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Forord
GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR! 
ønsker vi alle her på bladet vore læsere og abonnenter.

Årets sidste blad rummer et udsnit af en (endnu) uudgivet digtsamling, San-
ge fra Skyggernes Dal. De er skrevet af Rene Strunch. Desuden har vores 
alle sammens Caia Davida i et øjebliks blændende inspiration, forfattet en 
stribe poetiske vers. De to er vidt forskellige, men lige læseværedige.

Vi viderebringer også fra Søkelyset i Norge et "rart" og spændende essay, 
Tankepolitiet.

I år har der i pressen været en stor bevågenhed omkring livet og forholdene 
for psykisk syge, på bosteder og i behandlingssystemet. Og fra flere og flere 
steder her kommer der udsagn og "pip", der modsiger den gældende praksis 
og behandlingsform. Det er jo dejligt, Lad os håbe at de ansvarlige politikere 
og læger mm. hører så meget efter at der for alvor kan flyttes noget. Vi bliver 
i hvert fald selv nødt til at fastholde presset fra organisationer, behandlere og 
enkeltpersoner.

I lyset af det øgede fokus, er det så nedtrykkende, ja nærmest skandaløst, 
at man på Psykiatrisk Center Ballerup nedlægger det eneste rum, der byder 
på mulighed for adspredelse, nemlig Patientbiblioteket. Begrundelsen, ifølge 
centerleder Jan Toftholm Andersen: "at det ikke er en primær hospitalsop-
gave at drive bibliotek." Han siger (ifølge dr.dk) at "det er for at gøre behand-
lingen mere moderne." Og "Man skal ikke have et fuldt liv på et hospital. Her 
skal man komme hen, når man ikke kan klare hverdagen derhjemme. Så der 
bliver ikke et rum udenfor sengeafsnittet, hvor man mødes i sådan en slags 
værestedsfunktion", mener han. 
Moderne, med de senere års store nedskæringer in mente, betyder vist 
billigere...

Vi håber, at LAPs demonstration og kransenedlæggelse på dagen har givet 
dem stof til eftertanke. Det er jo det julen og nytåret er til, at tænke efter.

Thomas Holten Hansen



4

Sange fra Skyggernes Dal er en 
digtsamling skrevet af Rene Strunch i marts 2007.

Redaktionen modtog manuskriptet i foråret 2008. Vi har 
desværre ikke økonomi til at udgive hele samlingen, men har 
fået lov at låne 8 af dem her til årets sidste nummer af Amalie.

Han fortæller selv om digtenes tilblivelse: 
”Der har været tale om en ret intensiv proces, der blev 
initialiseret af et influenza tilfælde, som jeg pådrog mig i 
begyndelsen af marts.

Pudsigt nok var det samlingens to afsluttende digte (der ikke 
er med her, red.), der fødtes i denne febrile tilstand og således 
var afsættet til, hvad der endte med at blive en tematiseret 
samling af, hvad jeg umiddelbart selv vil karakterisere som 
modernistiske, metriske digte.

Det relativt dystre tema hænger til en vis grad sammen med 
undertegnedes fascination af gotisk romantik og livets store 
spørgsmål tilsat en portion kulturpessimisme, og dog stadigvæk 
– i undertegnedes optik - indeholdende en ukuelig tro på livets 
principielle uforgængelighed.”

Rene Strunch er 43 år gammel og bor i Jyderup sammen 
med sin hustru og hendes teenagedatter. Han er tidligere 
rockmusiker, og er i sit nuværende job fagligt aktiv i diverse 
tillidshverv.

Han debuterede i maj 2005 med digtsamlingen Digte udgivet 
på forlaget Eksperimental. I modsætning til de nye, er Digte en 
samling af rimede, metriske digte som, siger han selv, uden tvivl 
bærer præg af hans fascination af dansk guldalderdigtning.
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Memento Mori  
f Rene Strunch

”Memento mori”, siger den,

spejlbilledets barske kopi

af forfængelighedens forgængelighed.

Læberne kruses til smil

afslører dødningegrinet

øjenhulerne stirrer tilbage;

det sminkede lig, som er min refleksion.

Den ubarmhjertige aflivning

af drømmen om evig ungdom og ynde;

det svindende håb om udødelighed.

- nu venter det ultimative knald:

Dødens knusende favntag.

Der er kun skygger tilbage:

Skygger af dem, som vi tror, at vi er

det endegyldige forfald;

blottede knogler og sener,

rådnende kødlunser, ormenes fest

forfængelighedens forgængelighed.
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Stemmehøring
af Kirsten Ahlmann Jensen

For nogle år siden, da jeg studerede på universitetet, sad jeg en 
dag derhjemme og læste. Pludselig hørte jeg en stemme: ”Kir-
sten Ahlmann!” Jeg mente, at jeg var alene, så jeg rejste mig 
og kiggede rundt i hele lejligheden. Men der var ingen. ”Er jeg 
ved at blive syg?” tænkte jeg bange. Jeg skubbede tanken væk 
og satte mig til at læse igen.

Så gik der nogle år. I mellemtiden begyndte jeg at få medicin 
mod angst og depression. Jeg flyttede til et lille værelse i det 
indre København. Nu begyndte jeg at høre stemmer igen en 
gang i mellem.

Så valgte jeg selv at gå op i medicin, og så forsvandt stemmer-
ne. Af og til gik jeg også ned i medicin, og i det store og hele 
styrede jeg medicinen selv.

Men nu begyndte jeg at høre flere stemmer. Jeg gik op i me-
dicin. Det hjalp ikke. Der havde boet en ældre kvinde i min 
lejlighed før mig. Hun var død. Jeg spekulerede over, om den 
kvindestemme, jeg af og til hørte, var hende. Jeg troede ikke 
på, at man kunne gå igen som en ånd, når man var død.

Men hele tiden havde jeg en fornemmelse af, at jeg hellere 
måtte tale høfligt med stemmerne. En morgen kl. 5 lå jeg vågen 
i min lejlighed. Pludselig hørte jeg en mandsstemme:

”Godmorgen!”
”Måske kan jeg tale med ham,” tænkte jeg. Jeg prøvede bæ-
vende:
 ”Hvem er du?” 
”Royem” blev der svaret. 
”Er du levende eller død?” spurgte jeg. 
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af Rene Strunch

Han blev født til en verden afdød,

men han vidste det ikke.

Han voksede op i fornægtelsens gravkamre

akkompagneret af Hollywood

og ”han skal leve” samt Disney for sjov.

Han havde tiden og tomheden for sig.

