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En undersøgelse har vist, at 
det typisk kun er 23% af de 

psykiatriske patienter, der får 
lov til at fuldføre deres første 

sætning, før lægen afbryder dem. 

En anden undersøgelse 
dokumenterede, at når lægerne 

selv mente, at de brugte ni 
minutter på at informere deres 
patienter om den forestående 
behandling, så brugte de reelt 
kun ét minut og tyve sekunder 
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Alene på 
stuen  

Personlig beretning af Berit Borg

J eg vil prøve, så godt jeg kan, at beskri-
ve den dag, hvor jeg blev bæltefi kseret. 

Først lidt om mig selv. For ti år siden, 
i en alder af 40, blev jeg for første gang indlagt 
med en psykose. Jeg er udddannet sosu-assi-
stent og havde arbejdet tyve år inden for ple-
jen, mest med ældre. Jeg havde ikke tidligere 
været psykisk syg, men fem måneder efter at 
jeg fandt ud af, at min mand var mig utro, ud-
viklede jeg en manisk psykose. Ingen på min 
arbejdsplads havde reageret eller foreslået, at 
jeg skulle snakke med læge. Jeg blev kørt til 
den lukket afdeling i Dianalund. 

Allerede den første nat blev jeg tvangsme-
dicineret, da fem personer pludseligt kom ind 
på min stue. To af dem brækkede mine arme 
om på ryggen og en tredje trak mine bukser 
ned. Derefter fi k jeg to injektioner (stesolid og 
cisordinol) og i løbet af få minutter sank jeg 
sammen, mens cisordinolen fi k min tunge til at 
hæve, så jeg næsten ikke kunne tale. Jeg tænk-
te ved mig selv; i tyve år har jeg passet andre 
med respekt - nu ligger jeg her hjælpeløs.  

Jeg ved godt, at jeg forinden havde revet 
alle stuens planter op af deres potter og ryk-
ket dem i stykker, og at jeg havde kørt min 

seng ud på gangen og kun beholdt min ma-
dras. Den sad jeg nu på som en indianer og 
bankede mine hænder ind i væggen. Hvad jeg 
råbte den nat, har jeg glemt.  Men ydmygel-
sen ved at blive tvangsmedicineret har jeg 
ikke glemt. Jeg har prøvet det i alt fi re gange. 
Sidste gang kunne jeg have været død, fordi 
min tunge hævede så meget, at jeg ikke kunne 
trække vejret. Det opdagede personalet i sid-
ste øjeblik - de gav mig medicin via en sprøjte 
og lidt efter kunne jeg trække vejret igen. Det 
var en hæslig oplevelse.

Der gik ialt 3,5 år med indlæggelser. Jeg fi k 
undervejs tolv elektrochockbehandling, fordi 
ingen antidepressiv medicin hjalp mig. På et 
tidspunkt var jeg så selvdestruktiv og depres-
siv, at jeg forsøgte selvmord (jeg skar med en 
stor kniv venstre hånd halvvejs af,) men jeg 
blev fundet af en betjent og fi k hånden syet 
på igen og lagt i gibs.

Så kom dengang for snart otte år siden, da 
jeg var kommet hjem, og blev anmeldt af nog-
le i min opgang for at støje, hvorefter politi i 
fuld uniform kom og hentede mig. Jeg blev 
taget med til detentionen, hvor jeg larmede 
så meget, at besøgende på stationen troede, 
at nogen blev slået.  Derefter blev jeg kørt til 
den lukkede afdeling – meget af det kan jeg 

ikke huske, men jeg erindrer stadigt fl ovhe-
den over at sidde i en politibil til offentligt 
skue ned gennem byen sammen med to poli-
timænd, som jeg kendte på forhånd. 

Fremme på den lukkede sætter jeg mig på 
gulvet og pludselig ankommer en større fl ok 
ansatte. Jeg er højrøstet. De slæber mig ind på 
en stue, hvor en seng er anbragt i midten. De 
tvinger mig op på den. Et bredt bælte bliver 
strammet omkring min mave og et lille bælte 
spændt fast omkring venstre fod. Mine smyk-
ker tages af mig. Bæltet i mine bukser bliver 
fl ået af, så en strop i mine bukser går i stykker. 
Personalet holder mig fast og lidt efter bliver 
jeg tvangsmedicineret.  Jeg bliver total slap 
og tavs, men indeni græder jeg. Og det gør jeg 
også lige nu, mens jeg sidder og skriver, for 
det er hårdt at tænke tilbage på.

