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Outsideren er Danmarks største brugerblad om psykiatri, og 100 % uafhængigt af politiske, 
religiøse og økonomiske interesser.  Bladet laves af en gruppe frivillige, der har erfaring med 
psykiske lidelser på egen krop.  Vi ved, at vanvid kan være både en rædsel - og uimodståeligt 
spændende. Outsideren ser sig selv som et talerør for erfaringerne i sindssygen og forestil-
lingerne derfra. Du kan læse mere om os på vores hjemmeside www.outsideren.dk, hvor du 
også finder vores blog – hvis du selv vil blogge, send os en mail!

Har du ikke allerede gjort det, er du meget velkommen til at tegne abonnement på os – 
priserne kan du finde i kolofonen til venstre. 

Den sorte Porsche Cayman S er venligst udlånt af Joachim Møller / Dansk Turbo Teknik

Indkaldelse tIl generalforsamlIng for outsIderen 2009

Alle abonnenter er inviteret til generalforsamling i Foreningen Outsideren – her er der mulighed for at møde 
bestyrelsen og være med til at beslutte vejen ind i det kommende år. Generalforsamlingen afholdes i redak-
tionens lokaler på Bragesgade 10A, 1.sal – 2200 Kbh N

tirsdag d. 19 maj klokken 18

Dagsordenen er ifølge vedtægterne – find dem under ”Om Os” på www.outsideren.dk Som annonceret på 
hjemmesiden i april, skal forslag til generalforsamlingen være fremsat senest 14 dage før generalforsam-
lingen afholdes. Regnskab for 2008 og budget for 2010 ligger til gennemsyn på redaktionen senest en
uge før.

Med venlig hilsen – Svend Balle – Formand – Foreningen Outsideren
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redaktioNel kommeNtar:

  Jeg glemmer
aldrig 
 lyden af 
  skibet 
der knuses

Lyden af hærdet stål, der vrider sig og knækker opgivende, 
blander sig med et dumpt drøn fra noget meget tungt, der 
falder hårdt mod en ubevægelig mur af fast stampet sand. 
Lyden kommer igen og igen. Til sidst ved jeg den er 
uundgåelig.
Den tunge ting, der for et kvarter siden var en sejlbåd byg-
get til at krydse alverdens have, knager og løfter sig, hver 
gang en af de skummende bølger skyller hen over os. Og 
når bølgen er passeret, falder det 30 tons tunge skrog igen. 
Ned mod sandbanken og noget nyt knækker, vrider sig og 
larmer.
Nogle gange, når bølgerne passerer, vælter sejlbåden om 
på siden. Andre gange duver hun ubeslutsomt, som en 
kriger der har fået dødsstødet, men nægter at falde. 
Først tog bølgerne skibet og kastede 
det op på denne sandbanke, der 
lurede usynligt under overfladen. Vi 
gjorde hvad vi kunne. Bakkede med 
motoren. Kastede ankeret ud for 
at undgå det uundgåelige. At blive 
kastet længere op på sandbanken. 
Men det blev vi. 
Derefter var det kun et spørgsmål om 
tid, selvom vi ikke forstod det. Det var for uvirkeligt. Alle 
vores øvelser i nødsituationer, havde været anderledes. 
Kølen gik med et brag op gennem skibets bund, og vandet 
begyndte at strømme ind. Imens jeg kaldte mayday over 
radioen, fik jeg stød. Vandet havde nået skibets hovedbat-
terier og sendte strøm igennem alt, vandet kom i kontakt 
med. Det gjorde det farligt at komme ind til de sidste 

redningsveste, men vi skulle have fat i dem. De indiske 
myndigheder fortalte os over radioen, at de intet kunne 
gøre. Vi gik i redningsflåden. 
Et halvt år efter var jeg tilbage i Danmark, men kunne sta-
dig for mit indre øre høre lyden af skibet ramme sandban-
ken. Huske klarheden i mit sind, da vi drev væk i flåden. 
Skibet var kun en sort skygge i natten. Væk var angsten for 
tyfoner, for morgendagen og for alt, der kunne ramme os; 
en lille båd på et meget stort hav. Vi sad i redningsflåden 
imens bølgerne blev mindre, og stjernerne kom frem over 
os. 
Lydene og klarheden derfra voksede til, at jeg aldrig 
kiggede mig for, når jeg krydsede en vej.  Alt det der skete 
på én nat to sømil ud for en kyst i Indien; et enkelt skib der 

sank, og elleve mennesker, der drev 
rundt en halv nat, var blevet til, at 
jeg ikke kunne dø. Derfor behøvede 
jeg ikke længere, se mig for i trafik-
ken. 
Jeg sad meget hjemme og så fjernsyn. 
Der var en udsendelse om veteraner 
fra Vietnam-krigen. De fortalte om at 
komme hjem efter at have været i en 

verden, der må have været, som at synke med sit skib uaf-
brudt i månedsvis. Og sikkert meget værre. De fortalte 
om følelsen af at være udødelige.  Det måtte man 
være, for man havde jo overlevet. 
Det eneste jeg tænkte var, at det var ganske besyn-
derligt, at andre havde det som mig.

Sammen med min gode ven Simon endte jeg med at trække rednings-
flåden i land iklædt redningsvest og underbukser. Vi gik gennem 
noget skov og bankede på hos en indisk familie, der ikke helt forstod 
hvad vi ville. det var også svært at forklare.

”IMENS JEg KALDTE MAyDAy OVEr 
rADIOEN FIK JEg STøD. VANDET 
HAVDE NåET SKIBETS HOVEDBAT-
TErIEr Og SENDTE STrøM IgENNEM 
ALT DET KOM I KONTAKT MED. DET 
gJOrDE DET FArLIgT AT KOMME IND 
TIL DE SIDSTE rEDNINgSVESTE, MEN 
VI SKuLLE HAVE FAT I DEM”
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VETErAN FrA 
AFgHANISTAN TIL 
INFOrMATION:

”EksplosionEn var kraftig 
og tæt på dEm, så jEg vEd, 
at dE Er sårEdE. jEg var 15 
mEtEr fra minE kammEr-
atEr, mEn kunnE ikkE løbE 
dErop, før områdEt var 
blEvEt ryddEt for minEr. 
jEg råbEr og råbEr på X. y 
stikkEr hovEdEt op af En 
grøft og svarEr. 
- ingEn lyd fra X, sigEr Z, 
dEr Er sErgEnt og gruppE-
førEr for dEn gruppE, dEr 
gik forrEst. vi findEr X på 
dEn andEn sidE af vEjEn. 
- dEt Er kun lægEr, dEr må 
sigE, at folk Er dødE, mEn 
han blivEr dEn lavEst pri-
oritErEdE. han var død, 
før han ramtE jordEn.”

SOLDATEN HEr Er TyDELIgT 
uDSAT FOr DEN HårDEST 
TæNKELIgE SITuATION, Og HAr 
ALLE MuLIgHEDEr FOr AT uD-
VIKLE ET ALVOrLIgT TrAuME.  
HAN OVErVærEr EN AF SINE 
KAMMErATEr Dø, Og Så KAN 
DET IKKE BLIVE MEgET VærrE.  
MAN SKAL TæNKE på, AT OFTE 
Når VI BLIVEr uDSAT FOr 
ALVOrLIgE Og græNSEOVEr-
SKrIDENDE OpLEVELSEr, Så 
VIrKEr VOrES HuKOMMELSE 
NærMEST FOTOgrAFISK. VI Er 
HELT OppE AT KørE, ALLE KrOp-
pENS FOrSVArSSIgNALEr Er I 
HøJESTE ALArMBErEDSKAB, Og 
Så HuSKEr HVEr EN DETALJE 
BAgEFTEr. AT ALLE SANSEr 
Er SupErSKærpEDE Er JO 
gODT I SITuATIONEN, FOr DET 
HJæLpEr OS MED AT OVErLEVE, 
MEN Når DET HELE Er OVEr-
STåET HuSKEr VI Så OgSå DET 
HELE, Og DET Er MåSKE KNAp 
Så gODT.
psykolog ANDErS 
KOrSgAArD CHrISTENSEN.
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Og sådan får man 
det af den slags 
oplevelser

7

Vietnamkrigen sluttede den 30. april 
1975, og først fem år senere blev diag-
nosen post-Traumatisk-Stress-Syndrom 
(pTSD) skabt. Nemlig da man havde brug 
for at beskrive den specielle adfærd og de 
problemer, man så hos en del af de hjem-
vendte soldater. Og som med alle andre 
psykiatriske diagnoser er pTSD definition-
en på en sygdom - ikke bare et problem. 
Det ses blandt andet ved, at pTSD ikke er 
noget man kan behandle sig selv for. Har 
man pTSD, har man brug for hjælp.

Danmark har ikke været i krig i nyere tid. 
Men så kom Jugoslavien, Den Internation-
ale Brigade, og lige nu er danske soldater 
i krig i Afghanistan. 5000 mand har været 
sendt af sted til Afghanistan, og forsvaret 
konstaterer selv, at 16% kommer hjem 
med krigstraumer. Det vil sige psykiske 
       skader i større eller mindre grad. 

              At Danmark er en krigsførende
                  nation, er endnu så nyt for 
                    både forsvaret og soldaterne, 
                     at der ikke findes et gen
                     nemafprøvet beredskab til 
                    at modtage soldaterne, 
når de kommer hjem. Livgarden har et 
debriefing-projekt i gang, der over tre 
måneder sluser krigsveteranerne ind i
samfundet igen, og eksperter tæt på sol-
daterne vurderer, at det hjælper mange, 
der kunne få psykiske problemer. 
Men er forsvaret og samfundet, som 
modtager heltene, der har kæmpet for 
retfærdighed og vores sikkerhed, overho-
vedet klar over, hvor dybt problemerne 
stikker? 

Der har været betydeligt længere tid til, 
at lære af hvad Vietnamveteranerne tog 
med hjem fra krigen. Efter de amerikanske 
psykiatere var sikre på, at der lå et prob-
lem her, gik man i gang med at interviewe 

*THe naTiOnal VieTnaM VeTeranS' 
reaDJuSTMenT STuDy (nVVrS) HTTP://

en.wikiPeDia.Org/wiki/POSTTrauMaTiC_
STreSS_DiSOrDer#ePiDeMiOlOgy

veteranerne, og fandt at 15% havde pTSD. 
Altså stort set som hos de danske jenser. 
Det er hvad der sker i en krig. Men da 
man 20-25 år efter Vietnamkrigen spurgte 
soldaterne igen, fandt man, at fire ud af fem 
havde pTSD .

Det ser ud som om problemerne vokser 
videre, længe efter krigen er slut.

Ifølge de danske soldaters egne folk ser 
de hjemvendte soldater med krigstraumer 
ikke sig selv som syge på samme måde, 
som andre psykisk syge opfatter sig selv. 
Det er forståeligt nok også vanskelligt, da 
traumerne skyldes naturlige reaktioner på 
unaturligt voldsomme oplevelser. Sindet 
forsøger instinktivt at håndtere noget, der 
måske er sket for længe siden, og det kan 
være svært at erkende, at det har udviklet 
sig til en sygdom.  Eller også er det blot 
den samme reaktion, som man møder i 
det omgivende samfund lige netop når 
det gælder psykiske lidelser: Vi vil helst 
glemme det og lade som om, det aldrig har 
fundet sted. 

Vi kigger i dette nummer på efterreak-
tionerne hos de hjemvendte soldater. på 
soldaternes selvforståelse og hvad de 
bliver mødt med, når de lander herhjemme 
i de kamuflagemalede Hercules-fly. Vi 
gør det fordi Danmark, på grund af den 
internationale udvikling, har fået en helt ny 
gruppe psykisk syge. Og går det som efter 
Vietnamkrigen, vil denne gruppe blive ved 
med at vokse. Længe efter krigen i Afghani-
stan er slut. Dem byder vi velkommen, sel-
vom vi godt ved, at ingen frivilligt ønsker 
at blive inviteret til fest hos os.

TEGNING AF: JakOB TOlSTruP

aF aNSVarSHaVeNde redaktør 
klaVS Serup raSmuSSeN



Siden 2002, hvor Danmark sendte de første soldater 
til Afghanistan, er 800 veteraner kommet hjem med 
psykiske forstyrrelser som reaktion på de voldsom-
me oplevelser, der er hverdagskost i kampen mod 
taleban-krigerne. psykiske skader, der spænder fra 
det milde, som måske bliver overvundet af tid og 
den rette behandling; over skader, som med mel-
lemrum vil vise sit ansigt; til skader, som indikerer 
et livslangt livtag med psykiatrisk behandling. Af 
de 5000 soldater, Danmark siden 2002 har sendt til 
Afghanistan, har 25 så alvorlige skader, at de næppe 
nogensinde kommer til at fungere bare tåleligt.
Og hver eneste af de 800 nye psykiske tilfælde, 
som de seneste syv år er kommet til, ser ud til som 
fod i hose at passe som medlem i en af de mange 
foreninger, som varetager psykisk syges interesser. 
Men det er ikke sket, og foreningerne skal heller ikke 
vente, at det sker, siger Konsulent på psykiske efter-
reaktioner i Hærens Konstabel- og korporalforening, 
yvonne Tønnesen:
- Nej, de kommer ikke bare fordi, der eksisterer et 
tilbud til sindslidende. De mennesker vi taler om, 
har været udsat for meget traumatiserende oplev-
elser, og de er generelt meget lukkede i forhold til 
omverdenen. Faktisk kan man med et enkelt ord 
karakterisere deres adfærd: Isolation, siger konsu-
lenten.

når noget er så særligt at man altid er alene

yvonne Tønnesen er den man ringer til, når en vet-
eran begynder at opføre sig unormalt. Det kan være 
forsvaret der ringer, familien eller soldaterkam-
meraterne. Hvis de altså når det, før isolationen er 
så total, at ingen længere kan følge med i hvad der 
foregår hos den hjemvendte soldat.

- Og selv om de hjemvendte soldaters lidelser er 
iden    tiske med mange andre sindslidende, så 
opfatter veteranerne sig alligevel som meget forskel-
lige. Deres erfaringer er så specielle, at de har meget 
svært ved at tro, at nogen egentlig forstår dem. 
Ikke at de føler sig bedre – det gør de ikke, og de 
opfatter også andre psykiatriske patienter med stor 
respekt. Krigsveteranerne sejler så at sige i samme 
hav som andre psykisk syge, men ikke i samme båd. 
De har deres egen, siger yvonne Tønnesen.

Hun så ellers gerne, at veteranerne meldte sig i 
foreningerne, hvor der rundt omkring er megen 
hjælp og støtte at hente, og på lidt længere sigt, vil 
hun da heller ikke helt udelukke, at nogle af vetera-
nerne finder vej til foreningerne.
- De kommer helt sikkert ikke bare af sig selv. 
Hverken nu eller senere. Hvis foreningerne skal have 
krigsveteranerne som medlemmer, kræver det et 
stykke solidt forarbejde fra foreningernes side. For 
det første skal foreningerne overbevise veteranerne 
om, at de forstår, hvad det for de tidligere soldater 
handler om. Det kan typisk foregå ved at lave særar-
rangementer, som kan demonstrere den særlige 
indsigt, som soldaterne kræver. Det stærkeste kort 
vil være at få en tidligere udsendt til at stå i spidsen 
for et sådant foreningsprojekt. Men det bliver op ad 
bakke, siger yvonne Tønnesen.
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 I egen båd i 
det psykiske hav

Når krigen aldrig stopper:

egentlig burde krigen i afghanistan føre til et boom af indmeldelser 
i foreningerne for psykisk syge. 16% af soldaterne vender hjem med 
skader på psyken.  de kommer bare ikke.

Af outSidereNS redaktioN / bb

På DanMarkS raDiOS HJeMMeSiDe kan Du finDe P1’S 
uDSenDelSe fra Den 17. feBruar 2009 ”SOlDaTerne i 
afgHaniSTan.” uDSenDelSen HanDler OM HVaD Der er 
kOMMeT uD af DanMarkS SyV år lange krig i afgHaniSTan.
www.Dr.Dk/P1/HOriSOnTPaaP1/
uDSenDelSer/2009/02/17121602.HTM
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VETErAN FrA 
AFgHANISTAN TIL BT:

 ”jEg Er vågEn trE døgn 
ad gangEn, indtil kroppEn 

givEr op og går i sort ”

HypErAKTIVITET Er TypISK FOr 
MENNESKEr MED pTSD. MåSKE 

Tør HAN I VIrKELIgHEDEN 
SLET IKKE SOVE, FOrDI HAN Så 

MISTEr KONTrOLLEN. HAN Er 
prISgIVET TIL SANSErNE, Og Så 

KOMMEr ALLE DE BILLEDEr Og 
TANKEr, HAN IKKE KAN HOLDE 
uD.  FOLKS SøVNMøNSTEr Er 

EN gOD MåLESTOK FOr HVOr-
DAN DE HAr DET.

lEdEndE psykolog VED 
KrISEpSyKOLOgISK ENHED på 

rIgSHOSpITALET ANDErS 
KOrSgårD  CHrISTENSEN

Velkommen hjem til:

Samlebånds-
 behandling
5000 danske jenser har været i afghanistan – for 800 har det det 
givet problemer. ikke ved fronten, fuldt bevæbnet og sammen med 
kammeraterne, men efter de er kommet hjem. efter de ekstreme 
oplevelser i krigen, kæmper mange af krigsveteranerne videre her-
hjemme. Nu skal alle hjemvendte soldater måske tvinges til psykolog

aF outSidereNS redaktioN / bb

- Nogle får det tåleligt, men 
ingen får det godt.
Så skarp er yvonne Tøn-
nesen, når hun skal vurdere 
effekten af den behandling, 
det danske forsvar tilbyder 
hjemvendte afghanistan-
veteraner med psykiske 
problemer.