Så fik han en gæst:
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"Døden”, svarede han.

Jeg sprang ud af sengen og tændte to cigaretter i rap.

Nu begyndte jeg lidt efter lidt at tale med stemmerne. Jeg måtte 
foretage et valg: Enten var stemmerne hallucinationer, og så 
var det eneste, jeg kunne gøre, at tage mere medicin mod dem.

Men medicinen virkede ikke mod dem. Jeg kunne også vælge 
at tro på, at det var levende væsener, jeg talte med. På det tids-
punkt var jeg begyndt at øve mig i at sætte konstruktive græn-
ser for folk.

Hvis stemmerne var levende, ressonnerede jeg, at jeg også ville 
kunne sætte grænser for dem. Så ville de måske forsvinde. Jeg 
valgte at tro på, at stemmerne var levende.

Omkring den tid opdagede jeg, at jeg havde en lille stemme i 
mit hjerte. Den var min egen dybeste intuition. Så når jeg for-
nemmede, der var et væsen hos mig, spurgte jeg: ”Hvem er du 
i Jesu Kristi navn?” For jeg mente, at meget få tør lyve i Jesu 
Kristi navn. Svarede stemmen med et navn, spurgte jeg mit 
hjerte: ”Hjerte i Jesu Kristi navn, er det rigtigt?” Svarede hjer-
tet ja, talte jeg lidt med væsenet. Svarede hjertet nej, bad jeg 
skikkelsen gå. Jeg oplevede så, at den gik. 

I denne proces måtte jeg igennem en stor hurdle. For opdraget 
i den danske folkekirke som jeg er, troede jeg som sagt ikke på 
ånder. Men ved at tale med stemmerne, som ofte faktisk viste 
sig at være døde mennesker, fandt jeg ud af, at der er nogle af-
døde, der går i et ”limbo” mellem livet og det sted, man burde 
være som død. Jeg vil kalde det Himlen. Jeg var meget bange 
og ofte meget rystet. Men med tiden fandt jeg mig til rette med, 
at næsten hver aften, når jeg lå og var ved at sove, henvendte 
de døde sig til mig. Jeg opdagede, at jeg selv en gang i mel-
lem kunne hjælpe dem videre til Himlen. Jeg kunne enten bede 

Stemmehøring, fortsat fra side 6
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af Rene Strunch

Som et klosakset monster

bed den sig fast

åd sig igennem hans indre organer

hviskende død i hans øre.

Oprindeligt var det en celleforandring

der sås som en skygge af rædsel

på strålebilledets glaspartitur.

Han følte sig taget ved næsen

snydt for de bedste år af sit liv

- selvom de alle lå ubrugte hen.

Nu var det for sent.

Alt var for sent

- både før og nu og så ... det unævnelige.

Der blev stille ved Krebsens Vendekreds.
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til ærkeenglen Michael om at tage sig af den døde. Eller jeg 
kunne vise ham eller hende hen til et hvidt lys, jeg kunne se, 
og derved få vedkommende til at gå i den rigtige retning mod 
Himlen.

Hvem var det så, der kom og snakkede med mig? F. eks. skue-
spilleren Poul Bundgaard. Han kom få dage efter, at han var 
død. Han var meget deprimeret og negativ: ”De vil ikke tro 
dig,” sagde han. ”De vil tro, du er heks!” Så var han væk.

Astrid Lindgren kom også. Hun sagde: Jeg har fortrudt, jeg ud-
gav bogen Brødrene Løvehjerte. Det er for tidligt i samfundet 
til dens visdom.” Så var hun væk igen.

En gang var jeg indlagt, som jeg blev jævnligt i de år. En aften 
lå jeg i min seng, da jeg hørte en stemme: ”Det er Ragnhild!” 
Jeg havde haft en tante Ragnhild, der var død afkræft i 1992. 
”Nå, det er Ragnhild,” tænkte jeg og blundede videre. ”Det er 
Ragnhild!”. Jeg reagerede ikke. ”Det er Ragnhild!” ”Du mil-
de! Det er Ragnhild!”, for det ugennem mig, og jeg satte mig 
op. Mens hun levede havde hun været en dybt troende kristen. 
Nu sagde hun: ”Jeg fandt, hvad jeg søgte. Jeg lever i en rig 
sandhed. Du må gøre, hvad du har lyst til, så skal det nok gå. 
Så løser du, tror jeg, en stor opgave i dit liv.” Så gik hun igen!

Jeg troede ikke på nisser og trolde. Men det havde jeg en be-
kendt, der gjorde. Hun var en dag på besøg i min lejlighed. Hun 
ville have jeg tegnede en trold til hende, som hun oplevede, 
fulgte hende. Jeg tegnede den så godt, jeg kunne, uden at kunne 
se den. Så viste jeg hende den: ”Nå, ser den sådan ud?!” sagde 
hun. ”Det håber jeg sandelig,” tænkte jeg.

Inden hun gik den dag, sagde hun.”Det kan være, der er en 
nisse i din lejlighed. En nisse - kvinde. Du må forstå, at hvis 
man tror på nisser, driller de ikke én.” Men jeg troede som sagt 
ikke på nisser.

Stemmehøring, fortsat fra side 8
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Livet
af Caia Davida

Gi’ mig solen far 

og han smiler

Gi’ mig månen mor 

og hun nikker

Gi’ mig alle himlens talrige stjerner 

og de står sammen

Gi’ mig universets lysende planeter 

og de løfter mig op bærende på 

deres hænder

Gi’ mig hele det frie liv jubler jeg 

og de ser væk

Nu er der kun mørke 

solens stråler brænder ud 

månen forsvinder i jordens skygge 

himlens stjerner bliver dunkle 

universets planeter slukkes

Jeres stærke hænder bliver opslugt af dybet
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Stemmehøring, fortsat fra side 10

Imidlertid blev min bekendt ved med i flere dage at tale om 
nisser og trolde. Til sidst havde hun snakket så meget om dem, 
at jeg var nødt til at tage stilling til det, hun sagde. ”Synes jeg, 
hun virker overbevisende?” spurgte jeg mig selv. Jeg tænkte 
lidt over det. ”Ja, tænk, det gør jeg,” nåede jeg frem til. Så 
besluttede jeg bevidst at begynde at tro på nisser.

Et par dage efter lå jeg en aften i min seng. ”Godaften!” lød 
det. ”Hvem er du i Jesu Kristi navn?”, spurgte jeg. ”Jeg er nis-
sen, Lille - Inger, eller Bedste, for vi nisser har to navne. God-
aften.” Det viste sig, at nisserne ikke ville svare i Jesu navn. 
Men mit hjerte sagde god for hende. Jeg måtte igen rystet op og 
have en cigaret.