Jeg ligger alene på stuen. Hvor længe ved 
jeg ikke. Så kommer en ansat ind på stuen 
med et plastkrus med vand.  Jeg er meget 
tørstig, men alligevel hælder jeg det ud over 
mit hoved for at vise, hvor ydmygende det er 
at ligge i bælte. Jeg beder om endnu et glas 
vand. – Okay, men på den betingelse, at du 
drikker det, siger de. Jeg svarer højt; – jeg 
drikker og pisser, når det passer mig (normalt 
er jeg ikke så grov i mit sprog).  Jeg får et nyt 

krus og drikker vandet. Spørger så om lov til 
at gå på toilettet.  De kommer med et bæk-
ken.  Det vil jeg ikke benytte. Jeg tisser ikke 
på et bækken, så længe jeg kan gå på to ben. 
Efter toiletbesøget bliver jeg spændt fast til 
sengen igen. Hvor længe jeg lå der, det husker 
jeg ikke mere. Men ydmygelsen 
glemmer jeg ikke. Selve situa-
tionen blev heller ikke snakket 
igennem med mig.  Det kan jeg 
forstå, at man gør nu om dage.

Sidste gang jeg var indlagt på 
lukket afdeling er syv år siden og det varede 
halvanden måned. Der fortalte personalet, at 
jeg nok havde en maniodepressiv - en bipo-
lar - lidelse. Jeg begyndte at få Deprakine og 
Seruquel, hvilket har gjort mig så stabil, at jeg 
har ikke været indlagt siden. Jeg gik en lang 
periode til psykolog. Den dag i dag snakker 
jeg stadig med en psykiater ca hver anden el-
ler tredje måned. Men det har taget lang tid at 
acceptere min diagnose og jeg kan stadig føle 
mig som et andenrangsmenneske.  Nu er jeg 
efter otte år så småt begyndt at arbejde inden 
for plejen igen, omkring to dage om ugen. Det 
går godt. Og jeg er glad for livet.     

Berit Borg er fra Sorø og har sendt denne 
beretning til Outsideren.
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»Jeg tænkte ved mig selv; 
i tyve år har jeg passet 
andre med respekt – nu 
ligger jeg her hjælpeløs.«
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 Indlagt 
siden sidst  

Af Klavs Serup Rasmussen, 
ansv. redaktør på Outsideren

Her på bladet er vi vant til afbrydel-
ser, vant til kollegaer der bliver ind-
lagt på en psykiatrisk afdeling - og 

med jævnlige mellemrum må vi også tage af-
sked med kollegaer, der er afgået ved døden, 
ofte i en alt for ung alder.

Sådan er det. Det er ikke noget, vi alene 
kan lave om på. En nordisk undersøgelse vi-
ste i april, at sindslidende lever 20 år kortere 
end resten af befolkningen. Fordi der ryges 
for mange smøger, dyrkes for lidt motion og 
bestilles for mange pizzaer. Det kan også for-
klares ved, at folks sundhed hænger sammen 
med uddannelse og indkomst. Sindslidende 
når sjældent at blive professorer eller top-
ledere. Det bekræfter undersøgelsen på sin 
egen nøgterne vis.

På tidskriftet Outsideren arbejder 30 
sindslidende frivilligt for sammen at skabe 
sig en bedre hverdag. Det rykker næppe no-
get i statistikkerne, at der fi ndes et sted som 
Outsideren, men omvendt giver dagligdagen 

på redaktionen et meget mere detaljeret og 
levende billede af sindslidendes tilværelse 
end nogen statistisk opgørelse kan præstere.

Ny rekord i indlæggelser
Hidtil har der bag opturene og nedturene – 
og imellem tilbagefaldene – altid været en vis 
rytme i hverdagen på Outsiderens redaktion. 
Efter en god periode med masser af ideer 
og fart på produktionen af artikler kommer 
der oftest også en dårlig periode. Derfor har 
mange af redaktionsmedlemmerne regelmæs-
sigt brug for et par ugers fravær. Bare indtil 
der igen er krudt nok i blodet til at tage ind 
på Outsideren og forfølge ambitionen – at 
fortælle om erfaringerne med sig selv, psy-
kiatrien og det at skulle leve et næsten glemt 
liv, imens resten af samfundet drøner forbi på 
motorvejen.