- Nej, jeg er ikke imponeret 
af forsvarets indsats på 
det behandlingsmæssige 
område, siger yvonne Tøn-
nesen, som er 'Konsulent 
på psykiske efterreaktioner' 

i Hærens konstabel- og 
Korporalforening, som er 
soldaternes fagforening.

Indtil nu er 800 danske 
soldater vendt hjem fra Af-
ganistan med post Trauma-
tisk Stress Disease (pTSD) og 
andre beslægtede diagnoser 
som Akut belastningsreak-
tion i den lette ende til 
den alvorligste diagnose: 
personlighedsændring efter 
katastrofeoplevelse.
- Der er al for stor automa-
tik i behandlingen. Soldat-

erne får næsten alle sam-
men den samme behandling 
og den samme medicin, og 
der bliver ikke taget ret 
mange individuelle hensyn. 
Forsvaret burde køre et 
grundigt indmedicinering-
sprojekt, hvor veteranerne 
i en periode er under kon-
stant overvågning af sund-
hedsfagligt personale. Så 
kunne man finde 
den rette medicin-
ering, og tage de 
andre problemer i 
opløbet. Mange af 

VETErAN FrA AFgHANISTAN TIL 
INFOrMATION:

”dEt var i En dansk 
skov, udEn fjEndEr og 
udEn farE. jEg var barE 
udE at gå En tur mEd 
min kærEstE. alligEvEl 
hoppEdE jEg ovEr dEn 
lillE å i stEdEt for at gå 
ovEr broEn vEd sidEn af. 
En bro Er Et oplagt mål 
for talEban at minErE 
EllEr liggE på lur i bag-
holdsangrEb.”

DET Er DEN KLASSISKE. DET Er 
MINDErNE OM DET, DEr SKETE I 
AFgHANISTAN, Og SITuATIONEN 
VISEr I HVOr HøJ grAD, VI Er 
STyrET AF FøLELSEr. HVIS HAN 
IKKE HAr ANDrE TEgN på pTSD 
KAN HAN NOK KOMME IgENNEM 
Og Få DET BEDrE, MEN DET Er 
KLArT, AT EN rEAKTION, SOM 
DEN BESKrEVNE, SæTTEr HAM 
ALVOrLIgT I FArEzONEN.
lEdEndE psykolog VED 
KrISEpSyKOLOgISK ENHED på 
rIgSHOSpITALET 
ANDErS KOrSgAArD CHrIS-
TENSEN.

DanSke SOlDaTer, Der Har Til 
OPgaVe aT genOPBygge 

afgHaniSTan i Snak MeD 
lOkale Børn. DeT er ikke eT 
ufarligT arBeJDe. SiDSTe år 

kOSTeDe en SelVMOrDSBOMBe 
TO DanSke SOlDaTer fra 

CiMiC-TeaMeT liVeT



HOlD 5 SaMleT. DeT førSTe 
HOlD Man SenDTe 

afSTeD Til afgHaniSTan 
kalDTeS HOlD 1
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VETErAN FrA 
AFgHANISTAN TIL 

INFOrMATION:

”jEg villE lavE nogEt mEd 
minE vEnnEr hElE tidEn. 
når dE villE lavE nogEt, 

villE jEg hEllErE sovE. 
når jEg skullE sovE, lå 

jEg vågEn, så jEg skullE 
EntEn løbE En mEgEt lang 
tur EllEr drikkE vin hvEr 

aftEn. ”

HAN KAN IKKE SOVE, FOr-
MENTLIg FOrDI HAN BLIVEr 

OVErVæLDET AF VOLDSOMME 
MINDEr, SOM HAN HELST VIL 

gLEMME.  Og HAN prøVEr Så 
AT LøBE ELLEr DrIKKE SIg  FrA 
SMErTEN, HVILKET SELVFøLgE-
LIg Er EN STAKKET FrIST. DET 

KAN HAN KuN Så LæNgE HANS 
BEVIDSTHED Er OpMærKSOM, 

Og DET KAN BEVIDSTHEDEN 
IKKE VærE HELE TIDEN.

psykolog ANDErS 
KOrSgAArD CHrISTENSEN

veteranerne har søvnprob-
lemer, og derhjemme er de 
overladt til sig selv i forhold 
til at finde en måde at falde 
i søvn på. Det fører ofte til 
indtagelsen af alkohol, som 
bestemt ikke er til gavn for 
nogen. Hvis der var et ind-
medicineringsforløb, kunne 
det professionelle personale 
stikke en sovepille ud, når 
de så behovet. Og så burde 
et sådant forløb foregå et 
rigtig dejligt sted med ro 
og lidt forkælelse, siger 
yvonne Tønnesen.

krigstraumerne er en 
alvorlig rodebunke

Ifølge forsvarets egne 
opgørelser, ses der psykiske 
skader hos 16% af de hjem-
vendte soldater fra Afghani-
stan. Krigstraumerne viser 
sig som en række forskel-
lige problemer og forsvaret 
anvender WHO’s (Verdens 
Sundheds Organisation) 
betingelser for at kunne 
stille diagnosen pTSD.

pTSD er, som det danske 
navn – post Traumatisk 
Stress Syndrom – fortæller, 
et syndrom. Altså en lidelse 
hvor flere forskellige symp-
tomer skal være til stede 
før, diagnosen kan stilles. 
I forbindelse med voldsom-
me traumatiske oplevelser 
opererer WHO også med 

andre diagnoser:
Akut belastningsreak-
tion, Depression, Angst og 
personlighedsændring efter 
katastrofeoplevelse.
Diagnoserne bruges til at 
beskrive graderne af de 
psykiske skader, soldaterne 
kommer hjem med. Skader, 
der alle er ganske normale 
reaktioner på usædvanligt 
voldsomme oplevelser, men 
som optræder i forskellige 
grader og kan ligne hinan-
den. Og det gør det svært 
at iværksætte den rigtige 
behandling. Især hvis 
behandlingen foregår på 
samlebånd.

At Akut belastningsreaktion 
nævnes som værende i den 
milde ende af skalaen over 
skader efter traumatiske 
oplevelser, må ikke forlede 
nogen til at tro, at der 
ikke er tale om en alvorlig 
tilstand. I WHO beskrives 
de typiske tegn på Akut 
belastningsreaktion som:  
uvirkelighedsfornemmelse, 
trang til at isolere sig, 
hidser sig op og bliver vred 
over småting, ubehersket og 
overvældende sorg og gråd, 
oplevelse af fortvivlelse og 
håbløshed.
Og der er endnu flere 
diagnosegradueringer. I 

den rigtig slemme ende 
af skalaen beskriver WHO 
symptomerne som: peson-
lighedsændringer som 
er karakteriseret ved en 
fjendtlig eller mistroisk 
holdning til omverdenen. 
patienten trækker sig fra 
sociale sammenhænge og 
føler tomhed og håbløshed.

En god hjemkomst redder 
mange

- Men selv om jeg er kritisk 
over forsvarets behandling 
af de psykisk skadede vet-
eraner, er jeg også nødt til 
at sige, at det kunne være 
meget, meget værre. Hvis 
Den Kongelige Livgarde 
ikke havde sat det såkaldte 
debriefingsforsøg i søen, er 
jeg bange for, at antallet af 
psykisk skadede veteraner 
havde været i omegnen af 
50 procent, siger yvonne 
Tønnesen.

Debriefingforsøget går i 
al sin enkelthed ud på, at 

efTer 180 kilOMeTerS 
kørSel, nærMer kOnVOJen 
Sig kaJaki-DæMningen. 
DeT TOg en uge aT Sikre De 
SiDSTe OTTe kilOMeTer MOD 
TaleBanS STyrker. Der BleV 
BrugT lanDTrOPPer, Heli-
kOPTere Og flyBOMBarDe-
MenTer. DeT ViDeS ikke HVOr 
Mange TaleBankrigere, Der 
BleV DræBT. ingen alliereDe 
SOlDaTer OMkOM
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VETErAN FrA AFgHANISTAN 
TIL HærENS KONSTABEL- Og 
KOrpOrALFOrENINg:

”X tør ikkE åbnE postEn. 
har angst for hvad dEr 
står i brEvEt. måskE skal 
han forEtagE sig nogEt 
EllEr En tantE Er død. alt 
Er farligt – brEvEt kan jo 
også værE En bombE. ” 

TypISK pTSD. HAN MøDEr 
OMVErDENEN MED MISTILLID. 
HANS uDgANgSpuNKT Er, VEr-
DEN Er FArLIg, Og HAN TrOr 
IKKE AT HVErKEN NOgEN ELLEr 
NOgET VIL HAM DET gODT. 
HANS MISTILLID TIL ALT Og 
ALLE LIgNEr pArANOIA, MEN 
DET Er DET IKKE. VI SEr DE 
SAMME rEAKTIONEr HOS FOLK, 
SOM HAT VærET uDSAT FOr 
TOrTur ELLEr HOS TIDLIgErE 
Kz-FANgEr FrA NAzITySKLAND.
psykolog ANDErS KOrS-
gAArD CHrISTENSEN

VETErAN FrA AFgANISTAN TIL 
HærENS KONSTABEL- Og KOr-

pOrALFOrENINg:

”X dEr bor alEnE og tissEr 
i håndvaskEn og skidEr 
i brusEkabinEn. han har 
smidt sit fjErnsyn ud af 

vinduEt.”

HEr Er DEr IKKE TALE OM pTSD, 
MEN MErE NOgET I rETNINg AF 

NOgET pSyKOTISK. HEr SKAL 
MAN HuSKE, AT MAN FAKTISK 

KAN Få pSyKOTISKE SKADEr 
VED AT BLIVE uDSAT FOr MEgET 
VOLDSOMME HæNDELSEr. MEN 
DEr SKAL Så OgSå VærE TALE 
OM MEgET, MEgET ALVOrLIgE 

EpISODEr. OMVENDT HANDLEr 
DET JO OgSå OM HVOr rOBuST 

MAN VAr Før HæNDELSEN.
psykolog ANDErS 

KOrSgAArD CHrISTENSEN

hjemvendte soldater får 
tilbudt et tre måneders 
såkaldt hjemkomstforløb, 
hvor de gennem en struk-
tureret hverdag langsomt 
kan vende tilbage til en 
almindelig tilværelse. Forlø-
bet indeholder blandt andet 
teambuilding, vejledning i 
jobansøgning og undervejs 
afholder forsvarets psykolo-
ger både gruppesamtaler og 
samtaler med den enkelte 
soldat. Forløbet foregår i 
militære omgivelser, og 
hverdagen er tilrettelagt, så 
det minder mest muligt som 
andre almindelige arbejdsd-
age i forsvaret.

- grundtanken er, at de skal 
undgå, at sidde alene der-
hjemme og få det dårligt. 
I forløbet kan de først og 
fremmest gøre brug af kam-
meratskabet, og det virker. 
Vi ser en hel del, hvor man 
kan frygte, hvordan det 
ville være gået, hvis vi ikke 

havde fået kontakt til vedk-
ommende under hjemkom-
stforlø
bet. Det er et forløb med 
langsom afvikling af stress, 
siger yvonne Tønnesen.

når det går helt galt

For nylig viste en 32-årig 
veteran, hvor galt det kan gå, 
hvis forsvaret mister kon-
takten til de hjemsendte for 
tidligt. Den 32-årige gik amok 
da politiet ville hente ham til 
indlæggelse. Han angreb dem 
med en sabel, og endte selv 
med at blive skudt og dræbt 
af politiet. Episoden fik vet-
eranorganisationen De Blå Ba-
retter til at foreslå at alle, som 
skal udsendes skal gennemgå 
en psykologundersøgelse – 
både ved udsendelse og ved 
hjemkomst. Den dræbte 32-
årige veteran havde allerede 
før udsendelse været indlagt 
på en psykiatrisk afdeling, 
og selv om han kort efter 
hjemkomsten accepterede 



På HOlD 7, Der BleV SenDT Til 
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at tale med en psykolog, så 
forlod han også behandlingen 
efter nogle få samtaler. uden 
konsekvens fra forsvarets side. 
Det er hans ret.
- Hvis man undersøgte dem 
både før og efter, ville vi 
helt sikkert opfange langt 
flere af dem, der har fået 
psykiske skader af at være 
ude – lige som de gør i 
både Tyskland og Holland, 
siger De Blå Baretters tal-
smand, Bjarne Hesselberg, 
til Information.

Som reglerne er nu, er det 
en frivillig sag, om den 
enkelte vil tale med en 
psykolog, og ifølge fors-
varsminister Søren gade, 
er det den enkeltes frie ret 
hvorvidt, man vil delt-
age i psykologsamtaler. Et 
synspunkt, yvonne Tøn-
nesen er lodret uenig i.

- Nej, vi må tvinge alle 
veteraner til psykolog, når 
de kommer hjem. Eller som 
det mindste have mulighed 
for det. Og det har ikke 
noget at gøre med at gøre 
raske soldater syge. Og der 
er jo heller ingen der siger, 
at alle på et hjemvendt 
hold skal til psykolog. Det 
handler om at have mu-
ligheden, og så være sikker 
på, man kan gribe ind, før 
det er for sent. Det har ikke 
noget med personlig frihed 
at gøre, og det skal ganske 
enkelt stå i kontrakten, at 
soldaten ved hjemsendelse 
har pligt til at stå til rå-
dighed for en psykolog, hvis 
han bliver opfordret til det, 
siger yvonne Tønnesen.

Den ulykkelige episode 
med den 32-årige, et par 
andre episoder og ikke 

mindst den efterfølgende til 
tider heftige debat om det 
rimelige i at tvinge hjem-
vendte Afghanistanvetera-
ner til psykolog, har siden 
fået forsvarsministeren til 
at tygge på tvangsbegrebet 
endnu en gang. 

alle fOTOS er fOrSVareTS 
egne arkiVBilleDer 
Og er ikke DirekTe relaTereT 
Til arTiklerne. 
BilleDerne er TrykT MeD 
fOrSVareTS TillaDelSe
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VETErAN FrA AFgANISTAN TIL 
FOrSVArETS pSyKOLOgEr:

”hun undgår at værE sam-
mEn mEd vEnindErnE, for-

di hun oplEvEr samtal-
ErnE som ligEgyldig snak 

EllEr luksusproblEmEr. 
hun blivEr vrEd og følEr 

dEt, som om hun kogEr 
indEni, og hun sEr sig 

samtidig ikkE i stand til 
at forklarE vEnindErnE, 

hvad dEr gør hEndE så 
vrEd. hun synEs, dEt Er 

mEningsløst at værE sam-
mEn mEd andrE. hun har 

svært vEd at faldE i søvn 
og vågnEr mangE gangE 

i løbEt af nattEn. dEt 
hjælpEr oftE lidt, hvis 

hun har drukkEt Et par 
glas vin indEn sEngEtid. 
stadig oftErE blivEr dEt 

til En flaskE vin dagligt.”