Efter den tid fik jeg god kontakt med nisserne i min lejlighed. 
Der boede Lille - Inger og hendes tre børn, Palput, Risengryn 
og Maja. Den ældste søn, Thomas, var gift og boede ude i 
byen. Jeg fik et interessant indblik i deres liv. Jeg fulgte med, 
da de sørgede over Risengryns død, og da Palput havde sin 
første kærestesorg. På det lokale værested blev de kendt som 
”Kirsten Ahlmanns nisser.”

For jeg talte frit om dem til folk.

Jeg havde også opdaget, at jeg havde to skytsengle, Kvinden 
Sinubishan og manden Mika. Dem talte jeg med hver dag, og 
de hjalp mig med forskellige praktiske ting. En dag sagde Si-
nubishan til mig, at de to havde været kærester med hinanden. 
Imidlertid var de gået hver til sit. Men de var jo nødt til at være 
hos mig sammen begge to, fordi de skulle støtte mig. Men jeg 
fik at vide, at de ville holde tre dages pause fra mig, mens de 
fik talt tingene igennem. I den tid ville jeg have to vikarskyts-
engle. Ganske rigtigt, Jova og Jon kom og var hos mig tre dage. 
Da tiden var gået, kom mine egne to skytsengle tilbage og 
havde fået orden på deres forhold.
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Især i de første år, jeg hørte stemmer, kunne de godt være me-
get negative: Jeg skulle slå folk ihjel eller hænge mig. Men jeg 
opdagede, at jo mere af den gamle, indestængte vrede og sorg 
jeg havde i mig, der kom ud og blev bearbejdet konstruktivt, jo 
mildere blev stemmerne. Så i nogle år skældte jeg meget ud og 
græd meget. I takt med, at jeg fik det bedre med mine følelser, 
hørte jeg slet ikke dårlige stemmer mere. Nu var det bare skyts-
englene og nisserne jeg talte med. De døde holdt også op med 
at kontakte mig, måske fordi jeg fik bedre jordforbindelse.

I dag er det sådan, at jeg ikke hører stemmer mere. Hvis jeg vil, 
kan jeg kontakte nisserne og skytsenglene. Jeg kan bruge dem 
som en god ressource, når jeg har lyst. Men jeg er ikke længere 
hverken plaget af stemmer eller af, at de kontakter mig uden at 
jeg vil det. Ti år tog det at nå her til.

Det har været givende og 
oplevelsesrigt og er for 
det meste rart at tænke 
tilbage på.

Sådan har det været for 
mig at høre stemmer.
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Bølgernes nat 
af Caia Davida

I disse tågedale

hvor jordens vulkaner

langsomt sitrer under menneskenes fødder

befinder vi os på randen

af verdenen

Mine øjne følger dig

igennem aftensolen

når du vandrer henover regnbuens himmel

og mit indre hvisker

din stemme

Af havets dybgrønne farve 

dukker din sjæl frem 

båret af bølgernes hvide skum 

natten lukker sig om os

Jeg rækker dig min hånd f

ør du for altid forsvinder 

udi evigheden
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Psykisk syge straffes i 
længere tid end raske 
Der er sket en eksplosion i antallet af psykisk syge, 
der bliver dømt til behandling for vold og trusler mod 
offentligt ansatte. 

Af Anders Legarth Schmidt - Politiken, den 23. november 2008

»Hvis jeg nede i byen v ælter en mand, der står i vejen, bliver jeg jo ikke straffet i 
fem år«, siger skizofrene Kim Nygaard Jensen, der blev idømt fem års psykiatrisk 
behandling for at skubbe en overlæge omkuld på en lukket psykiatrisk afdeling. - 
Foto: Rasmus Baaner 

Siden midt i 1990’erne er antallet af psykisk syge, der bliver 
dømt for vold og trusler mod sygeplejersker, politibetjente og 
socialrådgivere, eksploderet. 
Blot 15 psykisk syge blev i 1995 dømt for at slå, sparke eller true 
offentligt ansatte. Det tal var sidste år steget til 104, hvilket svarer til 
en syvdobling. Dermed udgør den type domme nu en fjerdedel af det 
samlede antal behandlingsdomme rettet mod psykisk syge.

fortsættes side 18



16

Livets vandring
af Caia Davida

Livets mystik kan læses 

I dine smaragdgrønne øjne

Livets skønhed og ynde

Står som en krans om din krop

Livets store vidunder

Slår som bølger igennem dit univers

Livets vandring over himmelrummet 

Åbner sjælens porte

Du beder mig indenfor
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Min rose
af Caia Davida

Ørkenvinden blæser Jericos rose 

Henover det fine grå sand

I horisontens purpur røde sol 

Gløder årtusinders drømme

Jeg rækker mine håndflader mod himlens 

Første stjerne

Natten bliver dybblå

Tiden er til sjælenes vandring 

Over ørkensandet

Natten er kold 

Ørkenvinden hvisker

Det er tid at vende hjem

Min tvivl vender sig mod Jacobs Gud

Hvor er hjem
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»Vi tager de psykisk syge væk fra gaden – blandt andet fordi de 
er farlige. Men når de så opfører sig sindssygt på den psykiatriske 
afdeling, så giver vi dem et ordentlig slag i baghovedet med en base-
ballkølle og melder dem til politiet. Det er ikke rimeligt«, siger jurist 
Dorthe Neergaard, der i foreningen Bedre Psykiatri taler med pårø-
rende, som er dybt fortvivlede over dommene.

Dømt til psykiatrisk behandling
Gerningsmændene bliver ikke sat i fængsel. De er i en tilstand af 
sindssyge i gerningsøjeblikket og er derfor ifølge lovgivningen straf-
fri. De psykisk syge bliver derimod dømt til psykiatrisk behandling for 
deres forseelse. Dommen har i langt de fleste tilfælde en længstetid 
på fem år. Udviklingen får en række psykisk syge og deres forening 
til at slå alarm:

For det første er vi ikke voldspsykopater, men bliver drevet til vores 
strafbare handlinger af en mangelfuld psykiatrisk behandling, der i alt 
for høj grad bygger på tvang og medicin. For det andet er det udtryk 
for klokkeklar forskelsbehandling, at vi bliver straffet med behandling 
i årevis for overtrædelser af loven, som raske får få måneders straf 
for, lyder opråbet.

"Vi bliver diskrimineret i en helt urimelig grad", siger Karl Bach, stifter 
af Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere, LAP.

