillige år og var tilvænnet. "Så 
vil jeg give dig 3 ekstra om ugen P. N." (dvs. "efter behov"). 

3) Oxazepam har 7 danske salgsnavne og er beslægtet med Stesolid (Diazepam). 
Oxazepam er formentlig det stærkeste stof i Stesolid-gruppen; det er skrappere end Stesolid. 
Den omtalte konsultation fandt sted 20 år efter at Sundhedsstyrelsen indskærpede, at disse 
stoffer højst burde ordineres i 2-3 uger, men papiret er jo tålmodigt. Det er først for 5 år 
siden, at man er begyndt rigtigt at stramme kursen i daglig praksis.

Fortsættes næste side 
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Han tog imod dem og brugte dem; resultatet var, at han fik 
næsten 22½ mg Oxazepam (1½ gang normaltablet, som er 
en stor dosis) dagligt i henved 7 år. (I mellemtiden blev han 
bekendt med, at samme X havde fået et ordentligt smæk over 
fingrene af Sundhedsstyrelsen.) 

Efter de 7 år var han i en helt anderledes situation, han havde 
bl.a. endeligt gjort sig fri af et fuldstændigt livstruende 
alkoholforbrug, og han trappede sig ned fra 22½ mg til 4 mg 
af stadset over 2 år; dette styrede han fuldstændigt selv og 
meddelte X.

I de næsten 15 år han har konsulteret X har hans funktion som 
"patient" i hovedsiden bestået i, at han troligt er mødt op og 
har undervist samme J. i såvel dope-medicin (Stesolid-lignende 
præparater) og hjerne-medicin, da han efterhånden er kendt 
med Hospitals-psykiatrien gennem 28 år og er ekspert i begge 
dele.
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I de sidste 2 måneder har "kommunikationen" mellem X og 
ham bestået i (foruden enkelte konsultationer) telefonsamtaler, 
der har været præget af hans stigende irritation over X's stadige 
krav om at han skulle stille i Y-by til konsultationer om de, 
i hans øjne, mest latterlige ting, udsprunget af X's refleks-
betingede ønske om at han skulle have "opsyn" med ham, 
dvs. han være hans "psykiatriske patient" og ikke blot alm. 
patient (da han trods medicinfri teknisk set er "sindslidende", 
da en diagnose i dag er for livet), på trods af at X's viden om 
psykiatri, modsat vor helts, kan haves et  meget lille sted. 
Eksempelvis nægtede han, der til daglig befinder sig i Århus, at 
skulle bruge mindst 1½ time på at farte frem og tilbage til Y-by 
for at få "lov til" at få ordineret den smule dope-medicin, han (i 
praksis kun en mindre del af tiden) bruger (1 mg Rivotril og 4 
mg Oxazepam om dagen, én brøkdel af hans tidligere forbrug), 
hver måned i stedet for hver 14. dag

II. Et virkeligt forløb
Han havde, fra "ferie"-turens begyndelse, haft den klare 
opfattelse at han var nødt til at omtrylle sig selv til en, der 
kunne fungere som "hård hund", hvilket han faktisk ikke var, 
samt at det for ham betød det uvante at være "usårlig" udadtil 
for at kunne fungere mentalt på rutinen. Det sidste viste sig hen 
ad vejen at være meget mindre entydigt. At være hård hund fik 
han senere konkretiseret derhen, at der var en underliggende 
dagsorden...

Samtidig mærkede han, at der skete noget meget væsentligt og, 
som det viste sig, meget vigtigt med ham. Dette er privat og vil 
ikke blive uddybet. Men var der ikke sket et par bestemte ting 
før og under turen, var han kommet fra Z-ø på langs og ikke på 
højkant…

Fortsættes næste side 
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Da han fornam, at der skete nogle ting med hans psykiske 
habitus og indretning, som faktisk var meget vigtige og sunde 
for ham, men at de også stillede ham i et personligt (privat) 
dilemma, - og at han samtidig var blevet nødt til at køre sig 
selv meget hårdt, hvilket udløste stress, udefra set undertiden 
talende som en maskine samt efterhånden en uhyggelig grad 
af isolation fra faktiske ressourcer udover dem, han selv kunne 
mobilisere og opfinde, hvilket havde at gøre med hans fortid 
og hans bevidste skift fra en rolle til en anden (men også en 
risiko for at absolutere sin egen person)  - gik det op for ham, 
at han stod i situation, der kunne komme til at kræve herkuliske 
kræfter, da han faktisk følte, at han måtte bære de private ting 
i sig selv og uvægerlig virke pansret udadtil... Man kan ikke 
have indflydelse på de ting man bliver, positivt og negativt, 
konfronteret med. Man kan også få en tagsten i hovedet...