HENDES FOrNEMMELSE FOr 
HVAD DEr Er VIgTIgT HAr 
FOrANDrET SIg. HuN HAr 

VærET uDE Og prøVE SIg SELV 
AF, Og DET HAr VENINDErNE 

IKKE, Og Så KOMMEr DEr STøJ 
på LEDNINgEN. HuN HAr FåET 

ANDrE VærDIEr, LIgESOM MAN 
SEr HOS NOgLE MENNESKEr, 

DEr HAr OVErLEVET EN ELLErS 
DøDELIg SygDOM.

psykolog ANDErS 
KOrSgAArD CHrISTENSEN

Selv når du mener det bedst:

Bare vær 
en god 
ven
det kan umiddelbart være svært at vide hvordan vi egentlig 
skal gebærde os i mødet med hjemvendte og traumatiserede 
krigsveteraner fra afghanistan. men det er egentlig let.

aF outSidereNS redaktioN / bb

Enten har vi en i familien, en i venne- 
eller bekendtskabskredsen, eller vi 
støder på dem i en eller anden tilfæl-
dig sammenhæng. Men uanset hvor og 
hvordan, så kommer de fleste af os før 
eller siden i kontakt med hjemvendte 
krigsveteraner fra Afghanistan. Og når vi 
nu ved, at hver sjette af veteranerne er 
sårbare og har psykiske skader med sig 
hjem, så er det ikke altid lige let at vide, 
hvordan man skal stille sig an. 
Men det behøver man slet ikke være 
så meget i tvivl om, siger Ledende 
psykolog ved Krisepsykologisk enhed 
på rigshospitalet, Anders Korsgaard 
Christensen.
- Som pårørende eller ven handler det 
uden de store armbevægelser om at 
få dem med i fællesskabet. Ligesom de 
var, før de tog til Afghanistan. De skal 

helst sluses naturligt tilbage i deres 
fællesskaber, føle at de er respekterede 
og accepterede, siger Anders Kors-
gaard. - Både venner og pårørende og 
ikke mindst de sårbare veteraner har 
behov for at komme videre i livet, og 
man skal ikke stille det store cirkus an. 
Det bedste er at gøre, som man plejer 
og at sørge for at få veteranerne med i 
hverdagen. Overfor for traumatiserede 
krigsveteraner er det bedste, man kan 
gøre ganske enkelt at være en god ven.
på trods af at det lyder enkelt, så er der 
mange, som ifølge Anders Korsgaard, 
misforstår, hvad der er brug for og læg-
ger vægt på de forkerte ting i samværet 
med veteranerne. Og på den måde 
måske ligefrem er med til at fastholde 
den hjemvente soldat i sit traume.
Forstået på den måde, at man selvfølge-

”Den klaSSiSke feJl 
fOlk gør, er aT TrO aT 

VeTeranen Har Brug 
fOr aT Tale OM OPle-

VelSerne fra afgHani-
STanS ørken - SåDan 

er DeT ikke Og DeT Bør 
Man afHOlDe Sig fra”
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lig bør lytte og tage snakken på op-
fordring, men der er sådan set ingen 
grund til selv at tage emnet op. Det er 
meget bedre at tale om andre ting – 
måske bare almindelige hverdagsting, 
siger Anders Korsgaard Christensen. 
Det er ikke fordi veteranerne ikke har 
behov for at tale om de voldsomme be-
givenheder. Det er faktisk vigtigt, at der 
er mulighed for at vende de oplevelser, 
meget få kan sætte sig ind i, og det er 
sagens kerne.
- Hvis det skal gavne Veteranerne at tale 
om deres oplevelser, skal det være med 
kammeraterne fra de farefulde stunder 
eller deres psykolog. Det er i de samtaler 
med kammerater og det faglige person-
ale, bearbejdningen af traumerne giver 
mening. Det bedste alle andre kan gøre 
er at være en god ven. Og det gælder jo 
ikke bare i forholdet til traumatiserede 
soldater. Det gælder i lige så høj grad i 
vores omgang med andre, som måske 
ikke lige har fået deres pTSD på en 
slagmark. De har også brug for at opleve 
at livet går videre, at de er accepteret 
og omgivet af rigtige venner. Men det 
skal også siges, at det her er de hårdest 
medtagne, vi taler om – både når det 
handler om krigsveteraner og om andre 
med pTSD, understreger Andres Kors-
gaard.

Soldater med krigstraumer henvises oft-
est i første omgang til krisepsykologisk 
enhed på rigshospitalet, hvor Anders 
Korsgaard Christensen er psykolog. En-
heden blev oprettet i midten af 80’erne 
for at behandle akut opståede traumer, 
hos fx bankansatte, der havde været ud-
sat for røveri, eller politifolk, der var ble-
vet truet på livet. Efter Danmark aktivt 
er involveret i krigsførelse, henvender et 
stigende antal soldater sig.

tvangsfiksering i psykiatrien:

Danmark 10 % - 
England 0 %
i danmark er det hverdag. i england er det for-
budt, og bliver betragtet som politimetoder. Vi 
kan lære af england, siger psykiatrisk centerchef

aF Nete krøll erikSeN

Hver gang der bliver indlagt 10 patienter på de 
psykiatriske afdelinger i Danmark bliver een udsat 
for tvangsfiksering. I England er tallet et stort rundt 
nul.

- Ja, det er rigtigt. Der er helt andre traditioner end 
England, når det handler om tvangsfiksering siger 
centerchefen fra psykiatrisk Center Frederiksberg, 
Kristen Kistrup.

I England, har det siden 1983 været forbudt at 
tvangsfiksere psykiatriske patienter, og derfor har 
England været nødt til at udvikle andre metoder til 
at skabe ro og kontrol over situationer, som ellers 
kunne løbe helt løbsk. For sagen er jo også den, at 
selv om det er forbudt med tvang at spænde folk 
fast, så kan psykiatriske patienter jo alligevel blive 
meget voldsomme, og så er det selvfølgelig nødven-
digt at have værktøjer til igen, at få bragt situation-
en under kontrol. Og der er især to metoder, som 
har fanget Kristen Kistrups opmærksomhed.

- Jeg synes især, det ville være interessant at prøve 
den metode, englænderne kalder restrain and 
Control, og som man kan oversætte til Tilbagehold-
else og Kontrol.  Metoden går ud på at, specialud-
dannede hold på tre personer altid står klar til at 
rykke ud til akutte episoder. Holdets opgave er så at 
holde og kontrollere den akut sindsyge alene med 
hænderne, mens de med ord forsøger at nå ind til 
den syge, siger Kristen Kistrup. 

  - Det lyder for mig som den mest tiltalende af 
de engelske metoder til at undgå tvagsfiksering i 
psykiatrien. Og det bygger jeg på en ide om, at det 
er mindre ubehageligt at blive holdt fast af men-
nesker fremfor i et bælte i en seng eller kemisk i en 
isolationsstue, siger Kristen Kistrup.

Med ’kemisk i en isolationsstue’ henviser Kristen 
Kistrup til den anden af de engelske metoder, der er 
udviklet for at undgå tvang i den engelske psykiatri 
– Seclusion rooms – eller Isolationsstuer på dansk.

Den metode går ud på at indespærre patienten i en 
celle, der er indrettet på en måde, så den psykisk 
syge ikke kan gøre skade på sig selv. Samtidig anv-
endes beroligende medicin i større mængder, som 
i alvorlige tilfælde gives intravenøst – altså direkte 
ind i patientens blodåre – i venen.

- Metoden med isolationsstuer indebærer, at der 
skal gives medicin i mængder, vi ikke har tradition 
for her i Danmark. I virkeligheden ender behandlin-
gen med ’Seclusion rooms’ ofte med, at patienten 
sover dybt det meste af tiden i isolationscellen, 
siger Kristen Kistrup.

der skal være et valg – indtil videre for behan-
dleren

Mary Nettle, formand for det Europæiske bruger-
netværk ENuSp (European Network of (ex)users  
and Survivors of psychiatry), siger til Outsideren, at 
det i England stadig diskuteres hvornår og hvor-
dan, man skal anvende tvang. Der er fortalere for 
genindførelsen af bæltefiksering, fordi, som det 
argumenteres, forbuddet har ført til overdreven 
brug af tvangsmedicinering i den engelske psykia-
tri. I ENuSp er man i det hele taget imod tvang, og 
betegner det som politimetoder.

på psykiatrisk Center Frederiksberg efterlyser cen-
terchef Kristen Kistrup blot det at have et valg, når 
behovet for tvang opstår

- Jeg kan ikke entydigt afgøre, hvilken metode der 
er bedst eller mest etisk korrekt, men jeg ser gerne, 
at vi i Danmark begynder at gøre erfaringer med 
andre metoder, end de traditionelle danske – even-
tuelt med de engelske. Og så i den forbindelse få 
lavet en decideret brugerevaluering. Altså, at vi 
etablerer en række forsøg med forskellige me-
toder til at undgå tvangsfiksering, og efterfølgende 
spørger patienterne, hvordan de oplevede det. 
Det ville være et godt skridt på vejen til måske at 
finde metoder til at undgå den meget kritiserede 
bæltefiksering, siger Kristen Kistrup.alle fOTOS er fOrSVareTS egne arkiVBilleDer 

Og er ikke DirekTe relaTereT Til arTiklerne. 
BilleDerne er TrykT MeD fOrSVareTS TillaDelSe
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Danmark 10 % - 
England 0 %

Hver gang der bliver indlagt 10 patienter på de 
psykiatriske afdelinger i Danmark bliver een udsat 
for tvangsfiksering. I England er tallet et stort rundt 
nul.

- Ja, det er rigtigt. Der er helt andre traditioner end 
England, når det handler om tvangsfiksering siger 
centerchefen fra psykiatrisk Center Frederiksberg, 
Kristen Kistrup.

I England, har det siden 1983 været forbudt at 
tvangsfiksere psykiatriske patienter, og derfor har 
England været nødt til at udvikle andre metoder til 
at skabe ro og kontrol over situationer, som ellers 
kunne løbe helt løbsk. For sagen er jo også den, at 
selv om det er forbudt med tvang at spænde folk 
fast, så kan psykiatriske patienter jo alligevel blive 
meget voldsomme, og så er det selvfølgelig nødven-
digt at have værktøjer til igen, at få bragt situation-
en under kontrol. Og der er især to metoder, som 
har fanget Kristen Kistrups opmærksomhed.

- Jeg synes især, det ville være interessant at prøve 
den metode, englænderne kalder restrain and 
Control, og som man kan oversætte til Tilbagehold-
else og Kontrol.  Metoden går ud på at, specialud-
dannede hold på tre personer altid står klar til at 
rykke ud til akutte episoder. Holdets opgave er så at 
holde og kontrollere den akut sindsyge alene med 
hænderne, mens de med ord forsøger at nå ind til 
den syge, siger Kristen Kistrup. 

  - Det lyder for mig som den mest tiltalende af 
de engelske metoder til at undgå tvagsfiksering i 
psykiatrien. Og det bygger jeg på en ide om, at det 
er mindre ubehageligt at blive holdt fast af men-
nesker fremfor i et bælte i en seng eller kemisk i en 
isolationsstue, siger Kristen Kistrup.

Med ’kemisk i en isolationsstue’ henviser Kristen 
Kistrup til den anden af de engelske metoder, der er 
udviklet for at undgå tvang i den engelske psykiatri 
– Seclusion rooms – eller Isolationsstuer på dansk.

Den metode går ud på at indespærre patienten i en 
celle, der er indrettet på en måde, så den psykisk 
syge ikke kan gøre skade på sig selv. Samtidig anv-
endes beroligende medicin i større mængder, som 
i alvorlige tilfælde gives intravenøst – altså direkte 
ind i patientens blodåre – i venen.

- Metoden med isolationsstuer indebærer, at der 
skal gives medicin i mængder, vi ikke har tradition 
for her i Danmark. I virkeligheden ender behandlin-
gen med ’Seclusion rooms’ ofte med, at patienten 
sover dybt det meste af tiden i isolationscellen, 
siger Kristen Kistrup.

der skal være et valg – indtil videre for behan-
dleren

Mary Nettle, formand for det Europæiske bruger-
netværk ENuSp (European Network of (ex)users  
and Survivors of psychiatry), siger til Outsideren, at 
det i England stadig diskuteres hvornår og hvor-
dan, man skal anvende tvang. Der er fortalere for 
genindførelsen af bæltefiksering, fordi, som det 
argumenteres, forbuddet har ført til overdreven 
brug af tvangsmedicinering i den engelske psykia-
tri. I ENuSp er man i det hele taget imod tvang, og 
betegner det som politimetoder.

på psykiatrisk Center Frederiksberg efterlyser cen-
terchef Kristen Kistrup blot det at have et valg, når 
behovet for tvang opstår

- Jeg kan ikke entydigt afgøre, hvilken metode der 
er bedst eller mest etisk korrekt, men jeg ser gerne, 
at vi i Danmark begynder at gøre erfaringer med 
andre metoder, end de traditionelle danske – even-
tuelt med de engelske. Og så i den forbindelse få 
lavet en decideret brugerevaluering. Altså, at vi 
etablerer en række forsøg med forskellige me-
toder til at undgå tvangsfiksering, og efterfølgende 
spørger patienterne, hvordan de oplevede det. 
Det ville være et godt skridt på vejen til måske at 
finde metoder til at undgå den meget kritiserede 
bæltefiksering, siger Kristen Kistrup.

infO OM TVang:

i 2007 Var Der 
24.129 PSykiaTriSke 
inDlæggelSer

af DeM BleV Der 
BrugT TVang 
5125 gange

2972 gange 
Var Den TVang 
Man anVenDTe 
fikSering eller 
lignenDe

kilDe: 
SunDHeDSSTyrelSen. 
DeTTe er De 
SeneSTe Tal Der 
finDeS
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OMFANgET AF pSyKISKE LIDELSEr 
Er LANgT HyppIgErE END DET 
ALMINDELIgVIS ANTAgES. 
MINDST 200.000 DANSKErE LIDEr 
TIL ENHVEr TID AF DEprESSION, 
MINDST 200.000 AF ANgST Og 
MINDST 200.000 AF MISBrug.
HEruDOVEr Er ET STOrT ANTAL 
MENNESKEr, CA. 40.000, rAMT AF 
SVærE pSyKOSEr Og 50.000 AF 
DEMENS.

HVEr ANDEN DANSK FAMILIE 
KOMMEr I KONTAKT MED BEHAN-
DLINgSSySTEMET.

KILDE: pSyKIATrIFONDEN

arbejdsmarkedet og de psykiske problemer

Det er 
(u)normalt 
at fortælle alt

og det er Helt Normalt. eNS liV er priVat.

I det forrige nummer af Outsideren, bragte 
vi to fortællinger om sindslidende i job, 
hvor arbejdspladserne var helt med på, at 
have fået psykisk syge som kollegaer. Og 
der findes efterhånden en række undersø-
gelser af, hvordan det går, når sindslidende 
der kommer på arbejdsmarkedet (igen). 
Men før man fortaber sig i de mange posi-
tive erfaringer, er det vigtigt at slå fast, at 
langt det mest normale for sindslidende på 

arbejdsmarkedet er, at kolle-
gaerne og chefen intet ved.
I Outsiderens serie om psykisk 
syge på arbejdsmarkedet, møder 
vi derfor denne gang peter, der 
holder sin sindslidelse hemme-
lig når han er på job. Og hvis du 
møder ham en aften og spørger 
ham, hvad han arbejder med, 
får du højst sandsynligt en sang 
fra de varme lande. Det er ikke 
noget problem for peter. Sådan 
er det bare, når alle eksamenerne 
ikke blev taget, og det samtidig 
er umuligt at være på arbejde 37 
timer om ugen.
psykiater Lene Falgaard Eplov har 
sat sig grundigt ind i, hvad der er 
med til at skabe et godt liv hos 

sindslidende. Hun understreger, at man lige 
så godt kan spørge sig selv om hvad der er 
vigtigt. 
- psykisk syge har det på præcis samme 
måde som alle andre. Det er vigtigt at have 

et arbejde, fordi vi alle definerer en del af 
os selv, ud fra vores arbejde. Det gør igen 
forskel om vi er syge eller ej. Det er doku-
menteret gennem adskillige undersøgelser, 
siger Lene Falgaard Eplov til Outsideren.
på psykiatrisk Center Ballerup er man i 
gang med at samle de spredte erfaringer 
der findes om, hvad der giver sindslidende 
et bedre liv. En af de få ting man ved med 
sikkerhed er, at kan man som sindslidende 
finde et arbejde og beholde det, hjælper 
det.
Men psykisk syge fungerer jo ikke helt som 
andre mennesker?
- Nej, det gør de ikke. Men lige præcist når 
det handler om hvad et arbejde betyder, 
gør de. Og når det for alle er så vigtigt for 
selvforståelsen at have et arbejde, har sam-
fundet et kæmpestort ansvar for at finde 
løsninger til netop psykisk syge, siger Lene 
Eplov.
Hvad mener du gør det svært for psykisk 
syge at finde arbejde?
- De er på forhånd udsat for så mange 
fordomme fra samfundets side. Derfor kan 
man også kræve, at samfundet er med til 
at hjælpe sindslidende ind på arbejds-
markedet. Det er et fælles ansvar, siger 
Lene Eplov. – Så sindslidende kan opnå 
tilfredsstillelsen ved, at give noget tilbage 
til samfundet. Ligesom alle andre.
Af Outsiderens redaktion

Har Du en HiSTOrie fra 
arBeJDSMarkeDeT aT fOrTælle?
Vi er inTereSSereDe i alT - BåDe fiaSkOer, SuCCeSer 
Og DeT Der gik HelT ufOruDSigeligT Og SnørkleT. 
SenD Din BereTning Til:
   
redaktIon@outsIderen.dk
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Forklædt 
  som 
 arbejdsmand

det ligger så dybt i peter, at han ikke tænker over det mere. 
Selvfølgelig fortæller han ikke hvad han egentlig laver, når folk 
spørger til hans arbejde. og selvfølgelig fortæller han ikke hele 
sandheden om sig selv, når han er på arbejde. Sådan er det bare 
i peters liv. 

aF outSidereNS redaktioN / bb

Det hårde fysiske arbejde, ser 
Peter som den største gevinst. 
At kunne tage en lur på sofaen 
med god samvittighed

Veluddannet, fotograf, musiker. og psykisk syg. derfor er peter i dag:
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”JEg SyNES BArE IKKE, DET Er 
SærLIg SMArT AT SIgE, AT JEg 
ArBEJDEr MED rENgørINg”

Jeg skiftede engang læge, fordi lægen 
ikke accepterede min påstand om, at 

min sygdom var et udslag af 
mellemørebetændelse

Hvis du spørger peter hvad hans arbejde er, skal du ikke 
regne med at få et helt ærligt svar. Og det på trods af, at 
peter er lykkelig for at have noget at rive i, og det på trods 
af, at peter på mange måder har fået det meget bedre.  
Spørger du til peters job får du i bedste fald en række 
forblommede, intetsigende almindeligheder; i værste fald 
får du en gedigen sang fra de varme lande. peter fortæller 
ikke sandheden.