Skubbede overlæge omkuld
Flere psykisk syge fortæller i dag i Politiken historien om, hvordan de 
fik behandlingsdomme for vold og trusler mod ansatte på psykiatri-
ske afdelinger.

En af dem er skizofrene Kim Nygaard Jensen på 32 år. Han fik en 
behandlingsdom på fem år for med et kraftigt skub at vælte en over-
læge omkuld på den lukkede psykiatriske afdeling, hvor han opholdt 
sig mod sin vilje.

»Dommen satte mig helt i stå, for jeg kunne ikke få noget job. Jeg 
havde et papir med mig, hvor der stod, at jeg var voldspsykopat«, 
siger han.

48 sager kulegravet
Kritikken af de lange behandlingsdomme bliver bakket op af Insti-
tut for Menneskerettigheder, der for et par år siden kulegravede 48 

Psykisk syge ..., fortsat fra side 15
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sager, hvor psykisk syge blev dømt til behandling for vold og trusler 
mod tjenestemænd, tyveri og andre overtrædelser af loven.

Mere end halvdelen fik dom til behandling med en længstetid på fem 
år, mens hver tredje fik en behandlingsdom uden længstetid. Raske 
fik langt kortere straffe for tilsvarende forbrydelser, og det fik institut-
tet til at konkludere, at både lovgivning og praksis »er i strid med det 
menneskeretlige diskriminationsforbud«.

De ansatte finder sig ikke i tæsk
Tilbage i 1980’erne blev vold og trusler set som en naturlig del af 
hverdagen på de store psykiatriske hospitaler.

Men kulturen har ændret sig, så de ansatte ikke længere finder sig i 
at blive tæsket løs på, og det er en sund udvikling, mener overlæge 
Anders Fink-Jensen, der er formand for Dansk Psykiatrisk Selskab.

"Personalet har krav på retssikkerhed ligesom alle andre", siger han.

Dommerformand: Det er et politisk spørgsmål
Dommerforeningens formand Jørgen Lougart forstår de sindsliden-
des frustration. Han sår dog tvivl om, hvorvidt man kan sammenligne 
behandlingsdomme med at komme i fængsel.

»Men det er i sidste ende et politisk spørgsmål, hvordan samfundet 
skal forholde sig til de personer, som på baggrund af deres sygdom 
begår kriminalitet«, siger Jørgen Lougart.

Det var ikke muligt at få en kommentar fra justitsminister Brian Mik-
kelsen (K), der er rejst til kongres i Brasilien. 
Læs også i Politiken
Torturkomité: Psykisk syge mishandles (24. nov.) 
Læger skal forklare mishandling (24. nov.) 
Ombudsmand kræver svar om psykisk syge (14. nov.) 
Psykisk syge sejler deres egen sø (10. nov.) 
Ministre skal forklare fængslede sindssyge (8. okt.) 
Vagthund går ind i sag om sindssyge (8. okt.) 
Sindssyge begår flere forbrydelser (9. okt.) 
Sindssyg venter 250 dage i fængsel (11. okt.) 
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Læs i Politiken i dag om, hvordan psykisk syge kriminaliseres 
ved at blive idømt langvarige behandlingsdomme for hændel-
ser, der udspiller sig under psykiatriske indlæggelser mv. Hæn-
delser ikke-syge højest får en bøde eller kortvarig frihedsstraf 
for. Læs også Politiken i morgen mandag.

Og så en efterlysning: vi leder efter personer der har klaget 
over tvang i psykiatrien og, som de fleste der klager, ikke har 
fået medhold i patientklagenævnet. Kontakt udviklingskonsu-
lent Karl Bach pr. mail: konsulent@lap.dk eller mobil: 51 52 
62 18
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Dødedans 
af Rene Strunch

Han vågnede i mørket.

På den anden side afspejlet i kraniesalen
vinkede han til en skygge der løb
som en isnende kulde ned ad hans ryg.

Han hamrende sømmet på hovedet
- lige dér hvor han plejer at hænge sin hat;
midt i alt slimet og blodet og knoglerne
blandt uskyldige trevlede tanker
og langsom migræne i gråvejr.

Skyggerne på væggene valgte at vogte hinanden.
Ingen så hvordan han sugede blod
fra tilfældige rifter
greb fat i sig selv som en fremmed
og fangede skyggen
knuste glasset
og spejlet
begyndte at danse med alle de døde,
der var dukket op til en fest i fornøjeligt råd.
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Når vi tror vi har ofret alt
siger spejlet noget andet:

Rynker, kunstige tænder og lemmer
kæmper forgæves mod det,
som bli’r manifesteret på celluloid;
strimler af drømme,
der falmer ligeså hurtigt som penge i kassen.

Det lindrer dog smerten en smule
at kneppe i flæng
leve langt over evne
- så evner vi heller ikke mere.

>>>
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Dødens musik klæder fangerne på 
til en sidste ballet i de lukkede rum 
hvis sange kun høres som rygter 
om rædsel.

Så bli’r de hængt
spræller i slipsenes spraglede farver
og gæstearbejderne renspuler gulvet
for tømte blærer og tarme
og årer.

Det totale fravær af heltemod
- kun ynkelig skrigen og uhørte bønner
samt bødlernes hånlige tilråb.

Resten er blot procedure og simple rutiner:

Gulvspand og formaldehyd
spadestik i den blødende jord;
det er regntid hele året
og trøstesløsheden bli’r akkompagneret
af snerrende smil fra en stylet despot.

Så bli’r der stille
og slagtehusets formørkede gange
ligger atter øde hen.
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Læserbreve     &
Kommentarer

Truende sundhedsdirektiv
Ifølge bladet Folk i Bevægelse 8-11-08 er EU på vej med et 
direktivforslag om sundhed. Dette kritiseres stærkt af Torben Lund, 
tidligere EU-Parlamentsmedlem for S:

Det fremmer markedsmekanismer og forsikringer. Det kræver 
forudbetaling, hvis man skal behandles et andet EU-land (så bliver 
det kun for de, der har penge). Det prioriterer folk med arbejdsevne, 
alle andre kommer bagerste i række!

Altså et dybt asocialt tiltag, der fremmer det, som regeringen allerede 
fremmer. Det betyder et privat forsikringsfinansieret system for de 
velhavende via privathospitaler og -læger. Resten af befolkningen må 
nøjes med et offentligt system, der nedgraderes. 