DA HAN VIRKELIG KOM I FARE
Han var på et tidspunkt tæt på at gå ned fysisk og blev nødt 
til at tage ud på den psykiatriske skadestue, hvor det blev 
forsøgt at overtale ham til at lade sig indlægge alene begrundet 
i hans fysiske svaghed (ingen psykiater har bestridt at han er 
og har været ved sin forstands fulde brug siden han kvittede 
medicinen),4) garneret med forblommede trusler om at få hans 
"egen" læge til at tvangsindlægge ham. 

MEN det var ikke virkeligt farligt, da han var i stand til at gå 
derfra på sine egne ben (når man kommer af sig selv, må de 
ikke tvangsindlægge én).5)

4) Jeg er ikke medicin-modstander, ikke psykiater-modstander og ikke modstander af, at der 
er en psykiatri.

5) Hvad konsekvenserne kan være for en som ham at blive tvangsindlagt, skal man kende til 
Hospi-talspsykiatrien for at vide. Den er i offentligheden en velbevaret hemmelighed.
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Det "farlige", der skete med ham i første omgang, var at 
han kørte på ret høje oktaner i "tænkevorten", men det er 
han i perioder vant til, og det er ikke dårligt (man kan tænke 
mange tanker, også mange man kan bruge til noget, især når 
man er erfaren); samtidig var han fuldstændigt fri for fysiske 
belastninger. 

MEN på et tidspunkt ramtes han af, hvad han oplevede som et, 
af et faktisk ydre pres fremprovokeret, halvvejs "sammenbrud" 
af sit "kriseberedskab", hvilket i første omgang gav sig udslag 
i, at han blev den gamle, flinke, tilbageholdende person, der 
veg for andre - hvilket enhver personale i såvel hospitals- som 
socialpsykiatrien ville kalde at han blev "sig selv" og normal. 
Men det var nærmest traumatisk … Og hans gamle mønstre fra 
fortiden, undertiden tvangsmæssigt uden varsel fyre grovheder 
af, straffe kvinder m.m. kom igen. Og han blev fysisk belastet. 

Han har i den forbindelse mange overvejelser, som han 
gjorde i situationen, om relativering og udvidelse af begrebet 
"normalitet" og om at vende tilbage til tilvante, ikke dårlige, 
måder at agere på under pres før man faktisk er stærk nok til at 
inkorporere dem i en nogenlunde "rationelt"6) fungerende psyke 
- hvilket i kort form var (og er) hans for sig selv formulerede 
mål, hvis man skal se "mentalhygiejnisk" på det ("Hver Mand 
Sin Gasovn!" - "Sin Egen Lykkes Smed!" - etc. Et menneske er 
ikke en ø). Hvis det førstnævnte sker, er man i fare for at miste 
sin virkelighed, hvilket i realiteten betyder at man ikke er til 
stede…

6) ”Rationelt” som, om end for firkantet, begreb om psykisk funktionsmåde, som måske kan 
være selvforstærkende, når man kommer over et kritisk punkt, nævnes nedenfor.

Fortsættes næste side 
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Hvis det sker delvist, er man - efter at have været i 
OFFENSIVEN - i DEFENSIVEN, og det har konsekvenser.

OVENSTÅENDE ER ET EKSEMPEL PÅ, HVORDAN 
ET FORLØB, DER I MANGE TILFÆLDE ENDER 
I HOSPITALISERING, KAN BETRAGTES SOM 
HANDLENDE OM VIRKELIGE PROBLEMER, AFFØDT 
AF VIRKELIGE HÆNDELSER, DER KAN BESKRIVES 
MED VIRKELIGE BEGREBER i modsætning til begreber 
som "Psykose", "Ude af balance", "Vredladen" (det sidste er 
citat fra hans journal; i psykiater-sprog betyder det "lurende 
psykose"). DENNE tankegang er ikke NY, men det er 
NYT, hvis der på den ene eller den anden måde formuleres 
ERFARINGER i form af BEGREBER, der rummer et egentligt 
STANDPUNKT overfor den etablerede psykiatri, særlig 
HELLIG-GØRELSEN af MEDICINEN.
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Af et brev, der aldrig blev sendt: 7) 
"TIL (…)
Hvis én er i tvivl om han/hun kan fungere som "back-up" for en 
anden, men er parat til at prioritere sin tid og sine ressourcer 
i det omfang der kræves for, i sidste instans, at skabe et alter-
nativ til medicinering, så skal man spørge sig  selv, om man 
et eller andet sted fra har et "Fantasi-Univers" og "Fantasi-
Sprog", det være Alice in Wonderland, Anders And, Jan-bøger, 
Puk-bøger, Morten Korch… - og få fortalt, at det er fra noget 
tilsvarende allenfals jeg har, hvis jeg har, evne til at operere 
med sådanne begreber som nedenfor. på en bare nogenlunde 
rummelig og ordentlig måde. 