Og sådan har det været siden den første dag, sygdommen 
blandede sig i peters liv. Og sådan er det den dag i dag.

- Nej, jeg rykker ikke bare ud med sproget. Jeg skal kende 
folk rigtig godt, og så er det ikke engang sikkert, de får 
sandheden – og nok slet ikke hele sandheden, siger peter 
til Outsideren.

For selv om peter er meget glad for sit arbejde, synes han 
alligevel, et sted langt inde i sig selv, han burde lave noget 
mere interessant end det, han gør. Og han synes overfor 
omverdenen, at det er flovt at arbejde med det, han gør, 
og han kan ikke under nogen omstændigheder få sig selv til 
at sige sandheden. 
Og sandheden om peter er, at han nærmest fra den ene dag 
til den anden gik fra at være 3. års studerende på roskilde 
universitetscenter til at blive hvirvlet ind i et paranoid-
skizofrent univers. 
Og sandheden om det arbejde peter har i dag er, at 
han to gange fire timer om ugen er alt-mulig-mand i en 
virksomhed i København. Her har han sammen med en 
makker ansvaret for de grønne, udendørs områder, nogle 

indendørs rengøringsopgaver samt forskellige vedligehold-
elsesopgaver i den lette ende. Et job, som peter og mak-
keren i to år har passet til ug med kryds og slange, og, som 
han ikke vil ikke bytte med ret meget.

- Nej, Jeg er meget glad for mit arbejde – rigtig glad, helt 
sikkert. Der er næsten ikke den side af mit liv, som det ikke 
virker gavnligt på. Først og fremmest kan jeg godt lide at 
tage ordentlig fat og bagefter mærke den fysiske træthed. 
Så er det en rigtig god fornemmelse at komme hjem, og 
tage en lur med god samvittighed, fortæller peter.

det med at lyve fungerer 
noget anderledes nu

Det nye i peters liv er, at han på underlig vis er holdt op 
med at tage det så alvorligt, at han stikker omverdenen en 
plade for at klare sig igennem. Det gør det nemmere for 
ham, at omgås andre mennesker. Især er det blevet nem-
mere for ham at begå sig i miljøer, der ikke har 
noget med psykisk sygdom at gøre.
 - Det generer mig ikke mere. Jeg gør det jo 
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dagligt. Men hvor jeg før var jeg meget flov over, ikke at 
kunne stå ved mig selv, så bety der det ikke så meget i dag. 
Før skammede jeg mig først over ikke at slå til i livet, og 
bagefter skammede jeg mig over, at jeg var nødt at lyve 
for at overleve den første skam. Skammen over skammen 
kan man sige. Men det fungerer noget anderledes nu, siger 
peter
 - Jeg ved ikke hvorfor, men jeg føler mig ikke engang flov 
mere, når jeg pynter på virkeligheden. Jeg gør det bare. 
Og har det fint med det. Måske har jeg bare accepteret 
at jeg ikke kan stå ved mig sådan, som tingene er lige nu, 
fortæller peter.

tre standard-forklaringer

I begyndelsen undrede peters kollegaer sig over, at han kunne tale 
med om bøger og kunst. De var trods alt ikke vant til, at alt-mulig-
manden havde en horisont lige så bred som dem selv. Og selv om 
peter altid går med en fornemmelse at skulle passe på med hvad, 
han siger, er det lykkedes peter at undgå at afsløre mere om sit liv, 
end han ønsker. Efterhånden er der ingen der spørger mere. peter 
er blevet en del af hverdagen på virksomheden.

Sagen er en anden når peter møder nye mennesker. Her begynder 
cirkusset forfra.
- Jeg synes bare ikke, det er særlig smart at sige, at jeg 
arbejder med rengøring. Siger jeg det til en sød pige, er jeg 
sikker på, hun lukker ned med det samme. Folk, som gør 
rent, må være folk med meget få evner, tænker jeg selv. Og 
jeg tror andre ser ned på rengøringsarbejde, fordi jeg selv 
gør. Så i stedet for at sige det som det er, siger jeg eksem-
pelvis, at jeg arbejder med håndværk og reparationer, eller 
jeg siger, jeg er administrator, fortæller peter.
Faktisk har peter forfinet sin teknik med forblommede 
udtalelser om sit virke ved at sætte det i system. Han har 
udviklet tre standard-forklaringer alt efter hvilken situation 
og hvem han sidder overfor. 

- Folk, som er rimelig tæt på mig får den med håndværket, 
mens bekendte og venners venner får at vide, at jeg er 
intern administrator. Til piger siger jeg tit, at jeg er handy-
man, så går det hele lidt nemmere, siger peter.

der kan ikke siges nok godt om jobbet

peter har diagnosen paranoid-skizofren, og er meget bevi-
dst om de positive sider arbejdet har på hvordan, han har 
det.

 - Jeg kan slet ikke sige nok godt om det. Hele tilfredsstil-
lelsen ved at udføre et stykke arbejde, som virkelig er et 
reelt stykke arbejde, er rigtig meget værd for min selv-
forståelse og selvtillid. At det jeg laver, har en værdi og kan 
bruges af andre, får mig til at føle mig som et menneske; 
Det giver energi, og nej, lige nu kan jeg slet ikke forestille 

”Før SKAMMEDE JEg MIg FørST OVEr 
IKKE AT SLå TIL I LIVET, Og BAgEFTEr 

SKAMMEDE JEg MIg OVEr, AT JEg VAr 
NøDT AT LyVE FOr AT OVErLEVE DEN 

FørSTE SKAM. SKAMMEN OVEr SKAM-
MEN KAN MAN SIgE. DET FuNgErEr 

NOgET ANDErLEDES Nu”
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PeTerS naVn er OPDigTeT, Da Han ønSker aT 
Være anOnyM. HanS rigTige naVn er reDakTiOnen BekenDT. 
PeTer er 47 år gaMMel Og BOr i køBenHaVn. 
BilleDerne er TageT af HaM. uD OVer fOTgrafi På 
SeMiPrOfeSSiOnelT niVeau, SPiller PeTer OgSå MuSik.

mig en tilværelse uden mine otte timers arbejde om ugen. 
Mit job er med til at få mig til at fungere, siger peter.
 Og det ser virkelig ud som om, peter er velfungerende – 
han er knivskarpt medicineret og har via terapi fået adgang 
til værktøjer, så han kan nå at reagere, når sygdommen 
trænger sig på. 
Men fordi peter i nogle sammenhænge har fået det bedre, 
sidder skammen – følelsen indeni - over at føle sig uduelig 
og gnaver, som slangen i peters ellers velfungerende hver-
dag. En gammel skade, som har fulgt peter siden han første 
gang for alvor mærkede sygdommens tag i sig, og som 
stadig er en væsentlig del af grundlaget for peters adfærd. 

Før sygdommen blandede sig, så peter sit fremtidige 
arbejdsliv som enten journalist eller embedsmand i det 
offentlige system. Og med skolebaggrund fra privatskole, 
gymnasium og universitet var peter godt i gang med at 
gøre ideen om det gode liv til virkelighed. En grundholdn-
ing, peter især tilskriver sin mor.

- Min mor var nok lidt ambitiøs på os børns vegne. Vi gik i 
privatskole, og der var en klar forventning om at vi skulle 
klare os. Ikke på nogen autoritær eller stressende måde, 
men det lå i luften, at vi skulle have gode uddannelser. Og 
jeg er ikke i tvivl om, at når jeg tror, at min sygdom og mit 
job er nedværdigende i andres øjne, så er der selvfølgelig en 
sammenhæng. Og jeg må erkende, at når der ligger sådanne 
undertoner i ens barndomshjem, så stikker de dybt resten 
af livet. Jeg har en klar opfattelse af, at jeg burde lave noget 
mere interessant, siger peter.
peter smiler ved tanken om nogle af de mere spøjse episod-

er, hans trang til at pynte på virkeligheden har smidt af sig.
- Jeg fortalte engang min tandlæge, at jeg var ved at skrive 
en bog, og jeg skiftede en anden gang læge, fordi lægen 
ikke accepterede min påstand om, at min sygdom var et 
udslag af mellemørebetændelse. Det var så uheldigt, at 
netop den læge havde nogle samtalegrupper for folk med 
psykiske forstyrrelser, og han så jo straks, hvordan det var 
fat med mig. Men det var alt for ydmygende at skulle sidde 
og blotte sig for andre i en samtalegruppe, og så fik jeg 
en ny læge. Og sådan er det hele vejen igennem – da jeg 
ikke havde arbejde gik jeg også kun i supermarkedet efter 
klokken fire om eftermiddagen, så kunne folk tro, at jeg var 
en, som lige skulle nå at handle ind på vej hjem fra arbejde. 
Det har altid været ekstremt vigtigt for mig at fremstå som 
et normalt menneske med styr livet, det er det stadig, og 
det gør jeg så. Endda med god samvittighed, siger peter.

Når Peter ikke fortæller alt om sig selv, 
er det heller ikke opmærksomhed han vil 

tiltrække – derfor er billedet taget 
med skjult kamera

”DA JEg IKKE HAVDE ArBEJDE 
gIK JEg OgSå KuN I SupEr-
MArKEDET EFTEr KLOKKEN FIrE 
OM EFTErMIDDAgEN, Så KuNNE 
FOLK TrO, AT JEg VAr EN, SOM 
LIgE SKuLLE Nå AT HANDLE IND 
på VEJ HJEM FrA ArBEJDE”



har du 
bEsluttEt dig?
eller Vil Du læSe OuTSiDeren førST?

MeD eT aBOnneMenT får Du SekS nuMre 
af OuTSiDeren lige inD aD Din BreVSPrække 
Vi uDkOMMer HVer anDen MåneD 
Og SkriVer OM alT Der Har MeD SinDSliDelSer 
aT gøre 
fra Dårlige nerVer Til naTiOnaløkOnOMi, 
fra røgfylDTe ruM Til De klareSTe STJerner 
Og Så er Du alTiD VelkOMMen Til 
aT SenDe Dine TekSTer inD

eT aBOnneMenT kOSTer 
195 kr. fOr PriVaTe 
375 kr. fOr inSTiTuTiOner

outsIderen
BrageSgaDe 10a, 1. Sal 
2200 kBH n 
Tlf: 35397124  
reDakTiOn@OuTSiDeren.Dk
Se Mere På HJeMMeSiDen:

www.outsIderen.dk

21i filmen ”the matrix” skal 
hovedpersonen vælge mellem en 
uvirkelig drøm eller 
barske realiteter, ved at sluge 
enten en rød eller blå pille og 
hvor vi kender det! 
den blå er sjovest ved fuldmåne!
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Bittners 
klumme om 

galskaben

JaCOB BiTTner læSer gerne Den SaMMe 
BOg i fOrSkellige OVerSæTTelSer, BOr 
i køBenHaVn, Og er MiDT i TyVerne. 
Han er faST kluMMe SkriBenT fOr 
OuTSiDeren Og Har faMilie i uSa.

time: 08.34 
plane is ready for departure. Motorerne, det hele maski-
neri, flyet, løfter sig op. Sidder, søvnig, øjenvippernes 
nuancer af sort spædet op med dagen, solen, lyset: 
”Arr, trænger til en drink!” Med Homo Faber (roman) i 
hænderne, på side 1 står der: “Vi startede i La guardia, 
New york, med tre timers forsinkelse grundet snestorme”. 
- Nej, vi starter i København. - på side 15: “Det var mo-
toren til venstre, der var brudt sammen (...) I korridoren 
foran sagde kaptajnen: There is no danger at all -”. 
- Altså: overhovedet ingen fare. - Side 19: “Faren for, at 
vor maskine skulle splintres eller gå op i flammer var mig 
bevidst - jeg var forbavset over min ro”. -

time: 10.14
Ikke styrtet, på ingen måde, landet med det første fly, nu 
med softbaguette og orange mit frucht i Dusseldorf. Ved 
bordet i cafeen, iagttager AIr-BErLIN og LuFTHANSA ude 
på startbanerne, tyskere i røde veste, blikket fæstnet på 
menukortet:
 
Jack Daniels Fl. 5 cl. og Vodka Moskovskaya Fl. 4 cl.  

time: 12. 47 
I det transatlantiske fly (tv og mad og alkohol, det hele 
til rådighed, gratis, nu tjener jeg billetten ind). ”Aaa... 
Warsteiner premium 4,8% (EINE KÖNIgEN uNTEr DEN 
BIErEN)”. Ved vinduet, højt svævende, skyer overalt, kluk-
klukklukkluk!, sådan smager en tysk kongeøl.

time: 14. 34
Haha! Små flasker sprut og bier, o klukklukklukkluk-
kluk, det smager i den hele anatomi, evig salighed, så-
dan Ewaldsk, du elskeligste blandt luftkaptajnerne, og 
stråleglans, velsignet o hellig himmel, opfyldt af dette 
kæmpemæssige hvide og bølgede tæppe af damp: Findes 
der kun vandede totter og frynser i himlen?

Nej, nej, se nu altså bare, gud sidder dér, i sofaen af en 
optimalt-polstret-sky, blødt. Ser ned i glasset, det er sært 
lille, for ikke at sige, mistænkeligt, hmm...

time: 15.12
Snigende galskab og rastløshed, kroppen vanvittig af 
længsel efter jorden, vingerne stadigt plaskvåde af damp 
og hoppende op og ned, vibrerende indtil det hysteriske, 
min sidemands hoved vokset abnormt, på vej mod angst, 
hallucination, feber, op og stå, toilet, toilet...

time: 16.28
Har en date med et glas koldt vand. Skyerne fordampet, 
blevet væk i hvert fald, jorden drejer om sin egen akse, 
vi fortsætter over det atlantiske ocean, har spist pasta og 
påskeæg og peanuts og alle tanker, har passeret hjernen, nu 
er der kun - ingenting - tilbage: iagttager, stille, en anelse 
træt, universets mytiske fødsel, stort-bang siger det.   

time: 16.51
Kan man synke øl når man står på hovedet?

time: 17.42
Den portugisiske 1500-tals-digter Luis de Camôes skriver i 
Forbandelse (meget fri oversættelse fra engelsk): “Visk væk, 
med døden, dagen for min fødsel / lad den blive glemt for 
altid, og aldrig / indtræde i tiden igen. / Og hvis den al-
ligevel skulle genopstå: Lad monstrer fødes. Lad blod regne 
fra himlen. / For dette var den miserable dag, hvor der 
fødtes / det mest ulidelige liv nogensinde kendt på jorden.

time: 18.03
Hahaha! Detektiv Monk, en sær serie om en sært forunder-
lig mand: Han er på sin vis uden krop, alene hjerne, sådan 
tripper han rundt i verden. Det er en god ide med per-
sonlige fjernsyn til flypassagererne. Også alkohol er godt. 
Maden kunne jeg godt have undværet. pasta serveret i 
10.000 meters højde klistrer og skvulper, ja, mærkes i 
strube og mavesæk, som var det brækket op og derefter 
sunket igen.

time: 19.10
Fuck, fuck, har glemt at udfylde indrejsepapirerne: Wel-
come to the united States,

I-94W Nonimmigrant Visa Waiver Arrival/Departure Form 
Instructions. A. Do you have a communicable disease; 
physical and mental disorder; or are you a drug abuser or 
addict?

Kryds: yes / No.

time: 02. 02
pM (Local time). Nu dages det brødre. New york, New york. 
Jubel!! Jubel!!

boarding pass: bittnEr/jaCob mr
flight: sk1629. time: 08:10. from: Copenhagen to: dusseldorf.   
  Class: m. seat: 23f
flight: lh408. time: 12:00. from: dusseldorf. to: new york. 
  Class: m. seat: 40g

 KøBENHAVN

     DüSSElDORF

NEw YORK 
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Outsiderens 
undskyldningsbureau 

præsenterer:

Lige kommet hjem fra ferie 
eLLer "heLt" færdig med obama?

ULtra hip og ordentLig syg med oUtsiderens UndskyLdninger!

Er dinE undskyldningEr trEndy nok? 

I strømmen af gode råd om livsstil, er det nemt at blive 
forvirret over hvilken undskyldning, der er mest trendy 
for tiden. Men nu kan du bruge Outsiderens undskyld-
ninger til at være på forkant med den nyeste tendens fra 
alverdens smarte steder: undskyldninger med person-
lighed.

Hvilken slags undskyldning er du? Det er ikke længere 
kun berømtheder og Claus riskjær, der altid har en god 
undskyldning klar. Brug vores velafprøvede og special-
designede undskyldninger, og du er med! Til enhver 
lejlighed og altid med en elegant bortforklaring.
Alle kender til at skulle tilbage til hverdagen efter en 

      ”110% overbevisende”

indlæggelse eller lidt for meget pullimut uden at have 
en ordentlig undskyldning i baghovedet. Hvor har du 
været? Hvad har du lavet? pinligt? - Sådan er det ikke 
længere! Så spørg ikke dig selv om hvad du skal sige – 
spørg dig selv hvem du vil være.

Outsiderens kvalitetsundskyldninger lægger vægt på 
ikke bare at give dig en god forklaring – du får også mu-
ligheden for at udtrykke din personlige stil. Snart kan 
du være væk så meget du vil, og kun få mere status!