Men 2011 har været anderledes. Det er 
som om, at rytmen er brudt. Siden årsskiftet 
har seks af Outsiderens redaktionsmedlem-
mer været forbi en psykiatrisk afdeling – de 
fl este af dem endda på den lukkede. Seks 
journalister på én gang. Det er ny rekord og 
den dag i dag er tre fortsat indlagt. Vi spørger 

os selv: Hvorfor? 
To af de indlagte redaktionsmedlemmer 

har for kort tid siden afsluttet deres videre-
gående uddannelser. Under studiet var de 
psykiske problemer under kontrol. Bagefter 
er fulgt fi nanskrisen, høj ledighed og løntil-
skudsjob. Pludselig sidder man på en arbejds-
plads, og tør ikke tale om skånehensyn, fordi 
håbet om at få fodfæste på arbejdsmarkedet 
vejer tungere. Det er heller ikke muligt at gå 
ned på jobcentret og tale om særlige behov. 
Ikke i det små i hvert fald. 

Med et andet redaktionsmedlem ved vi 
ikke helt hvad der er sket. Det var sandsyn-
ligvis en endeløs tanke, der til sidst blev for 
stor. Derefter fulgte indlæggelsen. Måske var 
dråben den førtidspension, han fi k tildelt for 
ikke så længe siden. Med den følger uendelige 
mængder af tid og ingenting at bruge den til.

Vanrøgt og kaos  
Vi har tænkt over det som gale, men det ene-
ste tydelige fællestræk vi kan få øje på, er 
masser af piller og smerte. Måske er det bare 
en tilfældighed, måske skyldes det lokaler 
faktorer som at en støttende psykolog på bo-

centret er blevet opsagt eller at psykiateren 
har fem minutter mindre til en samtale. 

Og måske er der en sammenhæng med det 
accelerende antal sparerunder i psykiatrien 
og den økonomiske nedtur. Spørgsmålet, vi 
stiller os, er om der nu – efter 25 års nedskæ-
ringer – er sparet så meget, at 
de tilbud der er tilbage grund-
læggende har ændret karakter. 
Som der stod i det referat sidste 
år fra den psykiatriske afdeling 
på sygehuset Esbjerg, hvor per-
sonalet beskrev forholdene på 
afdelingen således; ”uanstæn-
digt, vanrøgt og kaos.” 

Nedskæringerne er sket, 
mens det generelle tempo i 
samfundet lidt efter lidt er sat 
op. Så samtidig med, at det nu 
er nødvendigt at få det ekstremt dårligt før 
der er nogen hjælp, er en sindslidelse mulig-
vis blevet så stor en afbrydelse i en livsbane, 
at det er svært at komme tilbage ind i sam-
fundslivet igen, på lige fod med alle andre.

Tankespind? Forhåbentligt.    

Fra vores helt egen verden:

»Siden årsskiftet har 
seks af Outsiderens 
redaktionsmedlemmer 
været forbi en psykiatrisk 
afdeling – de fl este af dem 
endda på den lukkede. 
Seks journalister på én 
gang. Det er ny rekord 
og den dag i dag er tre 
fortsat indlagt. Vi spørger 
os selv: Hvorfor?«
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Og prisen for
bedste skuespil 

  går til…
Journalistisk kommentar af 
Pia Løvenstad Frydensberg og 
Klavs Serup Rasmussen

N år tingene begynder at brænde på 
for 18-årige Kathrine Westergaard, 
melder bekymringen sig også, om 

hun denne gang vil kunne få hjælp. Med 
to psykiatriske diagnoser – depression og 
borderline personlighedsforstyrrelse – i 
bagagen, handler Kathrine Westergaards 
hverdag i høj grad om at holde den indre 
balance. Det lykkes langtfra altid og i kri-
seperioderne er psykiatrisk hjælp en nød-
vendighed. Uden hjælp tager de personlige 
problemer overhånd og Kathrine Wester-
gaard begynder at gøre skade på sig selv. 
Men samtidig ved hun også, at det langt fra 
sikkert, at der er nogen hjælp.