(…) at det med sine begrænsninger I. er fuldstændigt rationelt 
gennemtænkt, II. at det især hvad det metodiske (…), kort 
sagt hvad angår synsvinklen og måden at tackle psykiske pro-
blemer på som virkelige og udsprungne af virkelige fænomener 
og hændelser etc., der, fsv. der forefindes ressourcer til det, kan 
tackles - jeg bruger med overlæg udtrykket "DEMONTERE", 
der for mig at se er meget sigende - ved at beskrive (i praksis 
i sagens natur i de egentlige hovedpunkter eller hovedtræk, 
og på den måde, de involverede har tid til og på den måde, 
de kan "blive venner til") i alt væsentligt oprindelsen til 
dem, hvordan de aktuelt "fungerer" - og, hvilket forudsætter 
et begrebsapparat, om end måske på begyndelsesstadiet, af 
virkelig karakter (udvikles nedenfor), ved dels dette, dels - 
meget muligt - uhildet, fri, "åben" diskussion af uforpligtende 
karakter, måske i tidsmæssigt små etaper med pauser og dertil 
hele dynen foretaget i korte eller halvlange snakker under 
ethvert hensyn til de respektive parter - ER RIGTIGT. 

7) Citeret i uddrag og uden personelle hentydninger. Indledningen (i kursiv) er omformuleret.  

Fortsættes næste side 
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2. Begrebsapparatet: I korthed derhen forstået, at man i den 
etablerede psykiatri opererer med et sprog, termer, begreber, 
diagnoser etc., der ikke er udsprungne af eller taler i, men 
FORUDSÆTTER et univers, der hedder Orden. 

Et simpelt eksempel: Hvis to personer er i konflikt, rammes 
hver part af noget, der får noget til at flytte sig i "sjælen". Man 
"lider i sjælen". "Sjæl" hedder på oldgræsk "Psyke", "lidelse" = 
"ose". "Sjælelig lidelse" = "Psykose". 

At ordet "Psykose" betegner en kvalitativt anderledes tilstand 
end den "normale", er SCIENCE FICTION. I bedste fald 
underforstås et sæt "almene" erfaringer, der i sagens natur 
er 1000-årige, om at folk kunne være synligt "sære", men 
som rigtignok i virkelighedens verden er produceret i, hvad 
der så langt historie og forhistorie rækker er og har været 
klassesamfund.8)

For ikke blot at "kretisere uden at ha nået konstruktivt 
modforslag" (sic) vil jeg opridse et begreb, der handler om, 
at man givetvis kan tale om, at de fleste mennesker fungerer 
mest muligt rationelt, derunder at mere eller mindre bekendte 
virkelighed(splan)er er reelt tilstede pr. rutine, og psyken 
fungerer med det mindst mulige forbrug af unødig energi: 
antitesen er svært "psykotiske", hvor man kan hævde at flere 
virkeligheder tørner sammen i patientens hoved på en måde, 
der måske er så traumatisk, at det gør det ham/hende svært at 
fungere.

8) I Oldtiden, nærmere betegnet Vikingetiden eller Normannertiden (ca. 700-1050) 
findes mig bekendt én paragraf optegnet som lov omhandlende gale: Hvis en mand var 
”bindegal” (”binde-gal”), havde hans frænder pligt til at binde ham, hvorefter han selv og de 
involverede skulle fremstilles på Tinget til vitterlighed. Dette omhandlede naturligvis de frie 
mænd; slaverne (som der typisk var mindst lige så mange af som frie mennesker i ethvert 
slavesamfund) var der så at sige bare. 



43

Der findes som muligvis bekendt alle grader imellem.9) 

Dette signaliserer i hvert fald begyndelsen til et kvalitativt 
begreb om sjælelige "forstyrrelser", som selv blot principielt 
eller som et yderpunkt betragtet kan være nyttigt at have 
present (…)

DERTIL SÆRLIG, at hvis man fra begyndelsen ser 
hjernemedicin som "løsningen" eller "i praksis nødvendig", 
skyldes det indlærte reflekser, og mere  væsentligt: 

9) Den første, der nægtede at anerkende nogen skarp grænse mellem ”gale” og ”normale” 
herhjemme var en anerkendt læge (som ytrede dette i 1824). Det udløste en polemik, 
mellem bemeldte læge og spidserne blandt det dannede borgerskab i København, som 
havde karakter af overfald. (Litt.: ”G..F. Howitz – En banebryder i 1824”. Jakob Hansen, 
Arbejdende patient, Museet, Psykiatrisk Hospital, Risskov. ”Sind” maj 1988.)