Altså på sigt amerikanske tilstande, hvor sygesystemet koster dobbelt 
så meget af nationalproduktet, selvom en stor del af befolkningen 
ikke har nogen sygesikring. 1/3 af landmændene er uden sikring. 
Levealderen er lavere i USA end selv hos os.

Er det det, vi ønsker os?

Lars Mikkelsen

Ud med psykiatrien
Med henvisning til dagens psykiatrikritik i Politiken d. 
11/12/08 tilslutter Galebevægelsen sig Bedre Psykiatri’s krav 
om, at ligestille psykologer med psykiatere, men anser sådant 
tiltag for kun at være første skridt mod egentlig opløsning af 
psykiatrien som en ” videnskabelig disciplin”, der i alt for høj
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grad har haft monopol på at udøve social kontrol v.hj.a. tvangs-
medicinering og udført på i øvrigt raske borgere.

Galebevægelsen forstiller sig en fremtid, hvori neurologer tager 
sig af problemer med ”hardware” og humanister tager sig af 
problemer med ”software” og hvori den enkelte borger respek-
teres for sit valg af ”eget bedste”.

Til yderligere forklaring af dette synspunkt anføres, at megen 
psykiatrisk behandling har været oplevet som ”TV-apparatet, 
der fik bank p.gr.a. utilfredshed med udsendelserne”.

Målet må være , at de anderledes får lov til at være anderledes 
uden særlig risiko for at blive erklæret behandlingskrævende 
og at enhver med et hvilket som helst problem trygt kan hen-
vende sig til såvel neurolog som til humanist.

Galebevægelsen i Sdr.Jylland 
v. Lars Jensen, Rødekro.

Et godt råd
I zoneterapi er der et punkt på foden der hedder ”sammenbid-
det”. Det sidder på indersiden af begge storetæer. Hvis et men-
neske bliver vred, vil græde, bliver jaloux, o.s.v., og dette men-
neske ikke tillader ”det” at komme ud. Så bider dette menneske 
sammen om dette, og kommer dette ned i underbevidstheden. 
Jo mere et menneske har bidt sammen om, jo mere smerte-
fuldt er det at blive trykket på dette punkt. Man har udtrykket, 
at være blå. Det betyder at man har brug for at nogen der vil 
lytte, og det er der jo aldrig nogen der vil. Så derfor er det en 
godt ide at skrive dagbog, når man er indlagt, for så kan alt det, 
man har brug for at få ud, komme ud på denne måde. Ideen kan 
selvfølgelig også bruges andre steder, hvor f.eks ophobet vrede 
kan komme ud, ved at blive ved med at skrive.

fortsættes side 27
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Gennem tusinde år
af Caia Davida

Som tusinde års iskrystaller

spejler de sig som tåre i børnenes øjne

Hvor vandrer de hen 

af ukendte karavane veje

På udkik efter de livets brønde 

oaserne ikke længere kan huse

Som titusinder af sandets korn 

gør det ondt i børnenes sjæl

Dadelpalmerne bøjer sig i støvet 

grå af solens dræbende stråler

Som en million stjerner

glider sulten henover børnenes dag

Så mange hænder rækker ud efter livet 

så mange munde kan ikke svare

Mens sjælenes univers 

dræbes i jordens vulkaner
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Da jeg var indlagt, så syntes psykiaterne at det var et enorm 
problem at jeg skrev dagbog, og tog mine egne notater til stue-
gang. Men hvorfor er det et problem at skrive dagbog på et 
offentligt hospital.

Stakkels Jim

Venstre vil tvangsmedicinere psykisk syge 
 - er det ikke ambulant tvang af bagdøren?

Pressemeddelelse www.lap.dk 5. november 2008 09:08

Vi har netop fået disse udtalelser i pressen: 
”Sundhedsvæsnet skal tvangsindlægge flere patienter, som 
afviser at tage deres medicin. Formålet er at forebygge, at de 
på grund af en ubehandlet sindssygdom begår drab, vold eller 
bliver pyromaner", siger Jakob Axel Nielsen (K), til Politiken.

"Vi har længe haft et mantra om at passe på med at tvinge 
patienterne, og vi har længe fokuseret på, at de skal være selv-
hjulpne. Men de her omtalte sager viser, at vi er gået for langt. 
Vi bliver nødt til i højere grad at sige til patienterne: Hvis du 
ikke tager din medicin, så indlægger vi dig", siger Bent Hansen 
samme sted.

Rapporten fra Sundhedsstyrelsen der giver anledning til disse 
udtalelser bygger udelukkende på sager med kriminelle psykisk 
syge og bør derfor ikke lægges til grund for ændringer i den 
generelle behandlingspolitik.

LAP har allerede for år tilbage stille forslag om, at der blev 
etableret forskning, der kunne redegøre for, hvorfor folk drop-
per ud af medicinen, idet vi ikke mener det hænger sammen 
med den påstand som ovenstående udtalelser lægger til grund, 
nemlig manglende sygdomsindsigt. Derimod mener LAP, at det 
hænger sammen med de store bivirkninger og den manglende 
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lydhørhed for folks problemer i forbindelse med indtag af me-
dicin. Mange konsultationer med læger vare stadig kun 10 min. 
Få læger ønsker selv at tage medicinen, hvis de skulle have 
behov der for, de søger andre løsninger.

De besparelser som netop nu proklameres af finansministeren 
tvinger mange steder de socialetiltag til at lukke eller reducere 
åbningstider. F.eks. lukkes beskyttede værksteder i Glostrup, 
værestedet i Hillerød halvere åbningstiden og således kunne 
listen forsættes.Ifølge rapporten fra Sundhedsstyrelsen er der 
netop brug for disse tiltag.

Fra Sundhedsstyrelsens rapport: ”Undersøgelserne kunne des-
uden tyde på, at der kunne være behov for en større og mere 
varieret vifte af forskellige psykiatriske tilbud efter udskriv-
ning end de allerede eksisterende. Flere af de, der udskrives fra 
psykiatriske afdelinger, kan have svært ved at klare den løsere 
struktur uden for hospitalet samt de øgede krav til egen om-
sorg, når de udskrives til eget hjem, herberg eller psykiatrisk 
bofællesskab. Resultatet kan i disse tilfælde blive flere tilbage-
fald og hyppigere genindlæggelser.”

Samtidig arbejder regeringen målrettet med store projekter som 
Next stop job med flere på at få folk i arbejde, men det kræver 
altså at folk ikke er medicineret til zombier.

Desuden vil LAP gerne minde befolkningen om, at det kun er 
et fåtal af psykiatribrugere som er potentielle kriminelle. Både 
Jakob Axel Nielsen og Bent Hansen udråber alle til at være det.