Jeg har fl ere gange oplevet at blive af-
vist, når jeg henvender mig til psykiatrien. 
Begrundelsen er hver gang, at jeg ikke er 
syg nok, siger Kathrine Westergaard, og 
fortsætter: – Det slår mig helt ud hver gang. 
En gang blev jeg så desperat, at jeg truede 
personalet med at stikke mig i maven med 
en kniv. Det fi k dem til at tage mig alvorligt, 
og jeg blev indlagt i to måneder. Bagefter 

fi k jeg også et tilbud om terapi efter ind-
læggelsen, hvilket var rigtig godt. Jeg kan 
bare ikke forstå, hvorfor situationen skal 
helt derud, før der sker noget.

Denne oplevelse af at blive afvist er ikke ene-
stående. Især gruppen af sindslidende, der 
ikke har ”klassiske” psykiatriske diagnoser 
som skizofreni og depression, oplever hyp-
pigt, at det er svært at få psykiatrien i tale. 
Konsekvensen er, at der er vokset en særlig 
form for skuespil frem, som en del sindsliden-
de oplever det er nødvendigt at spille, hvis de 
vil have hjælp fra psykiatrien. 

Skuespillet består i overdrivelser, fordrej-
ninger af sandheden og ’spil for galleriet’ - alt 
sammen i håb om at nå til det punkt, hvor 
behandlingssystemet anerkender, at den på-
gældende borger har et psykiatrisk problem. 
Spiller den sindslidende sin rolle rigtigt, udlø-
ser det indlæggelser og særlige terapeutiske 
tilbud.

Hvor mange patienter, der oplever, at det 
ikke er nok at beskrive sine reelle psykiske 
problemer for at få psykiatrisk hjælp, er der 
ingen der aner - det er et mørkt tal. Men hver 
gang det sker, skabes et brud på tilliden mel-
lem borger og det psykiatriske behandlingssy-
stem, som påvirker hele behandlingssystemet. 

De fl este psykiatere insisterer på, at forud-
sætningen for vellykket psykiatrisk behand-
ling er en god behandlingsalliance. Altså et 
godt samarbejde mellem behandlere, patien-
ten og dennes pårørende - så man i fællesskab 
kan få styr på den aktuelle krise, og sammen 
etablere en god hverdag for patienten hur-
tigst muligt.

Men hvis patienten lyver sig til behandling 
– eller blot, at lægen mistænker at patienten 
lyver – er det stort set umuligt at etablere 
behandlingsalliancen. Mistillid er med andre 
ord, i sig selv en forhindring for at psykiatrisk 
behandling fungerer efter hensigten.

Sandie Juul Andersen er 22 år gammel 
og har fl ere gange oplevet, hvordan mistillid 
også præger hverdagen på de psykiatriske 
afdelinger. 

- Jeg husker især en oplevelse på en luk-
ket psykiatrisk afdeling, hvor jeg var indlagt. 
Jeg var meget træt og lagde mig til at sove 
op ad eftermiddagen. Kort tid efter væltede 
fl ere personaler ind til mig, ruskede i mig og 
spurgte om jeg havde taget piller. Jeg rystede 
forskrækket på hovedet, og sagde, at jeg bare 
trængte til en lang lur. Det troede de ikke på, 
og tilkaldte ambulancefolk. Jeg ringede min 
mor op, for at snakke med hende, men per-

sonalet hev røret væk fra 
mine ører, og bad mig følge 
med ambulancefolkene. Jeg 
forsøgte at få afdelingslæ-
gen til at forstå, at jeg ikke 
havde taget en masse piller, 
med det resultat, at han 
tvangstilbageholdte mig. Jeg 
var tvunget til at følge med 
ambulancefolkene. Da jeg så 
kommer over på skadestu-
en, fulgt af en kvindelig per-
sonale fra den psykiatriske 
afdeling, kigger lægen på 
mig og siger til hende; ’Altså 
jeg skal ikke kigge mere end 
to sekunder på Sandie, før 
jeg kan se, at hun ingen pil-
ler har indtaget. I kan godt 
gå tilbage på afdelingen 
igen’, siger Sandie Juul An-
dersen, der er diagnostice-
ret med borderline person-
lighedsforstyrrelse.