Fortsættes næste side 

Ole Hansen
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Hvis man kommer til at fungere tilsyneladende "sundt", 
skyldes det medicinens faktiske virkning, nemlig at dele 
af hjerne-barken lukkes ned, og den resterende del under 
omstændighedernes pres mobiliserer indlærte rutiner (iflg. 
min "subjektive oplevelse", nemlig da jeg trappede mig ud af 
medicinen, som en pisk) - mens de ting, små eller store, der 
er eller anses for misèren, parkeres i den forlængede rygmarv 
uden at forandres, endsige demonteres i mindste måde. 

DERUNDER: Hvis man undervejs, lad os sige at man angriber 
et problem på den, som jeg prædiker som den "rigtige" måde, 
men kommer på den tanke, at det måske alligevel er det bedste 
at tage medicin, fordi noget ser svært ud, så skyldes det at man 
i realiteten fra første færd har været parat til at overgive sig til 
Ordenens forskrifter, og så kunne man ligesågodt have gjort det 
med det samme.

Ole Hansen
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III. Det skal blot nævnes, som erfaring at sådanne 
problemkomplekser, som jeg antydede til en begyndelse, i 
et, lad os bare sige "terapi-lignende" forløb, hvor nogle af 
dem åbnes fra et hjørne, ofte, alt efter de inter-personelle 
faktorer, der indgår (…), i situationer kan demontere sig selv 
helt eller delvist i "spring", hvilket har med at gøre med den 
menneskelige naturs evne til at respondere spontant, når man 
oplever en ærlig tilgang og kontakt.
 
28/7-10 Efterskrift: 
Hvis der tales om at give medicin til en person, der har gjort 
sig selv MEDICIN-FRI, er det første, personen TRAKTERES 
med, at det er IKKE TIL SAGEN at være FIN PÅ DEN (dvs. 
STOLT, men det SIGER DE IKKE), fordi det "Kan" handle 
om (dvs. GÅR UD PÅ), at medicinen er NØDVENDIG, ikke 
til at komme UDEN OM… Dette er i VIRKELIGHEDENS 
VERDEN det FØRSTE TRIN i DEPERSONALISERINGEN 
af patienten, DEMONTERINGEN af den (ofte med rette) 
ansete som en af de PRIMÆRE grundpiller i patientens 
IDENTITET 10)

III  
Han havde, samtidig og som den dobbelte/anden side 
af samme dagsorden, eller et udslag af dette anfald af 
svaghed, kun nærmest rørt lidt spiritus. Men det slog, da 
han, som han godt vidste, længst havde nået den grænse, 
hvor der ikke er pardon, hvis man går over… Han måtte på 
Nørrebrogades Skadestue, Lægevagten & Psyk., og der var 
sørget for at han ikke kunne få så meget som en kalkpille… 
Der er en psykisk faktor, og han blev klar over, at den var 
den dominerende…  

10) Dette gælder kun i fri cirkulation i øvrigt; på Hospitalet er medicin obligatorisk, hvis 
nogen er i tvivl. Spørgsmålet er alene hvor meget.

Fortsættes næste side 
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Da han endelig tog til lægeklinikken i Y-by, blot for at hente 
en pille, sagde X: "Kom lige herind!" - Man skal igen og 
igen lære, at man dummer sig, hvis man er omgængelig. 
Man har ikke læst teksten. Lægen siger, at han længe 
ikke har haft det godt… de sås 3 uger siden. Lægen siger, 
at han er blevet tynd. "Jeg tror, at jeg bliver nødt til…" 
lægen ser barsk ud. Gammelmandsbarsk. "Jeg har hørt fra 
skadestuerne…" Selvf., for ikke at tale om you know who… 
- - "Jeg skifter læge!" siger man. "Det giver det samme 
resultat." Klart at der er instrukser overalt. Den samme 
kvindelige vagtlæge med de mærkelige øjne to gange om 
natten og igen deroppe…

Bagefter læser man paragraffen og er klar over, at hvis 
man var gået, kunne lægen ikke have gjort det..,… "Ka' du 
efterlyse mig på 5 kilometers afstand?" "Ja!"
"Kom på mandag. Jeg gør ikke noget før." Det er faneme 
snedigt… Og hele personale-gruppen på institutionen 
vidste det et døgn i forvejen. Det var derfor, de så så 
mærkelige ud…

Man må håbe der kommer en masse tilskuere og hepper!!!

(27-28 august 2010 Redaktør [for denne artikel] Jakob Hansen.)
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Johnny Wikinanis
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