LAP - Landsorg. af nuværende og tidligere psykiatribrugere:
Steen Moestrup, medlem af LAP´s landsledelse, tlf 28 22 27 65 
-  mail: steenmoestrup@post.tele.dk
Bo Steen Jensen, LAP Nordsjælland,  tlf 25 78 33 88  
- mail: zentao@oncable.dk
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De dødes daggry 
af Rene Strunch

Solen ligner en blodappelsin.

Jeg vågner op til de dødes daggry:

Forrådnelsens hænder skubber jordrester væk 

fra de usikre, trevlede kroppe. 

Stanken afdød vokser proportionelt 

med det tempo, grave blotlægges i.

Klædt helt af til skindet, bogstavelig talt, 

lyser knoglerne skinnende blege 

mod øjenhulernes knugende mørke, 

der skriger på følelse og eksistens.

Imens står planter grønne som altid 

og føder forvirret en truende blæst 

som en ånde, der iltes i tomme kapeller 

- de døde har rejst sig og pønser på hævn!
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Biologi 
af Rene Strunch

Helvedeshunden bider!
Den glammer det sorteste mareridt ind i min sjæl.
Omgangsformerne falder
fra hinanden;
biologien på spring!

Blottede tænder og nerver skriger til himlen, 
det cellulære selvforsvar ruster sig: 
alles kamp for helheds fremtid.

Blodets brusende floder 
skyller fornuftens lejringer væk.

Stenen, der faldt fra mit hjerte lige i dét sekund, 
spreder sine ringe i underbevidsthedens malstrøm, 
trækker mig helt ned til Hades 
til Hel og de andre.

Yduns æbler er tabte for altid,
kun skrogene ligger tilbage
og vidner om cellernes evige kamp,
før tiden kom til og forvandlede verden til afstand.
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Det værste ved døden er affaldet 
- og lugten!

Containere fyldt med undværlige dele,
organer der ikke længere orker
at kæmpe hverken imod eller for
de knitrende kusser til fals,
som er ligeså tørre som nypresset købekraft.

Blodet må findes et andet sted, 
'pakket i saftige drømmetapeter, 
hvor slibrige ord finder ro for en stund, 
og en glitrende stråle af månelys kastes 
nedover tankernes smudsige dans.
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Tankepolitiet 
af Lars Olle Engaas - fra det norske SØKELYSET 28 – 2008

De mest eiendomsløse i samfunnet vårt er mennesker med psy-
kiske helseproblemer. De har ikke en gang eiendomsretten til 
sine egne tårer. Gråter du for mye eller for lite, ler du for høyt 
eller for lenge, snakker du mer med deg sjøl enn med andre, så 
ligger du tynt an. Snakker du med guden din, så kalles det for 
bønn, men snakker guden din til deg, så er du schizofren. Da 
forteller psykiaterne deg at hvis du ikke vil ta pillene, så veit 
du ikke ditt eget beste. Da kommer politibilen og kjører deg til 
en psykiatrisk interneringsleir. l gamle dager kalte man sånt for 
frihetsberøvelse. Nå kalles det for behandling.

Er du veldig redd, så binder psykiaterne deg fast i ei seng på et 
nakent rom med glugge i døra. Europarådets torturkommisjon 
avslørte at et menneske la nesten uavbrutt sånn i fire måneder 
på Dikemark. Skjerming kalles denne torturen.

Tankepolitiet sier at hvis du ikke slutter å være redd, så kom-
mer det fire muskelbunter og setter ei stor depotsprøyte i rompa 
di. Da er du garantert å ha holmenkolltåka i hjernen minst i 
fjorten dager.

Det fins skoler der man lærer hva som er til ditt eget beste. Sjøl 
gikk jeg for lenge sia på en sånn skole. Der lærte vi hvordan 
mennesker uten penger skulle klare seg uten penger, og der 
lærte vi at husløse skulle ringe til hospitser og ikke til Husban-
ken. På disse skolene prates det mye og det drikkes mye rød 
vin. Derfor kalles sånne skoler for sosialskoler.

Psykiaterne har også gått på sånne rare (på dansk: mærkelige, 
red.) skoler, der de lærer at den beste medisinen mot sorg, 
lengsel, minstelønn og arbeidsløshet, er piller. På disse skolene 
læres det også hvordan mennesker skal tenke og føle. Tankepo-

fortsættes side 36
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Steppeulvene
af Caia Davida

Henover steppen hyler steppeulvene

himlen lyser purpurrød af solens

sidste farve

Ørnene svæver lydløst over hvælvingen
deres vingefang dækker solens glød
med et er det mørkt

Det må være menneskehedens grav

Mine fødder er hurtigere end steppeulvene
mine skrig højere og mere gennemtrængende
jeg svinger pisken igennem universet

Et livs længsler flænser luften
jeg skærer mig vej gennem det massive mørke
en stråle borer sig igennem min hjerne
ulvenes smil viser livets forfald

Med de sidste kræfter

lader jeg min krop falde

udover jordens kant

Steppeulvenes greb når mig ikke
jeg svæver hen over evigheden
menneskehedens grav forsvinder
min sjæl folder sig ud
dine gyldne tanker tager et fast greb
om mir livet
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Menneskeheden
af Caia Davida

Dybt i min hjerterod har du din plads 

du er det led i vores historie 

der bærer menneskehedens liv 

i slægternes overlevelse

Stolt som regnskovens cedertræ 

spejder du udover jordens gryende dag 

sart som junglens mangfoldige orkideer 

skiller du vandenes genstridige bølger

Som den lille kolibri der svirre i blomsten

stiger du med solen og medbringer os dens varme

dine tåre gør jorden frodig

dine smil far afgrøden til at vokse

din sjæls ynde samler universets energier

i fælles kærlighed
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Mit barn
af Caia Davida

Mit lille barn hvisker jeg

min lille kærlighed hvor fører himmelguden

dig hen 

Hvor kan mine smil mine tårer
alle mine bønner al min længsel
finde dig 

Bliver du ført over jordens golde sorte bjerge 
bliver du opslugt af jordens indre flammer 

Kan jeg spejle dig i havenes blå dybder
kan jeg høre dig igennem skovenes grønne univers 

Fører ørkenvindene dig henover de øde sletter 
fører mine tårer dig af sjælens ensomme vej 

Mit lille barn råber jeg

hvordan bærer jeg dig tilbage

til mit skød 

Hvordan lader jeg tiden stå stille 
hvordan lader jeg dagen gå om 

Hvordan sletter jeg gråden 
og de tusinde tårer fra livet
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litiet skal verne oss mot vår egen bevissthet og våre egne følel-
ser. Derfor kalles det for psykisk helsevern. Hvis du syns det er 
litt rart at noen ønsker deg god natt på fjernsynet, eller at noen 
stirrer litt for lenge på deg på trikken, så fins det piller mot sånt.