Formentlig er årsagen til en god del af mis-
tilliden, at det psykiatriske personale sim-
pelthen ikke er fagligt klædt på til alle typer 
psykiske problemer. Spiseforstyrrelse,

Stadig fl ere sindslidende afvises ved 
døren til de psykiatriske afdelinger. 

Derfor er det ikke længere 
usædvanligt at overdrive for 
at få behandlingssystemets 

opmærksomhed. 

»Tanken var, at jeg kunne få 
støtte til at opbygge en struktur 
i hverdagen ved at bo på en 
psykiatrisk døgninstitution, 
samtidig med, at jeg fi k en 
kontaktperson og mulighed 
for psykisk støtte og samtaler 
ugentligt. Desværre viste 
virkeligheden sig, at være en 
anden! Jeg oplever hvordan jeg 
skal kæmpe for, at få blot en 
samtale om ugen, og kontakten 
mellem personalet og mig, er på 
et absolut minimum. Jeg har en 
samtale en gang hver 14. dag, 
og er det meste af tiden alene 
på mit værelse. Jeg oplever ikke 
at blive forstået, og har mange 
rigtigt dårlige dage«

Tina Kvist, 32 år, lider af (bla.) panik-, 
social-, og generaliseret angst

- Når det kommer til dårlig kommunikation mellem behandlerne 
og patienter i psykiatrien, er der ingen tvivl om der eksisterer et 
problem. Så det egentlige spørgsmål er, hvor stort problemet er. 
Det er der ingen der ved, siger Knud Kristensen, formand for Sind.
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    borderline, specielle former for angst el-
ler misbrug er lidelser, hvis problemstillinger 
ligger langt fra psykosen. De kræver en anden 
forståelsesramme, som mange behandlere 
ikke kan håndtere.

Kommunikation indenfor psykiatrien er i 
det hele taget en meget svær disciplin, der 
kræver gode kompetencer for at lykkes.  Hvis 
for eksempel personalet ved en psykiatrisk 
modtagelse ikke har de nødvendige kommu-
nikative værktøjer til at tale med en anorek-
tisk eller personlighedsforstyrret borger, vil 
der sandsynligvis opstå misforståelser.

Det er en problemstilling, man er opmærk-
som på i interesseorganisationen Sind, der 
siden 1960 har arbejdet for bedre forhold i 
psykiatrien.

- Når det kommer til dårlig kommunikati-
on mellem behandlerne og patienter i psykia-
trien, er der ingen tvivl om der eksisterer et 
problem. Så det egentlige spørgsmål er, hvor 
stort problemet er. Det er der ingen der ved, 
siger Knud Kristensen, formand for Sind.

- Kan du nævne et eksempel på det du ser 
som dårlig kommunikation?

- Det kan være, hvis en læge gennemfø-
rer en samtale med sin patient på en meget 
larmende og urolig afdeling. Her kan lægens 
hensigt med samtalen hurtigt blive opfattet 
forkert. Hos en psykisk sårbar vil al den uro 
typisk medføre panikangst. Og så fylder ang-
sten alting i patienten. Et andet eksempel er 
en læge, der har en god samtale med sin pa-
tient, men hvor samtalen ender med at lægen 
anbefaler sin patient at tage en eller anden 

form for medicin. Medicin 
vækker ofte stærke følelser 
og derfor kan lægen med sin 
anbefaling nemt skabe para-
noide tanker hos patienten. 
Det kan igen medføre at pa-
tienten ikke føler lægens an-
befaling og lader være med 
at tage sin medicin. Kun fordi 
det punkt – at tage medicin 
– ikke blev talt ordentligt 
igennem, siger Knud Kristen-
sen, formand i Sind.

En række engelske under-
søgelser har sat fokus på kva-
liteten af kommunikationen 
imellem læger og deres pa-
tienter. En undersøgelse fra 
1984 viste, at det typisk kun 

er 23 pct af patienterne, der får lov til at fuld-
føre deres første sætning, før lægen afbryder 
dem. I en anden undersøgelse fandt man ud 
af, at selvom lægerne selv mente de brugte ni 
minutter på at informere deres patienter om 

den forestående behandling, brugte de reelt 
kun ét minut og tyve sekunder.