Med en saks og lidt lim har du en troværdig historie på 
5 minutter. Husk at klistre dit eget billede ind og skrive 
dit navn på enten billetten eller id-kortet fra FBI – vi 
tror på dig allerede!
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den klassiske undskyldning 
- ferien

din historie er:
Du er lige kommet hjem efter en fantastisk tur til østen, hvor du har fundet indre ro og oplevet en 
lang række usædvanlige eventyr. Du skal nok lade være med at fortælle for meget, du ved godt, at 
folk er så stressede herhjemme.  Hvis du siger ting, der er svære at forstå, er det fordi du forstår tin-
gene på et andet plan nu. Du kan nu lukke øjnene og falde i søvn hvor som helst - og kræve betaling 
hvis andre gør det!

Skriv dit navn på billetten, og vupti, du har en auten-
tisk flybillet til det fjerne østen! 
Husk at sige at maden i flyet var forfærdelig og at du 
fandt billetten utrolig billigt på nettet – det var derfor 
du forsvandt lige pludseligt.
Vi anbefaler, at du ”glemmer” billetten et sted, hvor 
alle kan se den. Eller at du forsøger at få kommunen til 
at refundere den.

Verden under havet er en mystisk verden, du har valgt 
at udforske alene! Billedet er taget lige før du skal ud 
og dykke med hajer, på et hemmeligt sted du lærte at 
kende gennem en franskmand ved navn Jaques.  
Hvis du har et gammelt ar, eller har skåret i dig selv 
for nyligt, kan du sige, at det var dig eller hajen – og 
du vandt!

Du var egentlig blevet træt af alle turisterne, og var 
lidt skuffet over Taj Mahal. Men en hellig mand tog dig 
med, og viste dig ned af en trappe og ind i et rum af 
elfenben, som vesterlændinge normalt ikke får lov at 
se. Af respekt for de lokales skikke, har du ikke taget 
flere billeder. 
Bagefter endte du med at bo i en landsby sammen 
med den hellige mand, der lærte dig at meditere og 
det tog ikke lang tid at finde dig selv. Du er nu indviet, 
men skal nok lade være med at tvinge andre til at 
forstå.
Vi anbefaler at du sukker og siger ”such is life” jævn-
ligt når du er sammen med andre. Når du har brugt 
den her undskyldning, behøver du aldrig give mening 
igen!



25

    ”hvis du vilundskylde mere”

den kreative – michael jacksons 
afskedskoncerter

din historie er:
Du har været væk et stykke tid, for at hjælpe Michael Jackson med at få selvtillid nok, til at holde 
koncerter igen. Det har været et hårdt slid, og du kan virke træt. Men Michael har lyttet til dig og 
holder nu en lang række koncerter i London. For ikke at presse Michael for meget, har du ladet ham 
tro, at det er afskedskoncerter, men du har store planer, der blandt andet indebærer et fitness-cen-
ter på månen. Med rulletrappe selvfølgelig.

Du kender Michael fra før han blev så forvirret og er 
bekymret for din gamle ven. Og så laver han gode is.
Vi anbefaler at du lærer at moonwalke – der er heller 
ikke meget andet at lave på et bosted.

Her er billedet der viser, hvor glad du egentlig gør 
Michael, der i virkeligheden er en meget flink fyr, også 
selvom han spiser alle dine piller...ups
Billedet er taget på vej hen til pladeselskabet. Efter 
en barsk olfert fik du Michael til at sige ja til at gå på 
scenen igen. Du måtte også date hans aber i en uge, 
sådan er det jo bare!
Husk at bruge denne undskyldning, hvis du har prob-
lemer med at få udgang. Sygeplejersker er vilde med 
Michael Jackson - du kan altid love en autograf!

Bedst til kvinder! Hvorfor vente til alt brænder på? 
undskyld allerede nu! 
Hvis du er en kvinde skal du sige at det her er det en-
este billede der eksisterer, af dig og Michael der øver 
sammen. Husk at brokke dig over at han er en dårlig 
danser.
Hvis du er en mand, kan du enten klippe et billede af 
en supermodel ind, og fortæl at pigen straks genkend-
te dig og tiggede om at få lov til synge med Michael. 
Eller også kan du sige det var fra en dårlig periode i 
dit liv, og at du gerne vil snakke om det. Outsideren 
garanterer stilhed over morgenkaffen!!
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    ”tjekket på 

      5 minutter”

den hemmelighedsfulde 
undskyldning - dig & obama

Fyld ud og bliv fri! Med dette kort i hånden, kan du 
slippe ud af enhver lukket afdeling. Du kan også be-
slaglægge din journal på stedet, hvis der er noget du 
vil bytte ud. praktisk at have på sig – og med max 
troværdighed. Brug den her undskyldning så tit du 
kan.

Har du svært ved at få folk til at tro på dig? Dette 
autentiske foto fra murens fald, har du haft gemt i en 
hudfold… indtil nu!
Det viser dig i en Trabant – virkelighedens James-
Bond-bil, med blandt andet indbygget røgslør og 
antifrost-system. Her er du ved at smugle glasnost til 
Vesten til nærmere undersøgelse. Det siger sig selv, 
at muren faldt få dage senere!
prøver din læge at trappe dig ud af benzodiazepiner? 
Du kan altid love en tur i Trabanten - der er som at 
svømme i historie – og med Outsiderens undskyld-
ninger er der også plads til skumbad! 

Vi kalder det ”tror I ikke på mig?-billedet”!
på dette sjældne billede af dig og Obama, giver I 
hånd, efter en af de mest hemmelighedsfulde mis-
sioner der nogensinde er gennemført.  Du skal ikke 
afsløre mere end, at du ved en del om sprængstof og 
kan lidt kinesisk.
Hvis ingen tror dig, kan du ringe til Outsiderens 
hotline på 555 4812102317, og vi bakker dig 110% 
op! Vi kender også en Finne, der lyder som en neger 
– meget troværdigt
Dette billede er godt at have i sin pengepung eller 
at ”glemme” de steder, hvor du føler, der ikke bliver 
lyttet til dig.

din historie er:
Du plejer ikke at fortælle det til nogen, men hvis du er væk engang imellem, er det fordi du arbejder 
som hemmelig agent og skal på mission fra tid til anden. Du har haft travlt på det seneste fordi der er 
konkrete men hemmelige trusler mod Obama, uSA’s nye præsident, der blev indsat i det Hvide Hus 
den 16. Februar 2009.
undersøgelser viser, at denne undskyldning virker bedst, hvis du siger, at du kun fortæller det her til 
andre, fordi du stoler på dem. Se eventuelt meget træt ud, og sig: Hvis disse hænder kunne tale. prøv 
at bruge den på din sagsbehandler!



laP´S førSTe nyHeDSBlaD HeD 
"MCMurPHy" Og kOM På gaDen i 1998.
-HenTyDningen Til filMen "gøgereDen" 
er alDrig aT kiMSe aD, VanViDDeT er 
SPruDlenDe, BilleDerne er uSkarPe Og 
reTningen er DirekTe MOD frOnTen.

nu HeDDer BlaDeT laP Og Man er 
BleVeT 10 år ælDre.

TiDen er Til uDflugTer i naTuren. 
Der er funDeT rO.

eT STeD.
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10 års fødselsdag
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        10 år 
på den gale side
tillykke med:

aF klaVS Serup raSmuSSeN og larS bramS 
med Hjælp Fra SteeN moeStrup, lapS laNdSledelSe

Fra at være en forsamling af anonyme sindslidende, der i enighed besluttede sig for ikke at 
stå frem med navns nævnelse, til ti år senere at tage på turné landet rundt som en samling 
rockstjerner, er et spring af dimensioner. landsforeningen af nuværende og tidligere psykia-
tribrugere, lap, har klaret de første ti års sejre og nederlag uden at kollapse.

Forestil dig en grå minibus sniger sig ned ad din gade. 
pludselig springer en flok mennesker ud i orange t-shirts. 
De insisterer på én ting: Intet om os – uden os. Bagefter 
fortæller de dig, at psykisk sygdom kan ramme alle; de 
hopper ind i minibussen og kører igen.
Sidste sommer kørte LAp landet tyndt i deres minibus. 
Formålet var at fortælle om sindslidelser og sig selv, og det 
foregik lidt anderledes end beskrevet her. grundigere , og 
der var mere tid til kaffe. I nogle af de tyve byer bussen 
besøgte, holdt medlemmer af LAp foredrag om glæden 
ved fællesskabet, frustrationen over at skulle kæmpe for 
at blive hørt og det evige savn efter en psykiatri, der er 
anderledes indrettet.

At buskampagnen overhovedet fandt sted, fortæller den 
måske vigtigste historie om Danmarks første forening 
udelukkende for mennesker, der har været i berøring med 
psykiatrien: Sindslidende skammer sig ikke længere. De 
gemmer sig ikke nødvendigvis væk og tier stille. Og du kan 
blive medlem. Hvis du betaler.

Der er lige nu 695 betalende medlemmer af LAp, samt en 
række foreninger, der tæller som kollektive medlemmer. 
Kender man lidt til psykiatrien og ved hvor svært det kan 
være at få psykiatribrugere til at forpligte sig, endsige 
betale kontingent, er det et imponerende tal. Og lige så 

imponerende er det, at LAp ikke er snublet undervejs, i sin 
iver efter at møde politikere og behandlere på lige fod.
Da LAp blev stiftet i 1999, valgte man en temmelig anarkis-
tisk model med selvstændige lokalafdelinger spredt ud 
over landet. Det gjorde buskampagnen nødvendig for LAp 
indadtil. I en forening hvor man har stemt om, hvorvidt 
gud også er psykiatribruger, er der ikke nødvendigvis en 
fælles forståelse af, hvor LAp er på vej hen, og det samlede 
buskampagnen op på. Men det blev mødet med tilfældige 
forbipasserende, der efterlod det største indtryk.

- Det kom helt bag på mig, at vi blev modtaget så positivt. 
Folk er langt mere åbne og nysgerrige, end vi nogen gange 
bilder os ind, fortæller Steen Moestrup, der var med på en 
del af turen. 

Som deltager på den famøse og meget anonyme konfer-
ence på LO skolen i Helsingør i 1998, hvor man kridtede 
banen op for LAp, har Steen Moestrup i det hele taget 
været med hele vejen. Konferencen er sidenhen blevet 
legendarisk, og der verserer allerede nu, kun ti år efter, 
mange historier om hvem, der gjorde hvad på konferencen 
og hvad, der blev besluttet. Men der er enighed om, at i 
den brogede flok, der efter konferencen gik sammen om at 
stifte LAp, var der frafaldne fra Sind, medlemmer af gale-
bevægelsen, psykiatrioverlevere og forskellige aktivister. 



illustration: kaTJa feier
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Og, at alt det her skete fordi, man ikke følte sig godt nok 
repræsenteret i de eksisterende organisationer og i samfun-
det i det hele taget.

I dag er Steen Moestrup medlem af Landsledelsen i LAp. 
Han fortæller med et underfundigt smil, hvor fantastisk 
det er at fylde ti år og have sat fingeraftryk helt inde på 
Christiansborg, for:

- Det er sværere at organisere psykiatribrugere end man 
umiddelbart skulle tro. At få folk til at love at gøre noget, 
og derefter få dem til faktisk at gøre det, er ikke altid lige 
til, siger Steen Moestrup.
Omvendt er det de færreste fra LAp, der bare kan lade 
arbejdet ligge, og gå sin vej.

- Det er svært at se folk blive dårligere og dårligere af bi-
virkningerne efter psykofarmaka. Jeg er med fordi jeg føler, 
jeg kan gøre en forskel for andre og for mig selv. Og så 
lærer jeg hele tiden noget af, hvordan andre tackler deres 
kriser, fortæller Steen Moestrup, imens han bladrer igen-
nem LAps medlemsblade fra de sidste ti år. Bladene er fyldt 
med hverdagsberetninger og referater fra utallige projekter 
og mærkesager. LAps liv afspejler samfundets liv, som for 
eksempel de sidste ti års hektiske jagt på ekstra arbejdsk-
raft, der udmøntede sig i projekter, man blev involveret i. 
Historier og henvisninger, der viser, at psykiatrien ikke er 
større i Danmark, end at man kender hinanden på kryds og 
tværs.

hvad kan lap fejre på sin første runde fødselsdag

Der er blevet nedlagt mange sengepladser i de sidste ti 
år, og det går LAp ind for, da man ikke mener, at sindsli-
dende får det bedre af at være på de psykiatriske hospi-
taler. Enkelte har stor glæde af indlæggelserne, men mange 
får det værre af at blive hevet helt ud af deres hverdag. 
Diskussionen er samtidig et godt eksempel på hverdagen i 

foreningen. på landsplan er man for nedlæggelsen af senge-
pladser. Lokalt er man for at bevare dem. Der er forskel på 
de langsigtede mål, og det nære liv.

Og LAp kan klappe over at recovery efterhånden er vævet 
ind i snart sagt alle aspekter af psykiatrien. Sammen med 
Landsforeningen BEDrE pSyKIATrI tog man i 2003 initiativ 
til projekt recovery-Orientering og med det kom recov-
ery til landet – på dansk. Nu behøvede man ikke længere 
henvise til erfaringer i udlandet, hver gang man ville have 
behandlingssystemet i tale. I dag føler flere medlemmer af 
LAp snarere, at man skal slå bremsen i, før det bliver sådan 
at avisbude, pizzabagere og skraldemænd er uddannede 
recovery-terapeuter.

Og LAp kan klappe fordi, der grundlæggende er skabt en 
helt ny slags viden om psykiatri, og den er skabt af bru-
gerne. Alt hvad LAp foretager sig, efterlader sig spor i form 
af pjecer, film og massevis af tomme kaffekopper. på et bord 
i et telt ved en minibus, der suser gennem landet. Når den 
ikke holder stille.

Når det handler om psykiske sygdomme, kan man let 
glemme at feste. Og hvis mennesket er det eneste intel-
ligente liv i universet, er det virkelig en skam, hvis man 
glemmer den slags. Derfor har Outsideren kigget LAps 
historie igennem, og nævner på disse sider mange af de 
vigtigste sager fra de seneste ti år. Vi har sikkert glemt lige 
så mange, men der skulle være nok til, at LAp kan kon-
centrere sig om at fejre sig selv. Outsideren ønsker jer et 
stort tillykke! Livet som psykiatribruger, ville ikke være det 
samme uden jer.

Vi Har en CHauffør, CHauf-
før, Og Han er SkiDeSkør… 

laP kørTe i SOMMeren 
2008 lanDeT TynDT i DereS 

TOurBuS.



Medicinfri behandling 
handler ikke kun om, at 
det enkelte menneske kan 
vælge medicin fra i den 
psykiatriske behandling. Det 
handler også om, at der skal 
eksistere behandlingssteder, 
hvor man bruger andre 
metoder end medicin. Og 
ikke mindst handler det om, 
at man kan komme et sted, 
hvor man ikke er alene om, 
at vælge medicinen fra. 
Der benyttes meget medi-
cin i psykiatrien, fordi det 
i første omgang er det 
letteste og billigste for sys-
temet. I første omgang. på 
sigt har medicinen derimod 
en lang række bivirkninger. 
Både fysisk og psykisk. Den 
kan faktisk være med til at 
forhindre, at man får mu-
lighed for, at fungere på lige 
fod med andre. 
Medicin gør et men-
neske mindre sårbart, 
men samtidig også mindre 
agtpågivende og registre-
rende. resultatet er ofte 
manglende følelsesmæssige 
oplevelser, og dermed be-
grænses evnen til at fungere 
i samfundet. En form for 
følelsesmæssig afstumpet-
hed er det bedste udtryk, 
jeg kan finde. 
 
LAp vil altid kæmpe for 
retten til medicinfribehan-
dling som en valgmulighed. 
Det er ikke bare en midler-
tidig mærkesag, men et af 
vores hovedprincipper. Det 
skal dog understreges, at 
det er som en valgmulighed 
og ikke sådan at forstå, at 
al behandling skal være-

medicinfri. Det er blot den 
enkeltes ret til at vælge 
medicinen fra eller til. 

Man kan vel sige, at det i 
sidste 
ene må handle om, at 
maksimere sin livskvalitet, 
og om man gør det på ene 
eller anden måde, må vel 
være ens egen afgørelse. 
Blot det er ens egen af-
gørelse. Og det er netop 
hovedtesen i LAp´s princip-
program  -  intet om os 
uden os. 

Til region H’s psykiatrikon-
ference den 16. april, 2009, 
blev jeg faktisk forbavset 
over, at der forskes på så 
mange områder i at finde en 
vej enten ud af medicinen 
eller udenom medicinen. 
Der ligger et kæmpe arbe-
jde forude i også at over-
bevise brugerne om, at de 
rent faktisk kan finde andre 
veje end medicinen. Og få 
dem til at gå de veje.

