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Nu er Amalie ved at komme på omdrejninger og du, kære 
læser, sidder med årets udgave nr. 2. Næsten til tiden, for nu at 
låne en formulering fra DSB... og vi håber, at det holder året ud 
- mindst - og krydser fingrene...! 
Vi håber også, at de nye vinde, som synes at blæse op indenfor 
psykiatrien hurtigt bliver til en stiv kuling eller måske endda 
en veritabel storm – selv om det tager tid at vende et stort skib 
og sejle i en anden retning, for nu at blive i det maritime. Der 
tales om nye visioner, der sætter mennesket i centrum, 
recovery og empowerment og ligeværd - en helt ny 
Psykiatriplan har set dagens lys i Hovedstaden og man 
forsøger at "Gå et skridt videre" ved en nys afholdt konference 
med både behandlere, brugere og pårørende og masser af 
spændende oplægsholdere fra ind- og udlandet.  
Det kan man læse mere om i dette nummer af Amaliebladet 
(fortsættelse følger i næste udgave), hvor man også kan lade 
sig inspirere af et interview med børne- og ungdoms-
psykiater Søren Hertz, som fortæller om nye perspektiver og 
uanede muligheder, hvis man lytter og tager de unge alvorligt. 
Ellers er der en mangfoldighed at bidrag om kroppens brug for 
vitaminer, børn med ADHD og meget mere. Der er også en 
trist meddelelse, nemlig at en af de gamle og trofaste aktivister, 
Kirsten Dam fra Roskilde, er død. Man kunne møde Kirsten 
alle steder, hvor der blev debatteret om menneskeværd og 
psykiatri, ikke mindst i galebevægelsens radio 10, hvor hun var 
programvært hver mandag aften — og nu er hun der ikke mere. 
Et meget personligt mindeord findes i bladet. 
Sin lidenhed til trods har Amalie mange læsere også i de andre 
nordiske lande — og en af dem, Elin Sverdrup-Thygeson, 
aktivist fra Oslo og stifter af den norske "Galebevegelsen", har 
udgivet en smuk digtsamling, som hun har stillet til vores 
rådighed — og eftersom de er skrevet på det norsk, som 
nordmændene kalder "bokmål", vil vi i den kommende tid 
bringe digtene i originalversion og også benytte os af de 
smukke illustrationer fra digtsamlingen. Foruden vores altid 
trofaste Wikinanis har også en ny kunstner, Bjarne Klos, 
bidraget med illustrationer, som vil blive brugt i de kommende 
numre. God fornøjelse ved læsningen - og husk at vi altid er 
på jagt efter bidrag til Amalie. 

Redaxionen 
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