Psykiske problemer er ofte meget indivi-
duelle, både hvad angår den enkelte patients 
sygdomsbillede og betydningen af patientens 
forhistorie. Et behandlingsforløb bygger på 
disse oplysninger. Og hvis kommunikationen 
ikke fungerer, fl ytter fokus sig fra selve pro-
blemet – altså det som den psykiske krise 
handler om, og som borgeren ikke selv kan 
løse, magte eller overskue – til de misforstå-
elser, der skyldes at behandleren ikke har et 
særlig dybtgående kendskab til sin patient. 
Det kan betyde forkerte diagnoser, forkert 
medicin og forkerte tilbud. 

- Overordnet set kan man sige, at det oftest 
går galt der, hvor behandleren ikke forstår at 
kommunikere på patientens præmisser. Selv-
følgelig gælder det også den anden vej rundt 
– men her er faktum jo, at sindslidelsen ofte 
kan stå i vejen for den psykisk syges forståel-
se af sig selv og sit liv, siger Knud Kristensen, 
formand for Sind.

Med mindre man er patient i retspsykia-
trien, er de fl este psykiatriske indlæggelser 
ganske kortvarige. Det skyldes at psykiatrien i 
dag kun skal behandle akutte kriser eller akut 
forværring af en psykisk tilstand. 

»Jeg hader at være syg med 
noget, man ikke kan se. Mange 
indenfor behandlingssystemet 
ser mig bare som en hysterisk 
kælling eller en tudeprinsesse. 
Det gør ondt.  Jeg ved godt, at 

jeg har fejl. Jeg ved godt, at mine 
følelser spiller skak med min 
fornuft – og at mine følelser 

alt for ofte vinder. Men prøv at 
hør på mig. Prøv at have lidt 

tålmodighed med mig. Jeg er 
ikke (helt) rask. Forstå det nu!«

Christine Musante, 27 år
Lider af (bla.) Post Traumatisk Stress 

Syndrom og spiseforstyrrelser

Personlige noter af Lianne Larsen

En gang imellem bliver jeg desperat, 
når de grimme tanker sniger sig ind i 
mit hoved. Hvem kan jeg snakke med, 

hvem kan jeg fortælle om disse tanker uden at 
genere dem? Jeg føler ikke, jeg kan tillade mig 
at ringe til hverken familien eller sætte ven-
skaber på prøve ved at åbne op og fortælle. 
Jeg føler ikke, jeg kan tillade mig at give dem 
den ekstra bekymring. De ved, jeg er ”syg”, 
men de forstår slet ikke, hvad det handler om. 

Jeg gik med mine tanker for mig selv i fl ere 
år, men blev så tilknyttet gruppesamtaler på 
det psykoterapeutiske center Stolpegården i 
Gentofte. Der kunne jeg hælde det hele i ho-
vedet på de andre piger der deltog. Det hjalp, 
fordi jeg pludselig ikke var alene mere. Ikke 
bare kunne jeg åbne op for tankerne, men de 
forstod dem også, fordi de fl este var i samme 
eller lignende situation. De lyttede, responde-
rede og gav mig gode råd. De hjalp med til at 
gøre hverdagen udholdelig, at sætte tankerne 
på stand-by og leve et næsten normalt liv.

Men man kan kun deltage i 18 uger, så er 

det slut med at fortælle. Problemet er bare, 
at fordi man slutter i gruppen, stopper tan-
kerne ikke. Tankerne fortsætter deres eget liv. 
De sniger sig ind og pludselig kan man ikke 
styre dem mere og så er man igen alene med 
tankerne. Måske var det hele bare en gulerod 
for at tro man kan blive helbredt. Måske tror 
de virkeligt, at man bliver helbredt?

Essensen er, at man nok aldrig bliver hel-
bredt, og en af de refl eksioner jeg har fået, det 
er; hvorfor kan man ikke selv afgøre, hvornår 
tankerne er til at holde ud og så først stoppe 
sin deltagelse i gruppesamtaler der? Eller - 
hvorfor fi ndes der ikke en slags frivillig klub 
– et sted hvor man kan fortsætte efter de 18 
uger i behandling, et sted hvor man kan fort-
sætte med at fortælle om tankerne. Måske kan 
man den vej igennem lære at styre tankerne, 
så man kan leve et næsten normalt liv. 