Etter at psykiaterne har tatt eksamen på pilleskolen, så får de 
utdelt en hvit frakk og en sutteklut. Suttekluten kaller de for 
reseptblokk.

Mange av psykiaterne klarer heller ikke å sutte uten at de har 
på seg den hvite frakken. Ja, mange av dem må ha på seg den 
hvite frakken også når de spiser sammen med andre. Det har 
kanskje noe med smittefaren å gjøre. Rare tanker kan smitte. 
Det har historia vist oss. l Tyskland så ble mange millioner 
smitta av tankene til en korporal fra Braunau. Kanskje vi skulle 
gå med hvite frakker alle sammen?

Når du er lei deg fordi faren din er død, eller fordi kjæresten 
din har finni seg et annet eksemplar, så mener tankepolitiet 
at det er noe feil med hjernen din. Da har du enten litt for lite 
serotonin eller litt for mye dopamin i hodet. Hjernen er da blitt 
syndebukken for at du ikke er glad, og da kommer tankepolitiet 
og feilretter følelsene dine med piller. Noen piller gir deg den 
store skjelven, noen legger du på deg 60 kilo av, noen blir du 
inkontinent av, og noen dør du av. Dette kaller tankepolitiet for 
biologisk psykiatri.

l dag må alle mennesker være lykkelige, men ikke alle klarer å 
late som om de er det. De som ikke klarer å late, kan få piller 
av tankepolitiet. Det kalles for lykkepiller, sjøl om du kan bli så 
ulykkelig av dem at du tar ditt eget liv. Da blir enda flere ulyk-
kelige, og psykiaterne må sutte enda mer på suttekluten sin.

Overalt sniker tankepolitiet seg inn og for-teller hvilke tanker 
vi skal tenke. Psykiaterne er i organisasjoner, utvalg, aviser, 
ukeblader, radio og fjernsyn. De kommer også med sine orakel-

Tankepolitiet, fortsat fra side 32
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svar i rettssalen. Når tankepolitiet kaster seg over deg, ligger du 
tynt an. Psykiaterne har tenkt ut over 400 måter du kan tenke 
feil på. Det kalles for diagnoser, og tankepolitiet har eneretten 
på feilsøking i hjernecellene dine. Da har du ikke så mye du 
skulle ha sagt.

Tidligere trykket i Klassekampen.
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Kanaans gyldne brud
af Caia Davida

På denne smukke dag 

vandrer dit lyse sind 

mod havet

I dybet af Sahrons øje

spiller nådegavens sol

med sine stråler i den gyldne morgen

hvor din fod sætter sine spor

Du forsvinder fra mit blik 

havets gule sand 

opsluger dit smukke hele

Så megen varme 

gennemstrømmer min krop 

så mange tårer blænder mit øje

I bølgernes sang kan jeg mærke 

du bliver den smukkeste brud 

i Kanaans land
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Tempelhaven
af Caia Davida

Med vinden i ryggen 

løber j eg dig i møde 

dine udstrakte arme 

vil løfte mig op mod 

solen

Dine arme forsvinder 

solen findes ikke 

her i grotternes dyb 

ses kun jordens mørke

Sjælenes evige søgen 

dybt i de gyldne kløfter 

hvor ekko af vindenes sang 

fører vore stemmers længsel 

af mælkevejen til universets 

gyldne tempelhave
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Åbent brev til ministeren
Minister for sundhed og forebyggelse
Jacob Axel Nielsen

Konkurrenceforvridning og manglende overholdelse af læge-
løftet.

27.7.2008
Kære Jacob Axel Nielsen!

Hermed har Forebyggelses- og Patientrådet, FPR, fornøjel-
sen at anerkende modtagelse af ministeriets skrivelse dateret 
11.7.2008.

En sammenligning af resultaterne på de to sundhedsområder 
må nødvendigvis bringe den konklusion for dagen, at de be-
handlinger, som anvendes på området KAMB; komplementær, 
alternativ medicin + behandling, er lige så velunderbyggede 
som de dobbelte blindforsøg, der foretages af den moderne me-
dicinalindustri, som primært anvender syntetiske, bivirknings-
givende farmaceutika.

Metoden med de dobbelte blindede forsøg har medicinalindu-
strien opfundet for at forhindre naturmedicinen i at blive beva-
ret og anvendt som et gennem årtusinder på globalt plan med 
succes anvendt middel. Som det fremgik af både indhold og 
bilagsmateriale i FPR’s brev af 29.6.2008, er det trods hensyn-
tagen til ofte påstået svindel med de medicinske afhandlinger 
kun 10 – 20% af de lægelige metoder, som er videnskabeligt 
bevist (USA’s Office of Technology Assessment).

Den succesrate, som KAMB’en lægger for dagen på det prakti-
ske område, overgår langt disse procentsatser, og det endskønt 
der oftest fra det etablerede sundhedssystems side lægges kraf-
tige forhindringer i vejen for KAMB’en.
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Hvorfor har 50% af den danske befolkning anvendt KAMB?
Hvorfor benytter hele 20% af lægerne selv KAMB?
Hvorfor søgte 22½% af danskerne KAMB i 2006?

Som bilag 3 til FPR’s skrivelse havde vi fornøjelsen at skitsere 
en mulig vej henimod tilskud til KAMB’en.
Bilagets titel var: ”Vejen til ligeberettigelse og besparelser på 
sundhedsområdet”.

For det første ville befolkningen blive sparet for en masse li-
delser ved at få offentlige tilskud til KAMB, som mange ellers 
ikke har råd til selv at betale for.
For det andet, som nævnt i tidligere korrespondance gennem 
mange år, så vil der kunne spares milliarder på sundhedsbud-
getterne ved et tostrenget sundhedssystem.

Ganske vist er det en svær kamel at sluge for medicinalindu-
striens vennekreds i regeringen, men sundheden bør vel veje 
tungere end hensynet til medicinalindustriens pengetank.

Fremgangsmåden til opnåelse af tilskud går ud på, at hver te-
rapeut skaffer 12 velunderbyggede, positive helbredelsesforløb 
med absolut vellykket udgang. Disse 12 cases lægges til grund 
for tilskud generelt til behandlerens klienter fra tidspunktet for 
godkendelse af beretningerne.