Bruger
styring

LAp HAr VærET MED TIL AT INDFørE, 
AT DEr I DAg Er BrugErDELTAgELSE på 
Fx BOSTEDEr. MANgE STEDEr Er DET I DAg 
HELT ALMINDELIgT, AT BEBOErNE Er MED 
TIL AT ANSæTTE NyT pErSONALE på 
BOSTEDErNE.
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Job

    Next Stop           

Medicinfri
behandling

lap udtaler sig:
medicinfri behandling som en valgmulighed

aF SteeN moeStrup, 
lapS laNdSledelSe

DEr EKSISTErEr IKKE 
pSyKIATrISKE TILBuD 
I DANMArK, 
DEr TILByDEr 
MEDICINFrI 
BEHANDLINg



kampen mod tvangen 
- Statsministeren 
  trak loven tilbage

faglighed, der ryger, som 
når fængselsbetjente skal 
vurdere, om de indsatte har 
psykiske problemer, siger 
Steen Moestrup.

Tvangsmedicinering af psykisk syge dukker 
jævnligt op i den offentlige debat, som en 
vej til at forbedre den psykiatriske behan-
dling.

Daværende Sundhedsminister Lars Løkke 
rasmussen ville i 2006 indføre ”Ambulant 
Tvang,” som gav mulighed for at afhente 
borgere i deres hjem, og køre dem til et 
psykiatrisk center for at blive medicineret. 
ønskede borgeren ikke at deltage frivilligt, 
kunne der anvendes tvang overfor borg-
eren. LAp gik ind i sagen, og var medvirk-
ende til at forslaget bortfaldt… men det 
ligger sikkert i en skuffe et sted.

Senere gik LAp ind i gennembrudsprojek-
tet, opfundet at vores nuværende statsmin-
ister. Det startede som et projekt med 
fokus på, hvor meget tvang, det kunne 
tillades at bruge. Da det udviklede sig til at 
handle om, hvordan brugen af tvang kunne 
minimeres, mistede Lars Løkke rasmussen 
interessen for projektet, der nu stort set er 
gået i stå. 

- Når vi går ind i de her sager, har vi en 
anden vinkel med os, og det påvirker 
udfaldet. Med tvang skal vi hele tiden 
være opmærksomme. Hvis der ikke kom-
mer mere tvang på, er det måske noget 

teg
n

in
g

 a
f: Ja

kO
B TO

lSTru
P

31

              
Job

    Next Stop           
Skal psykiatribrugere ud på arbejdsmarkedet?

DeT er Penge fra 
SaTS-PulJen Der 
finanSierer 
nexT STOP JOB. 
Se Mere På 
www.nexTSTOPJOB.Dk

DET Er OK AT STræBE EFTEr AT KOMME 
uD på ArBEJDSMArKEDET. DET Er JO ET 
SpørgSMåL OM IDENTITET. BArE DET, AT 
MAN KAN SIgE ET ELLEr ANDET, Når FOLK 
SpørgEr, HVAD MAN LAVEr.
 
CIrKA 15 pErSONEr Er KOMMET uD på 
ArBEJDSMArKEDET, gENNEM LApS DEL 
AF prOJEKTET. 
ANDrE Er BLEVET AFKLArET MED, AT 
DET IKKE Er DEN VEJ DE SKAL gå.

Tvang



Erling har en drøm om frihed, han ikke føler han kan udleve 
midt på Nørrebro – efter et helt liv på institutioner, er det 

først ude i naturen, livet føles anderledes

Indianeren man 
    spærrede

aF SVeNd balle

Igennem 40 år befandt 
Erling sig på Ebberødgård. 
En institution for åndssvage. 
Man mente, at han var debil, 
lettere åndssvag, sent udvik-
let. Myndighederne havde 
imidlertid overset nogen ting. 
Han kunne faktisk godt lære 
at læse og skrive. Det viste sig 
også, at han var næsten døv 
efter en mellemørebetændelse, 
som ikke var blevet ordentligt 
behandlet. Det hjalp høreap-
parater på, men alt det andet 
kunne de ikke ændre på. 
Konsekvensen var et liv lukket 
af for resten af verden.
på den store institution var 
det, som om alle bare var et 
nummer, og hverdagen var 
ikke særligt sjov.

-Midt på dagen kunne vi få lov 
at gå over i værkstedet, og der 
gik dagen med mange sjove 
og spændende ting. Men det 
var også det eneste. resten af 
tiden gik med bare at vente, 
spise og sove, fortæller Erling.
Tiden gik, og det gik den også 
i verden udenfor. Det har 
mærket ham for resten af livet. 
Selv lang tid efter, at han blev 
sluppet løs. Derfor søger han 
en gang om året tilflugt i de 
svenske skove.

indefoto: JeTTe nielSen
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”INDIANErNE Er ET FrIHEDSELSKENDE 
NATurFOLK, SOM MAN HAr FOrSøgT 
AT uDryDDE, FOrDI MAN SyNTES, AT DE 
BArE VAr DuMME. MAN KuNNE BArE 
HAVE LADET DEM VærE. på SAMME 
MåDE MED MIg”

Indianeren man 
    spærrede HViS Du Vil læSe Mere OM erling, 

er Der en længere 
arTikel På VOreS HJeMMeSiDe 
www.OuTSiDeren.Dk
 
– Søg På:             
”inDianeren Man 
SPærreDe inDe”

inde
indianeren

udadtil kan han godt minde om en indianerhøvding, og 
Erling har ingen problemer med at blive taget for en indi-
aner. 

- Indianerne er et frihedselskende naturfolk, som man 
har forsøgt at udrydde, fordi man syntes, at de bare var 
dumme. Man kunne bare have ladet dem være. på samme 
måde med mig. Hvis jeg ikke var blevet indespærret, så 
var jeg blevet et helt andet og sundere menneske, mener 
Erling.
I Sverige møder han en frihed, han 
ikke kendte til på Ebberødgård.

- Der skulle man bare gøre, som 
plejerne sagde, der skulle jeg sidde 
og folde hænderne og bare være 
musestille. Der fik man blåt tøj på, 
og så kunne alle se, hvem jeg var, 
hvis jeg fandt på at gå en tur. Så kom politiet kørende, og 
så var jeg bare tilbage igen. Og plejerne kunne finde på at 
spænde folk i bælte, hvis man ikke makkede ret. 

Det var en tid med overgreb, men det var også en tid med 
nysgerrighed for, hvad der nu fandt sted udenfor den lille 
verden, han levede i. En sjælden gang  var der fodbold 
med plejerne, som han ellers ikke havde meget tilovers  
for. 
- De lå og bollede ovre i plejerboligerne, og vi måtte ikke 
komme ind der. Men de kunne heller ikke styre sig alle 
sammen. De forgreb sig også på nogle af beboerne, siger 
han, med eftertryk.
Erling blev tvangssteriliseret som alle andre beboere, men 
drifterne kunne de ikke stoppe. Han forelskede sig i en 
kvinde, men det gik ikke så godt.

- personalet ville ikke have, at jeg havde noget med hende 
at gøre. De sagde, at jeg nok kunne indse, det heller ikke 

kunne gå, når vi nu ikke kunne få børn sammen. Og Erling 
spørger: 
- Hvad ville det gøre?

bøger at læse

Frihed var for Erling på et tidspunkt også at lære at læse og 
skrive. 
- En dag, da jeg var ude at køre med skraldemændene på 
Ebberødgård, fandt vi nogle gamle skolebøger. Det var vist 
nogle, som personalets børn var blevet undervist efter. Jeg 
begyndte med bogstaverne, og hurtigt lærte jeg mig selv 

at sætte bogstaverne sammen til 
ord. Snart kunne jeg læse nogle af 
børnebøgerne, vi også havde fun-
det. Og i dag kan jeg læse en avis, 
siger han med et stort smil. 
Det blev et af de klareste eksempler 
på, at myndighederne havde taget 
fejl. Men da havde han været alt for 

mange år til, at han bare kunne udskrives til gaden.  
Hvordan er det så nu, hvor han går rundt og ligner en indi-
aner og har sin egen lejlighed på Nørrebro?

- Jeg har det ad helvede til. Jeg har det svært med bare at 
sidde og kukkelure i min lejlighed, som også er alt for lille, 
og hvor der er masse støj rundt omkring. Det går heller 
ikke så godt på de væresteder, hvor jeg kommer. De unge 
kvinder kan ikke lade mig være i fred. Jeg har det bedst, 
når jeg går rundt i de svenske skove. Der er den fred og ro, 
som jeg længes efter resten af året. Og tilføjer: - Indimellem 
har jeg da også hygget mig med nogle af mine andre venner 
deroppe, og vi har haft det rigtigt godt.  
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live

Slammet 
 ud!

Hvad så, siger jeg - Hvad gør en performance god? jeg spørger bare – 
du kan have et dårligt digt og performe det på en total Fed måde- 
så det virker. eller du kan have et meget følsomt og dygtigt digt, 
hvor du performer dårligt, tempoet er forkert og stemmen er svag - 
og det hele er tabt!

aF aNNe marie raFFerty

Nå. Men. Nervøsiteten rullede, imens de andre op-
trådte – jeg drak min lille fadøl, gik på toilettet for 
at dulme nerverne og for at samle mig om mine rim. 
Jeg pacede op og ned ad gulvet, indtil jeg skulle på 
scenen – jeg var meget nervøs – imens mødte jeg 
min gode gammel amerikanske ven peter – han gav 
en lille fadøl, og vi ønskede hinanden held og lykke 
– han skulle også optræde. 
Stadigvæk gik jeg op og ned af gulvet som en løve 
fanget i et bur, der skulle slippes fri for at komme 
ud med hvad jeg havde indeni. Så var det min tur. 
Jeg gik på scenen og var klar - jeg talte højt i mik-
rofonen og forklarede mit repertoire, var spontan 
og så fyrede jeg den bare totalt af med FuCK og det 
hele – jeg rimede og rimede – gik ikke i stå, indtog 
publikum, og de grinede, jeg gik rundt blandt publi-
kum i rummet, som den eneste poetry slammer den 
aften- jeg bandede og forargede folk og lavede fis 
med en af dommerne. De måtte cutte mig til sidst, 
for jeg kunne ikke følge med, lavede fis med mig, og 
jeg anede ikke hvor lang tid, jeg havde igen.
 Min fornemmelse sagde mig, at det gik godt – jeg 
havde givet alt, hvad jeg havde i mig – og derefter 
rystede jeg – det var rystende – nervepirrende og 
grænseoverskridende, men det værste var jo bare 
at komme der. Dommen og karakteren – oh NEJ! 
Men, kan en debutant vinde, tænkte jeg – og NEJ, 
her kom dommen – det blev dårligt – meget dårligt 
– jeg gik i sort- helt sort. Jeg kan kun huske karak-
teren.  4.8 ud af 10 point. 
Jeg ved ikke, om det er mit canadiske konkurrence-
gen, der gjorde det – jeg gik fuldkommen i sort. Tog 
mine ting – løb ud – gav salen FINgErEN (FuCK) 
– gik ud af IDEALBArEN og sparkede den første og 
bedste ting, jeg så, som desværre var en flaskesam-
lers pose med dåser - upS!! Jeg måtte lige undskylde 
mange gange. Min amerikanske ven kom springende 

og hjalp mig. Han sagde, at det gik godt – sagde at 
danskerne er racistiske, for de kan jo ikke klare os 
engelsktalende poetryslammere, for vi er for cool, 
og han hjalp mig med at køle ned – Flinke peter. 
TAK peter, hvis det ikke var for dig, ville jeg have 
været skredet med en dårlig oplevelse. 
Jeg gik ind og surmulede ved baren den næste 
time. Jeg lavede ikke andet, end som man siger på 
engelsk – ”blowing steam off” (blæse dampen ud), 
og det var det, jeg gjorde. Afreagerede med en gang 
vodka med juice og rød sodavandsblanding. Dem 
tog jeg to af og bagefter en drink med whisky, juice 
og rød sodavand – plus at jeg jo skulle drikke for de 
fadølkuponer, som jeg havde fået, da jeg optrådte. 
Nej, hvor var jeg sur, og hvor blev jeg fuld. Jeg har 
ikke før eller siden været så sur og så fuld: ”Blow-
ing steam off at the bar”. Imens slammede de andre 
poeter videre, jeg hørte ikke rigtigt efter, lyttede 
kun med et halvt øre – men var mere opmærksom, 
da min ven peter optrådte. Jeg syntes, han var 
god, ja rigtigt god, ja den bedste ligefrem. Det blev 
uafgjort mellem peter Amerikaner og peter Dyre-
borg, der har udgivet bøger. Stadigvæk synes jeg, at 
peter Amerikaner skulle have vundet og skrev dette 
på min FACEBOOK status næste dag – hvor endog 
peter Dyreborg var stor nok til at give mig ret. FLOT 
indrømmet peter D.

fra en poetry-slam aften på ideal bar den 25. 
februar 2009.

Til poetry-Slam optræder poeter live med deres 
digte, og publikum bedømmer de optrædende og 
kårer den bedste som vinder.

34



foto: JeTTe nielSen”Jeg gik på scenen og var klar - jeg talte højt i mikrofonen og forklarede mit 
repertoire, var spontan og så fyrede jeg den bare totalt af med FUCK og det 
hele” – til poetry-slam handler det om at fremføre digte foran publikum

Jeg prøvede at melde mig til pOETry SLAM, da det 
var en drøm, jeg havde, som jeg gerne ville leve ud. 
Jeg havde prøvet at optræde af og til i en to tre år, 
ser du, og nu ville jeg tage skridtet videre.
 Jeg mødte op og vidste ikke, at der var fri adgang 
til scenen den dag. Jeg kom med på listen og havde 
intet med. Ingen digte. Intet repertoire – og valgte 
at gøre det totalt spontant. Totalt grænseoverskri-
dende, nervepirrende og chancebetonet – knald 
eller fald. 

Jeg bestilte en lille fadøl og var total nervøs. Jeg 
begyndte at skrive rim ind i min notesbog på 
mobilen, imens jeg småsludrede med mine na-
boer på den søde røde sofarække, hvor vi alle sad. 
Nervøsiteten steg mig til hovedet, og jeg psykede 
mig selv op ved konstant at rime i hovedet.  Mine 
sidekammerater gav mig stikordene til mit reper-
toire – som blev FuCK, pAS og SExLEgETøJ. Hvis 
jeg gik i stå, skulle jeg bare gribe et stikord…

anne Marie rafferTy er MeDleM af OuTSiDerenS reDak-
TiOn. Hun SkriVer DigTe Og OPTræDer MeD DeM. SOM MOr 
Og CanaDier BleV anne Marie Denne afTen På iDeal Bar 

fOrargeT OVer, aT en af DOMMerne kun Var 15 år, På 
eT VOkSenT eTaBliSSeMenT, HVOr Der uDSkænkeS øl Og 

SPiriTuS.
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Hver gang vi mennesker tager tøj på, skaber vi en 
fortælling om os selv. Tøjet, skoene, hvordan håret sidder. 
gennem moden kan man fortælle verden, hvem man er. En 
bestemt fortælling, der ikke behøver være sandheden om 
dig selv. Eller i hvert fald den samme sandhed hver gang.

Jeg vælger stil alt efter mit humør. Når jeg er på toppen 
tager jeg meget stilfuldt tøj på. Helst fodtøj med høje hæle 
og nederdele i klokke-snit. Mit vilde, krøllede hår tæmmer 
jeg i nostalgiske frisurer, jeg finder i gamle Hollywood-film. 
Især kan jeg godt lide at finde inspiration af 1920’ernes 
mode og den underskønne Audrey Hepburn. Når jeg 
klæder mig sådan, føler jeg, at jeg kommer i kontakt med 
min feminine side, som jeg ellers ofte har svært ved at 
mærke. Skal verden have et indblik i min personlighed 
gennem min påklædning, er det sådan, jeg gerne vil ses. 

Når jeg er deprimeret til gengæld, er håret uglet og 
krøllerne står ud til alle sider. Tøjet er slasket, og jeg går 
ikke udenfor en dør uden min sixpence trukket godt ned 

foran 
øjnene. 
Jeg tror, 
det er min 

måde at fortælle andre, at de ikke skal forvente, at jeg er 
særlig imødekommende. De skal bare lade mig være.
Mode er en iscenesættelse af sig selv, og det er ikke kun 
tøjet det handler om, men alt du bærer på kroppen. Også 
uret, smykkerne, skoene og din mobiltelefon fortæller no-
get om dig. Det er dit eget valg hvor du står i tidens trend, 
eller om du vil stå udenfor, men uanset hvordan, du vælger 
at se ud, afspejler det din personlighed. Moden er med til 
at definere dig, og når det fungerer, er det en nem måde 
at fortælle andre hvem man er… eller hvis man er som mig: 
Hvem jeg er i dag!

Forleden så jeg to unge teenager-piger i et storcenter. 
De havde mejet sig ud og taget tidens modefarver på, 
blandt andet gul. Der var gult på deres hårbånd, bælter og 
strømper, og deres negle var også gavmildt malet gule. For 
mig så de helt ens ud. I stramme sorte bukser og bluser, 
selvom de ikke havde kroppen til det. Alt på dem var i 
farve. De havde vist ikke øvet sig nok, og lignede små 
piger, der legede udklædning. De var et klassisk eksem-

pel på et 
forgæves 
forsøg på 
at følge 
moden, og 
jeg tror, 

deres hensigt var at tiltrække sig opmærksomhed. Op-
mærksomhed fik de, men desværre af de forkerte årsager… 
 
Modeforskere omtaler ofte påklædningen som en uniform, 
fordi mennesker bruger tøjet til andet end at fortælle 
noget om personligheden. Meget tøj signalerer også en 
bestemt status i samfundet. Der er for eksempel stor 
forskel på, om jeg ifører mig et jakkesæt og en stram fejlfri 
frisure, hvor jeg udstråler én rolle i samfundet, eller om jeg 
har sort tøj på og meget markant mørk øjen-makeup, og 
forsøger at ligne en punker, der meget bevidst signalerer, 
at jeg ikke er med på ræset, og i stedet har meldt mig ind i 
en helt anden gruppe. 

Hvor meget andres udseende påvirker os, kan man se, når 
man møder et menneske, der klæder sig på samme måde 
som en selv. Ser man en med samme uniform, er det meget 
svært ikke at tro, at man har noget til fælles og næsten 
allerede kender hinanden. 

Derfor er det naturligt at tænke over hvordan man ser ud. 
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”ISær KAN JEg gODT LIDE AT FINDE 
INSpIrATION AF 1920’ErNES MODE Og 
DEN uNDErSKøNNE AuDrEy HEpBurN”

”DET Er DIT EgET VALg, HVOr Du STår 
I TIDENS TrEND, ELLEr OM Du VIL STå 
uDENFOr, MEN uANSET HVOrDAN Du 
VæLgEr AT SE uD, AFSpEJLEr DET DIN 
pErSONLIgHED”

Når klæder skaber folk, kan jeg også selv bestemme

Hvem jeg vil 
være i dag

Af katriNe Fokdal

Hvad tænker andre når de ser mig gå på gaden. kan jeg overbevise 
dem om, at jeg har styr på livet, hvis jeg tager det rigtige tøj på. også 
selvom alting sejler indeni.
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Miss Cat har selvtillid og styr på tingene 
Stilbevidst og selvsikker. Jeg ser sådan ud, når jeg vil ud-
stråle overskud og flirte lidt. Og det virker. Det, jeg søger at 
signalere, får jeg også svar på. Folk er imødekommende, og 
når jeg har den her uniform på, kan jeg få hvad jeg vil have.
Jeg tager det på når: Jeg skal være i et særligt humør og 
have energien til at spille med. Det går ikke at være deprim-
eret og se sådan ud.
Jeg ser sådan ud: Et par gange om måneden

Man kan skjule mange ting i Business Katrine
Skræmmende overskud. Når jeg har det her tøj på, taler folk 
op til mig, som om jeg har en højere status, end jeg egent-
lig føler mig med på. Men man forventer også noget af mig, 
som kan føles skræmmende. Min selvtillid skal kunne følge 
med.
Jeg tager det på til mange ting, fordi det er nemt at gemme 
sig i. Her må man godt se sur ud, fordi man samtidig ud-
stråler seriøsitet og viljestyrke. 
Jeg ser sådan ud: Hver uge er der brug for Business Katrine
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Det er de færreste, der kan ignorere tøjets betydning fuld-
stædig, og klæde sig som posedamen ovre ved runddelen. 
Jeg forsøger altid at tænke over, hvad det er for en side af 
mig selv, jeg gerne vil vise. Hvad jeg prøver at udtrykke 
gennem min garderobe. Hvilke værdier jeg har. Og så leger 
jeg med det. Det er nemt at forklæde sig til en høj status 
ved at bruge de uniformer moden dikterer.

Der var en periode hvor jeg var meget de-
primeret, og absolut ikke havde nogen form for overskud, 
men havde mange vigtige møder. Jeg brugte lang tid på 
at finde den uniform, der passede til hvad, jeg gerne ville 
overbevise mine omgivelser om, jeg var. Jeg forklædte 
mig. Jeg iførte mig en udstråling, som ikke passede til mit 
humør, og det havde den ventede effekt. Folk troede jeg 
var energifyldt og ovenpå, imens jeg indeni følte, at jeg 
knapt kunne hænge sammen. Sjovt nok smittede andres 
opfattelse af mig faktisk af, og inden jeg vendte hjem, 
havde mit humør taget et par trin op af skalaen.

flere reklamer - mindre personlighed

Jeg hørte et radioprogram forleden, der handlede om 
danskernes forhold til mode. Det er de færreste i dette 
gamle bondesamfund, der følger fanatisk med i de nyeste 
trends direkte fra catwalken i Milano og New york, nej, vi 
er kritiske 
og hopper 
ikke på 
hvad som 
helst. Men 
mange 
flere har 
mu-
ligheden 
for at holde øje med, hvad der er hot, end for hundrede 
år siden, hvor det kun var aristokratiet, der fulgte med 
i begivenheder i udlandet. I dag behøver man bare at 
holde øjnene åbne og se alle de reklamer, der fanger øjet 
på gaden eller i et blad eller på tv, og du ved hvordan du 
bør se ud. Døgnet rundt fortæller reklamer os, at hvis du 
køber deres produkt, bliver du endnu mere den, du ønsker 
at være, end du var før. Og vi køber den, vi kopierer hvad 
vores idoler gør, for vi ønsker at være som dem.

Men jeg synes de perfekte billeder er svære at leve op til. 
Jeg har tit følt mig forkert og klodset. At jeg ikke passer 
ind. Mit billede af mig selv har været meget påvirket af alle 
de flotte reklamer, så meget, at jeg har følt mig tyk og grim, 
selvom det egentlig slet ikke var tilfældet. Det kom helt 
derud hvor jeg var så ked af mig selv, at jeg ikke havde lyst 
til at gå på gaden.

En guide til påklædning

Når man skal vælge tøj skal man tage sin alder og kropsby-
gning i betragtning. ønsker man at følge moden lige nu, 
gælder det om at kompensere for det man ikke har. Er du 
for lav, skal du bruge høje hæle. Er du tyk kan du bruge 
løst siddende tøj, striber og forskellige farver. 

Men du behøver ikke at ligne en fotomodel. Du kan selv 
bestemme hvilken personlighed, du ønsker at vise verden. 
Det kan handle om at stå ved din krop og sige, at den er 
som den er, også selvom den ikke ligner de farvestrålende 
reklamer. Eller, at du er kreativ og ikke bange for at bryde 
med uniformen. 

For mig er det vigtigste det personlige særpræg. Der er 
bestemte ting, jeg ønsker at udtrykke, og det bruger jeg. 
Det har taget tid at finde mig selv igen i junglen af mode. 
Det der passer lige til mig. Et godt råd er at sammensætte 
tøj, og forsøge at finde den rigtige kombination, der passer 
til din følelse af dig selv. For mig er det en blanding af no-
get gammelt, nyt og brugt. 

Det vigtigste, når man vælger tøj, er sådan set at være 
realistisk. At finde en personlig stil, man føler sig hjemme 
i. Især hvis man er meget ung, kan det være svært, for 
teenage-piger har utrolig mange grupperinger, hvor valget 
af en taske kan signalere noget helt bestemt. Det er et ømt 
punkt for mange, også når man bliver ældre, for nogle 
gange skiller man sig ud, uden selv at have et valg. For ek-
sempel hvis en taske er for dyr, eller hvis man simpelthen 
har svært ved at finde rundt i modejunglen.

Jeg er meget modebevist og bevidst om hvad jeg signaler-
er med mit tøj. Jeg kan bare ikke holde mig til én stilart, og 
det morer mig. Jeg har næsten altid lyst til at se anderledes 
ud hver dag. At blive en ny person.
Mon det gør mig personlighedsforstyrret? Eller mangler 
jeg en fast plads i samfundet? Eller er jeg bare fri? uanset 
hvad, så støtter jeg mig til hvad filosoffen Kant så klogt har 
sagt: ”Det er bedre at være mode-idiot end bare idiot!” 

Teksten er inspireret af: ”
Mode - individualitet og fællesskab” / p1 
i programmet ”Eksistens” den 6. maj 2006 
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kaTrine fOkDal er 25 år gaMMel, BOr i køBenHaVn Og 
reDakTiOnSMeDleM På OuTSiDeren. SOM uDøVenDe kunSTner er 
en Serie grafiSke PrODukTiOner Til gO-CarD lige BleVeT færDige. 
anDre af HenDeS Værker 
kan SeS På 
www.gallerIfokdal.dk 

”HVOr MEgET ANDrES uDSEENDE påVIrK-
Er OS, KAN MAN SE, Når MAN MøDEr ET 
MENNESKE, DEr KLæDEr SIg på SAMME 
MåDE SOM EN SELV. SEr MAN EN MED 
SAMME uNIFOrM, Er DET MEgET SVærT 
IKKE AT TrO, AT MAN HAr NOgET TIL 
FæLLES Og NæSTEN ALLErEDE KENDEr 
HINANDEN”
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Den her Katrine ser du ikke på gaden
Isoleret og gemt væk i tøj der er løsthængende og slasket, så der 
er noget at gemme sig i. 
Jeg har næsten altid mine røde velourbukser på.
Jeg elsker farven rød, den gør mig glad. 
Det er tøjet der vælger mig her, det skal bare være behageligt. 
Jeg er ligeglad. 
Stået af. 
Når min kæreste ser mig i det her, ved han hvordan jeg har det.
Der er de dage hvor jeg ikke går ud. 



maleri: anDerS HøylanD-POulSen
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en personlig beretning om at leve i og med psykosen

 Jeg trådte 
speederen 
    i bund, dybt
inde i skoven
Af cHarlotte 

Hold da kæft, hvor var jeg bange, som jeg 
kom kørende dér på vejen. Siden dagen før 
havde jeg følt angst
og det var en helt ny, men meget ubehage-
lig følelse. Jeg følte simpelthen, at nogen 
ville mig til livs. 

Logisk set gav det ingen mening, men det 
kunne min hjerne ikke forstå. Det kørte 
bare løs i min underbevidsthed.   

Min datter skulle til fest hos en veninde, der 
selvfølgelig boede et sted, hvor man skulle 
køre gennem skov, bakker og dale for at nå 
hele vejen hen til hende. Og jeg skulle køre. 

Imens vi kører, mærker jeg konstant panik-
ken i min krop. Jeg 
tjekker hele tiden bak-
spejlet for at se, om der 
er nogle mistænkelige 
mennesker, der følger 
efter os. Mit hjerte ham-

rer, og hænderne er svedige mod rattet. Jeg 
forsøger at bevare roen. Min datter skal ikke 
mærke hvor nervøs, jeg er. 

Vi er kørt et stykke ind i skoven, som 
tilhører en rigmand og hans gods. Han går 
åbenbart op i jagt, for pludselig - et par 
hundrede meter foran mig og næsten skjult 
nede i en dal - ser jeg en flok fasaner. Der er 

i hvert fald to dusin, vil jeg tro.
Min hjerne reagerer lynhurtigt og udpensler 
for mig, hvordan jægerne står på lur med 
deres geværer. Jeg er skrækslagen for at 
blive ramt af et vådeskud inde i en sky af 
fasaner. gør noget! skriger mine instinkter.
 
- Hvad fanden ligner det at sætte så mange 
fasaner ud, så de vælter hen over vejen, 
siger jeg højt og hidsigt til min datter. 

”Jeg stopper kraftedeme ikke,” tænker jeg 
og træder på speederen i min robuste bil 
og kører ind i flokken af fasaner. 

- Mor, hvad laver du?! Du kører dem sgu 
da over, skriger min datter, imens der er 
fasaner og fjer til alle sider.

- Det må du undskylde skat, siger jeg til min 
kære dyreelskende datter – Jeg trådte på 
den forkerte pedal…
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”MIN HJErNE rEAgErEr 
LyNHurTIgT Og uDpENSLEr 
FOr MIg, HVOrDAN JægErNE 
STår på Lur MED DErES 
gEVærEr”

UDE I GAlAXEN
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fOTO: Jette nIelsen

OTillia er SaMVærS- Og akTiViTeTS-
HuS fOr PSykiSk Syge, MeD fOkuS På 
MOTiOn, kOST Og en HVerDag MeD 
arBeJDSOPgaVer Der uDføreS af 
Brugerne. 

Du Skal ikke HenViSeS fOr aT 
kOMMer På OTTilia - Du kan kOMMe 
lige inD fra gaDen, Og Du BliVer 
kun regiSTrereT SOM Bruger, HViS 
Du SelV ønSker DeT

Der er åBenT alle ugen HVerDage, 
fOr DeT MeSTe fra klOkken 9:30 Til 
enTen klOkken 16 eller 20. fra Den 
3. MaJ er Der OgSå åBenT OM SønDa-
gen MelleM 11 Og 15.

OTTilia ligger På gl. køge lanDeVeJ 
22 i ValBy, På Den gaMle fl. SCHMiDT 
grunD.

TelefOn nr: 36 13 21 10

  Oasen på 
Gamel Køge 
           landevejaF joaN remil

duften af friskbagt brød får min morgen 
til at lyse lidt mere, end de revnede fliser 
ude på gaden antydede på vejen herhen. 
Jeg slukker cigaretten og sætter mig ved 
morgenbordet sammen med de andre. Vi 
drøfter gårdsdagens begivenheder. Var det 
en god nat med rigeligt af søvn. Hvad kan 
dagen i dag blive til?
Efterhånden som kaffekopperne tømmes en 
sidste gang, og maden spises op, forsvinder 
vi ind i rygelokalet igen. Der drøfter vi alt 
mellem himmel og jord og ikke mindst de 
ting, som ikke må komme personalet for 
øre. Drukture bliver vendt og drejet, og vi 
hjælper hinanden med medicinen, hvis én 
står og mangler noget. Det er ikke noget, vi 
fortæller til nogen, og vi sidder med vores 
cigaretter, til luften bliver grålig, og man 
kan se forårssolen strømme ind ad vinduet. 

En af kvinderne i rygelokalet er løbet ind 
i nogle af de problemer, der altid opstår, 
når en kvinde lever sammen med en mand. 
Nogle af dem, der kommer her, har fundet 
et værelse, de kan bo i midlertidigt. Ople-
velsen af sammenholdet er meget stærk. 
Der bliver talt meget om medicin. Om 
fordelene og ulemperne ved hver eneste 
slags pille, vi har fået af psykiaterne. Langt 
de fleste bliver ved med at tage deres 
medicin uanset bivirkningerne. Det er ikke 
det værd at prøve at klare sig uden.
Der er på det sidste begyndt at komme en 
mand, der sidder for sig selv henne i hjør-
net. Han har tyndt leverpostejfarvet hår og 
går altid med walkman. Selv om han holder 
sig for sig selv, føler jeg, at han udøver en 
vis magt med sin tavshed, og jeg synes ikke, 
at det er rart, når han er her. Man må ikke 
røre hans ting, for så truer han. En af mine 
sidekammerater kan dog godt finde ud af 
at tumle med ham, og vi er blevet lovet, at 
personalet vil gribe ind, hvis det bliver for 
meget med ham.

Snart skal vi spise igen. Vi kan ikke lade 
være med at grine og sige, at det er lige-

som at være på en restaurant, men vi ved 
selvfølgelig godt, at personalet helst ser, at 
vi hjælper til. Der er næsten altid nogen, 
der melder sig og tager opvasken, det er jo 
bare tallerkener, knive og gafler. Al maden 
er økologisk, og det er den ene grund til, at 
jeg kommer her. Den anden er, at der sker 
noget særligt i den her oase, midt i byen af 
asfalt og lange tomme gader. på et halvt år 
har jeg fået tre rigtig gode venner, og det 
føles bare som begyndelsen. 
Før kunne jeg kun komme på et dagcenter 
for ældre, og jeg følte mig altid lidt alene 
med mine psykiske problemer. Jeg har også 
haft besøg af Kirsten i lørdags. Hun kom 
med en flot buket tulipaner, og vi drak the 
og hyggede os, selv om hun gik hurtigt 
igen. Den aften var der ikke så meget at 
snakke om.

på Ottilia er der ansat en bruger i et skåne-
job. Hun hedder Anette og er selv psykisk 
syg. Hun fortalte mig engang, at hun har 
været her næsten, siden Ottilia åbnede i 
2004, og at hun har en masse rastløs energi, 
hun har brug for at omsætte til noget fysisk. 
Hun arbejder meget. Og er god at tale med. 
- Der er mange, der kommer til mig, før 
de går til personalet. Jeg tror, det er fordi, 
de føler, at afstanden mellem dem og mig 
ikke er så stor. De taler med mig om meget 
personlige ting, som det andet personale 
måske ikke kan forholde sig til, siger Anette.
Når grethe er her, maler hun. Lige nu 
maler hun et billede med fugle og blom-
ster på. Den ene fugl har en kongekrone, 
og blomsterne fletter sig med tornene. 
”Optaget” står der på et skilt i reden med 
æg. Farverne er voldsomme og klare, og jeg 
ved ikke, hvorfor fuglene kigger så forvent-
ningsfuldt hen mod kongen. Omme bag 
skinner solen. 
Ved at male bearbejder grethe de ting, 
der skete under hendes seneste indlæg-
gelse. Trængslen. De fem dage på glostrup 
Hospital var uden ro, uden enestue, og hun 
kom hjem fyldt med frustration. Hun maler 



ihærdigt, og næsten alle, der kommer her, 
er kreative på en eller anden måde. Der er 
virkeligt en god stemning her, når alle er i 
gang med noget. 