De 12 helbredelseshistorier bør godkendes af et forum med 
indsigt i KAMB, hvortil der så passende kan oprettes den af 
FPR ofte foreslåede ”NATURSUNDHEDSSTYRELSE” – SI-
DEORDNET MED Sundhedsstyrelsen. Tillad ved den lejlighed 
FPR at bemærke det totale fravær af personer med et dybtgå-
ende kendskab til reel, visionær forebyggelse i den for nylig 
oprettede Forebyggelseskommission.

Den viden, som personer med uddannelse og årelang erfaring 
på KAMB-området besidder, ville så afgjort kunne gøre nytte 

fortsættes side 44
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Der vil aldrig være fryserum... 
af Rene Strunch

Der vil aldrig være fryserum og kælderhuse nok 
til at gemme alt det stygge, ubehagelige væk.

Bag hvert kærtegn ligger trangen til drab
bag det pæne raser et vanvid.
Jeg kan se det
bagved spejlet
under angstens sure lugt:
Appetitten
utilsløret
fråde omkring dyrets mund
og jeg falder...
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Verden er een stor gnaskende orm
et selvfortærende ådsel,
der gi’r genlyd, hvor end jeg går.

Ravnene skriger i spyflueskyer
af stinkende dunst over gylleforsamling.

Fredsduer korsfæstes 
een efter een 
i serieproduktion.

Gravene åbner sig 
og suger os ned.
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gennem en placering i så vigtig en institution. Danmark vil 
vinde meget, hvis du venligst tænker herpå, næste gang du 
nedsætter en kommission, hvor der er ubetinget brug for viden 
om KAMB.

Forebyggelse bør ses i et meget bredere perspektiv hvor kemi-
ske fødevarer, sprøjtemidler, kunstgødningspåvirkning, farma-
ceutika m.m. behørigt vurderes som sygdomsforvolder.

Uden en hårdt tiltrængt Natursundhedsstyrelse vil befolknin-
gens sundhed stadig være afhængig af medicinalindustrien.
Efter Anden Verdenskrig faldt der nogen hoveder. Efter krigene 
i Jugoslavien er der ved at blive ryddet op, og krigsforbryderne 
får forhåbentlig alle deres straf.
Nogle systemer renser op, andre lader bare stå til og ingen 
ansvarlige findes nogensinde!

Hvad fx med tandlægernes uforsvarlige, fortsatte anvendelse af 
amalgam? Der eksisterer hundredvis af rapporter om sygdom 
og helsepåvirkning efter amalgambehandling helt tilbage fra 
1860’erne.

Hvad med sundhedssystemets fortsatte anvendelse af tvivlsom 
kemoterapi og strålebehandling? Behandlingerne bliver des-
værre ikke rigtigere af en endeløs række af gentagelser.

H.W.Anderschou, dansk læge, nævnte i sin bog fra 1924, at 
nogle af kirurgerne allerede i 1890’erne påpegede det uheldige 
i anvendelse af kirurgi og strålebehandling mod kræft.

Dr. Hardin Jones, Berkeley, illustrerede fantastisk tydeligt med 
sin megaanalyse fra 1950’erne omhandlende alle kræfttilfælde 
for 25 år, at ubehandlede kræftpatienter lever mere end 4 gange 
så længe som behandlede (12½  år mod 3 år).

På verdenskongressen i Hamborg august 1990 konkluderede 
tyske og amerikanske forskere uafhængigt af hinanden, at 

Åbent brev til ministeren, fortsat fra side 41
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kirurgi, strålebehandling og kemoterapi er nytteløse i kræftbe-
handlingen!

Kommer der til at falde hoveder, selv om danskerne dør i tu-
sindvis af behandlingerne i stedet for af kræften – næppe?

Lappeløsningssundhedsvæsenet med sygdomsbevarende, bi-
virkningsgivende symptombehandling med endeløse rækker af 
syntetiske farmaceutika og stadig mere sofistikerede apparatu-
rer fører kun samfundet længere og længere væk fra målet, som 
bør være en holistisk tankegang og reel, effektiv forebyggelse i 
forbindelse med en dybere, kropsvenlig årsagsbehandling.

Den danske befolkning ”bløder” under de nuværende livs- og 
miljødestruerende, utilstrækkelige behandlingsmetoder, hvorfor 
den efterlyser en visionær nytænkning, således at det forhå-
bentlig igen vil blive muligt for lægerne at holde deres afgivne 
lægeløfte.

Medicinalindustriens dobbelte blindforsøg er, med moderne 
videnskabs kendskab til behørig, individuel årsagsbehandling, 
sundhedsmæssigt vurderet uheldigvis spild af både penge og 
gode liv.

Som bilagsmateriale har FPR fornøjelsen at vedlægge kopier 
fra BT fra den 16.7.08, hvor 5 kendte danske læger anfører 
deres individuelle liste over de af dem anvendte naturmidler. 
Disse læger har i årevis beskæftiget sig med naturmedicin.

De bedste hilsener.
Louis Montana
Goethe: Det ærgrer menneskene, at sandheden er så enkel!

Cc: Folketingets Sundhedsudvalg
      Regionerne
      Kommunernes Landsforening
      Sundhedsstyrelsen

Åbent brev til ministeren, fortsat fra side 15
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Søndagsbesøg i livets museum 
af Rene Strunch

På Søndagsbesøg i livets museum

- hvornår sku’ man ellers få tid?

Vi indfanger stilheden

mellem de hungrende montrer.

Indholdet falder som nåle.

De borer sig ind til fortrydelsens galde.

Pinen trækkes i langdrag.

Vi lægges igen og igen på fakirens pikerede leje

vugges langsomt i søvn på bevidsthedens hav.

For Livet er en skude på førnævnte hav med alt

for mange lig i lasten:

En kæmpemæssig garderobe

hvor skabene er fyldte med skeletter.

Det er dødens pølse med det hele,

inklusive den obligatoriske snak

henover disken

om alt og intet,

men ingenting om hvad der sker,

hvis vi bryder gulvet op.
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Hvor mange lig

i forskellige forrådnelsesstadier

finder vi der?

Det er dødssygt,

men alligevel bliver vi ved

- rutefart på kendte have.

Døden er en tålmodig sjæl.

Den lurer i dybet

og venter

til vi når frem.

Det kommer med alderen,

men nu må det også være tid til lidt kaffe.

Kustoderne minder os om,

at caféen ligger lige ved udgangen.

Så kan man lige så godt få det overstået

- betalt har man også -

Kaffen må vente, til vi kommer hjem.
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