Jeg er blevet særligt gode venner med 
Niels, der kommer her, efter han blev træt 
af Fountain House. Vi har begge to relation-
er til gudsforståelse og Jesus Kristus. Hans 
far hed Joseph, og hans mor hed Maria. 
Engang imellem sætter vi os hjemme hos 
mig og ryger en joint og føler os som en del 
af evigheden.
Imens hun tænder en smøg, fortæller Linda 
mig, at hvis hun ikke kunne komme her, 
ville hun sidde derhjemme og hænge og 
høre radio. Hendes øjne er altid meget 
nærværende og opmærksomme. Når vi 
ser på hinanden, tænker jeg altid på, at vi 
deler hinandens politiske opfattelser og vil 
af med Anders Fogh. Linda fortæller mig, 
hvordan dagene ville gå med ingenting 
og blive ved med det. Sådan var det, før 
Ottilia åbnede. Sådan er der mange, der 
har det. Før gik de hjemme. Eller sammen 
med ældre. Eller med andre, der ikke ved 

så meget om de særlige problemer, der kan 
opstå, når man har et usædvanligt forhold 
til vireligheden. 

For mig selv rablede det omkring juletid. på 
samme tid havde jeg ikke flere beroligende 
piller, og nyrerne slog fra. Nu skal jeg i 
dialyse tre gange om ugen. Malene, den nye 
leder, hjalp mig med at gå over på distrik-
tspsykiatrien og få nogle flere beroligende 
piller. Tanken om at skulle i dialyse tre 
gange om ugen i tre timer hver gang, føltes 
som et overgreb på min personlige frihed, 
og var lige ved at vælte mig. 
Den krise er for længst overstået. 
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når greTHe er Her, Maler Hun 
i STærke farVer. 
BilleDeT fOrTæller OM TrængSlen 
Hun MøDTe, De feM Dage Hun 
TilBragTe På glOSTruP HOSPiTal 
Og urOen BliVer 
Til BlOMSTer Og BlaDe Og en SOl 
Der Skinner. 

affOTOgrafereT af 
JeTTe nielSen / Maleri af greTHe

  Oasen på 
Gamel Køge 
           landevej

JOan reMil er MeDleM af 
OuTSiDerenS reDakTiOn, Og 
kenDer efTerHånDen krOP 
Og eVigHeD i Denne VerDen. 
JOan kOMMer På OTTilia HVer 
uge, Og Har klareT De VærST 
Tænkelige SygDOMMe MeD eT 
OVerBærenDe SMil.
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Om angstens 
natur Hvis du er i tvivl 

- stå stille

aF boye Haure, ForedragSdeltager 
og NatioNaløkoNom

Jeg går ind i det store foredragslokale på Frederiksberg 
Hospital. Der er cirka 60 mennesker tilstede, og der er 
plads til omkring 150. Det er bemærkelsesværdigt, hvordan 
folk har sat sig. Alle sidder så de hurtigt kan komme ud 
igen. Det vil sige ude i siden, for så undgår man at spørge, 
om de andre vil rejse sig op, når man skal ud i pausen, 
eller når foredraget er slut. Det må være en slags angst 
for at blive indespærret – eller for at sidde i midten. Jeg 
sætter mig på forreste række midt for. Vender mig om og 
siger: ”Det er ligesom i politik, der er efterhånden heller 
ikke mange på midten mere”. ”Ja, det er tankevækkende” 
replicerer en pæn ældre dame.

Ingrid Büscher med titlen Ledende psykolog ved psykia-
trisk Center Frederiksberg holder oplæg. Jeg kender hende 
en lille smule fra et par korte indlæggelser. Hun er dygtig, 
men hun sondrer ikke mellem frygt og angst. Altså efter 
mine begreber: Frygt skyldes noget udefra. Angst skyldes 
noget indefra. Doktor Büscher sammenfletter det indre og 
det ydre plan. Det er til at leve med. 

”Angst som følelse og grundfølelse hører til vores liv” får vi 
at vide. Dertil er kun at sige: Javel. Derefter får vi at vide, 

at ”Angst er en hensigtsmæssig følelse, når der er reel fare”. 
Okay tænker jeg, men jeg ville netop kalde det frygt. Men 
det er jo bare en strid om ord.

Endelig præciserer hun, at angst er en ”Lidelse når man 
er meget forpint”. Klart nok. Når det er sådan, så skal der 
professionelle til at gøre noget ved det.

Livstidsrisikoen er 15-20 %. Det betyder at for hele be-
folkningen, er der en risiko for at blive ramt af sygdommen 
på cirka 17 procent. Kvinder har en risiko på dobbelt så 
meget som mænd. 

Edderkopper og sommerhuse

Det første eksempel på angstlidelser, vi får præsenteret, er 
en kvinde, der ikke er gået udenfor sit hjem alene i fem år! 
Enten gik hun ud med manden eller den voksne datter, når 
hun skulle ud. Jeg spørger hvad hun gør ved mennesker, 
der er så hårdt ramt af agorafobi (frygten for åbne pladser). 
Jeg får svaret: ”afhængighed løsnes ved langsom træning”. 
En udviklingsproces fra at gå tur med hunden til at rejse 
væk hjemmefra. Så der er altså håb tænker jeg. Men vi 
fik ikke at vide, hvor lang tid behandlingen tog. Jeg ville 
foretrække, at det tager 14 dage.

Andet eksempel, vi får præsenteret, er en socialrådgiver, 
der lider af angst for at gå til de vigtige mandagsmøder, 
der er på hans arbejdsplads. Det er social angst, der er tale 
om. Det udløser tristhed og angst for at sige noget forkert. 
Behandlingen består i en slags kognitiv adfærdsterapi, hvor 
patienten langsomt lære at tænke, at det ikke er farligt 
at sige noget forkert. Det gør alle mennesker hver dag. 
Efter således at have lært at tænke positivt, er patienten 
helbredt efter – igen – en ukendt periode, men jeg vil for 
egen regning gætte på et halvt til et helt år.

Tredje eksempel drejer sig om en kvinde, der lider af ed-
derkoppefobi. Hun tør ikke tage i sommerhus, når hun 
bliver inviteret.
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Hvis du er i tvivl 
- stå stille

 
Der er et fjerde eksempel, der knytter sig til det tredje. 
Det drejer også om et sommerhus. patienten går i panik af 
ukendte grunde. Der opstår trykken i brystet, svedeture, 
m.v., og det bliver nødvendigt at ringe til 112. Det nytter 
bare ikke noget, for patienten ”isolerer” sig på hospitalet. 
Depressionen udvikler sig i en uheldig retning. Man må 
tage EKg og ordinere elektrochok.

Vi får at vide, at generaliseret angst omfatter overdrevne 
bekymringer i mindst seks måneder. Det er jo lang tid: et 
helt halvt år. 

angstens natur - og menneskets

Det, der er galt med mennesker, der er angste, er som 
udgangspunkt, som Ingrid Büscher fortæller os, at de 
”undgår noget ubehageligt her og nu, og tror, at de får det 
bedre, men på længere sigt fører til det modsatte”. Ak, 
ja, fuldstændig som gamle Søren Kierkegaard. skriver: ”At 
turde er, at miste fodfæste for et øjeblik. Ikke at turde er at 
miste sig selv”. Ingrid Büscher og Søren K. formulerer sig 
forskelligt, men pointen er den samme. Hvad ville ske hvis 
de mødtes? Det gør de jo ikke, fordi Søren døde i 1855! 
Men ikke desto mindre kunne Ingrid Büscher få en psykose, 
hvor hun tror, hun ser Søren Kierkegaard, og det vil være 
ubehageligt for hende.

Lad mig slutte af med et ret grotesk eksempel, der har en 
særlig interesse hos os nationaløkonomer og nationaløko-
nomisk interesserede: En kunde er bange for at stå i kø i et 

supermarked. Efter at hun har lagt varer i indkøbsvognen. 
Men hun kommer ikke videre, og ”flygter” ud af butikken!  
Tænk sig hvis alle kunder (og forbrugere i det hele taget) 
har denne type angst, så ville hele samfundsøkonomien gå 
i stå. Der er tale om en panikangst, der specifikt opstår ved 
kødannelser i supermarkeder, men man kan i teorien godt 
forestille sig, at panikangsten opstår, hver gang en effektiv 
efterspørgsel skal effektueres. Det vil sige, hver gang der 
skal betales. Folk vil dø af sult. Markederne vil bryde sam-
men.  

Når panikangsten øges går konjunkturerne ned. Hvilket 
rent faktisk svarer til finanskrisen. 

Den beskrevne panikangst er grotesk, da noget af det 
sikreste der findes, er at stå stille. 

fra eT fOreDrag OM angST På freDerikSBerg 
PSykiaTriSk CenTer D. 19. feBruar 2009.

BOye Haure er naTiOnaløkOnOM, CanD.POliT Og faST 
SkriBenT fOr OuTSiDeren. Har Du SPørgSMål OM Men-
neSker Og naTiOnaløkOnOMi, er Du VelkOMMen Til aT 
SenDe BOye en Mail På:

reDakTiOn@OuTSiDeren.Dk
aTT: naTiOnaløkOnOMen
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Sov 
  godt

Da Katrine blev ramt af psykotisk angst og sat i behandling 
med det antipsykotiske præparat Seroquel, gik hendes 
søvnbehov fra seks til 12 timer i døgnet. Eller sagt på 
en anden måde: Katrine har på grund af medicinen to 
dage mindre i hver uge at gøre godt med. Der sover hun. 
Samtidigt går hun rundt med en evig følelse af træthed, 
og engang, hvor hun kom til at bytte om på den lille 
morgendosis og den store aftendosis, faldt hun i søvn ved 
morgenbordet. Eller den gang, hun var på vej i Operaen 
og faldt i søvn i bussen. I det hele taget er søvn og følelsen 
af konstant træthed kommet til at spille en væsentlig og 
uvelkommen rolle i Katrines liv.

- Bortset fra, at jeg sover meget længere om natten, føler 
jeg mig også konstant træt. Der går som regel ikke mere 
end en time, efter jeg har taget min medicin, så falder jeg i 
søvn. Stort set uanset om jeg vil det eller ej, siger Katrine.

Der er gået 
halvanden 
måned, 
siden 
behandlin-
gen gik i 
gang, og 

trætheden, der er en bivirkning af den antipsykotiske 
medicin, griber ind i hver eneste af Katrines dage.

- Det ødelægger min kreativitet. Jeg kan næsten ikke over-
skue at tegne mere, og det er noget, der betyder meget 
for mig. Jeg er selvfølgelig glad for, at jeg med medicinen 

sover bedre om natten, men det er meget frustrerende 
altid at føle sig så træt, at det eneste, jeg egentlig har lyst 
til, er at lægge mig ned og sove, siger Katrine.

hvis mennesker ikke drømte

Og der sker virkelige alvorlige forandringer ikke bare i 
søvnbehovet, men også måden man sover på, når man går 
i gang med at behandle en psykose, fortæller speciallæge 
i psykiatri og specialist i søvnforstyrrelser gordon Wild-
schiøtz fra søvnlaboratoriet Scansleep.

- undersøgelser viser, at medicinen også påvirker søvnryt-
men. Normal søvn hos et raskt, ungt menneske er delt op 
i en vis mængde dyb søvn og en vis mængde overfladisk 
søvn eller drømmesøvn. Det meste af den dybe søvn for-
løber i begyndelsen af natten, mens drømmesøvnen kom-
mer senere. Depressive og psykotiske mennesker mangler 
ofte meget af den dybe søvn, mens drømmesøvnen tager 
overhånd. Og det er den ubalance mellem at sove dybt og 
ligge og drømme, som den antipsykotiske medicin ret-
ter op på. Medicinen fremmer den dybe søvn, man bliver 
mere søvnig, og mange oplever, de sover temmelig mange 
timer i døgnet, siger Wildschiøtz.
Men hvad enten det er for lidt eller for meget søvn, så har 

Prinsessen på ærten var sandsynligvis 
ikke i behandling med psykofarmaka, der 
ofte kræver en nattesøvn på tolv timer… 
men man ved jo aldrig

”Når JEg FALDEr I SøVN Nu, Er JEg 
BArE HELT VæK. I BEgyNDELSEN VAr 
DrøMMENE OgSå VæK, MEN DE Er BEg-
yNDT AT VENDE TILBAgE – DE Er BArE 
ANDErLEDES, END DE pLEJEr AT VærE”

psykofarmaka:

det er fristende at søge tilflugt i søvnen, 
når hverdagen bliver uoverskuelig, og 
samtidig er psykiatrimedicin noget af den 
stærkeste sovemedicin, der findes. men 
katrine er ikke tilfreds med altid at føle 
sig træt og få sin sovetid fordoblet.

aF julie Frederikke Feilberg
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den antipsykotiske medicin hjulpet på Katrines psykotiske 
symptomer, og det er hun selvfølgelig rigtigt glad for. Også 
selv om problemet med megen søvn og evig træthed ikke 
er den eneste bivirkning, medicinen har medført, og som 
Katrine bestemt heller ikke er udpræget tilfreds med.

 - Når jeg falder i søvn nu, er jeg bare helt væk. I begy-
ndelsen var drømmene også væk, men de er begyndt at 
vende tilbage – de er bare anderledes, end de plejer at 
være. Jeg synes, de er mærkelige og uden mening, og jeg 
plejer ellers at kunne tyde mine drømme. Hvis jeg var i 
tvivl om noget, gik jeg til en drømmetyder, men for det 
meste vidste jeg selv, hvad de betød. Men efter, at jeg 
er begyndt at drømme igen, på den her måde, kan jeg 
bare ikke, fortæller Katrine, som anser drømme for meget 
vigtige for et menneske - Hvis man har svært ved at tale 
om ting og at sætte ord på, så tror jeg, drømme kan give 
dig kontakt med dig selv, så du bedre kan forstå dig selv.
Hvor Katrine savner sine drømme, som hun mener, er gode 
for hende, siger psykiater gordon Wildschiøtz noget helt 
andet. Han henviser til den forskning, der peger på, 

at for meget drømmesøvn fremmer både psykoser og de-
pressioner. Især med depressive har man fundet en meget 
klar sammenhæng mellem depressionen og drømmene.

- Det er en gammel nyhed, at hvis man forhindrer depres-
sive i at drømme, det vil sige, hvis man vækker dem af 
deres drømmesøvn, forekommer der en lindring af depres-
sionen. Andre undersøgelser med søvndeprivation, som vil 
sige, at man helt afholder folk fra at sove, viser, at man på 
den måde kan få folk helt ud af deres depression. Slangen 
er jo så selvfølgelig, at den tilstand kun holder, til patient-
en falder i søvn første gang. Så er depressionen tilbage. 
Mennesker har både et naturligt behov for at sove og for at 
drømme, siger Wildschiøtz.

snup bare 14 timer 

på Columbia university i uSA forskes der intenst i søvnens 
betydning. Teorien derfra er, at det er en dårlig idé at sove 
mere end ni timer i døgnet, da det kan forkorte ens liv og 
forhøje risikoen for sygdomme som sukkersyge.
Søvnforsker gordon Wildschiøtz mener ikke, at der kan 
sættes tal på hvor mange timer, vi bør sove. Det er indivi-
duelt. 
- Nogle har brug for at sove 14 timer, og vi vil nødigt gøre 
os til dommere over hvor mange timer, man generelt bør 
sove. Hvis man har det fint med at sove så meget, skulle 
der ikke være noget i vejen for det, siger gordon Wild-
schiøtz.

Julie feilBerg er MeDleM af reDakTiOnen 
Og kOrTlægger BiD fOr BiD VerDenSDelene 
i JulieS VerDen. 

TiDligere Har Julie SkreVeT OM alTernaTiV BeHanD-
ling, Og På VOreS HJeMMeSiDe 
www.OuTSiDeren.Dk, kan Du læSe Hele 
inTerVieweT MeD SøVnfOrSker gOrDOn 
wilDSCHiøTz. Der kan Du OgSå lære JulieS VerDen 
MegeT BeDre aT kenDe.

Støtte- og kontaktCentret

 Et tilbud til sindslidende i København 
- gratis og anonymt

Døgnrådgivning
Åben for telefonisk kontakt døgnet rundt alle årets dage.
Personlig henvendelse kan foretages direkte fra gaden mellem 8 
- 22 på hverdage og mellem 17 - 22 på søn- og helligdage ellers 
efter aftale.

Vi tilbyder almen menneskelig og juridisk rådgivning samt 
mail-rådgivning på netraadgivning@skc.dk

Café 24 
Åben alle årets dage, hverdage mellem 14 - 22, søn- og 
helligdage mellem 10 - 22. Se dagens menu på www.skc.dk

Støttekontaktpersonerne (skp’erne) giver støtte til at få 
hverdagen til at fungere.

Linnésgade 24, 2
1361 København K
Telefon: 33 14 98 41
Mail:skc@sof.kk.dk
Web: www.skc.dk

Imens håber Katrine så, at hun kan stole på sin psykiater, 
når hun siger, at den store søvnmængde og evindelige 
følelse af træthed fortager sig cirka tre måneder inde i 
behandlingen. Så der igen bliver tid og energi til at tegne 
og gå i Operaen. 

Katrine har været i behandling med det antipsykotiske 
middel Seroquel i 10 uger.

TEGNING AF: JakOB TOlSTruP
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