Og jeg er nok ikke den eneste, der har væ-
ret den trummerum igennem.     

Lianne Larsen er 53 år og bor på Østerbro i 
København.

Fortsættes s. 30

    borderline, specielle former for angst el-

3 gode råd til at 
få din behandlers 
opmærksomhed:
 
• Husk at tude, når du kommer 

hen til skranken, ikke for tid-
ligt og ikke for sent, men just 
in time…

• Formulér dig rodet og usam-
menhængende, så du ikke vir-
ker for velfungerende.

• Husk, at selvmordstanker des-
værre (næsten) altid udløser 1. 
overnatning på psyk

På hjemmesiden k10.dk, der henven-
der sig til mennesker, der er kommet 
i klemme i systemet, er der mange 
diskussioner om det at ”smøre på” 
når man er til møde i kommunen. 
Det anbefales generelt ikke. Om-
vendt fremgår det af diskussionerne 
på k10, at borgerne skal være gode 
til at forklare kommunen om deres 
behov. 

ligee usgsgtgtgst sgsgtgsgyygygeyeeyetytgtgygtgReRe
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En dag i 
Alice von 
Sterns liv

Fotos af Jette Nielsen, tekst af 
Klavs Serup Rasmussen

Alice von Stern er selvstændig kvinde 
fra Bindslev. Hun er på 32 år gammel 
og har valgt familien fra - til fordel for 

jagten på sandheden. Alice' venner kan godt 
lide at spille håndbold og deltage i det årlige 
harmonikatræf. Sådan er Alice ikke. Hun kan 
også godt lide spas, men helst i et lidt større 
perspektiv. 

Derfor arbejder Alice for en tænketank af 
paranoide mennesker, der ikke selv tør gå 
udenfor en dør.  Alice er deres øje i marken, 
og mens tænketankens medlemmer knokler 
under mottoet ”næppe tilfældigt,” er det ofte 
Alice, der må ud i felten og fi nde de afgøren-
de beviser.

Tænketanken har i længere tid været op-
taget af et særligt mystisk fænomen: Det la-
der til, at hvis man spiller optagelser med 
beskæftigelsesminister Inger Støjberg bag-
læns, så lyder det mistænkeligt meget som 
den til dato mest berømte optagelse af rum-
væseners radiokommunikation, det berømte 
SHGb02+14a signal

For at undersøge, hvad Inger Støjberg for-
søger at fortælle rumvæsenerne, har tænke-
tanken bedt Alice Von Stern om hjælp. Egent-

lig burde Alice køle lidt af efter en rutine-
mæssig tur til Japan, hvor hun var på sporet 
af en række kæmpe-øgle fodspor ved siden 
af det ødelagte Fukushima atomkraftværk. 
Men Alice tror, at sandheden fi ndes. Så hun 
har sagt ja til opgaven og ladet Outsiderens 
fotograf være med på arbejde. 

Derfor er det med stor stolthed, at Outsi-
deren kan præsentere: En helt normal dag i 
storbyen – når man hedder Alice…

En helt almindelig dansker 
med et helt ualmindeligt job:

Alice fi nder snart frem til nogle 
små brune klumper af grundstof-
fet AK81, som er en voldsom eks-
plosiv energikilde. Klumperne leder 
Alice ned af en sidegade. Her får hun 
øje på et helligt vægmaleri, som de 
lokale tilbeder. Maleriet forestiller et 
menneske ved siden af en slags my-
stisk næbdyr. Ni dunkle pyramider 
understøtter de to fi gurer. Det er 
tydeligvis pizza-Ali fra Mimersgade 
på maleriet, bare større end han er 
i virkeligheden. Pizza-Ali laver hånd-
tegnet for en calzone, mens han 
krammer det mærkelige næbdyr. 
Hvad betyder det?

Det er aldrig helt nemt at tænke fuldstændig paranoidt. Heldigvis har 
Københavns Borgerservice oprettet en række hot-spots, hvor man kan 
sætte sig og ane ellers skjulte sammenhænge. Det er helt gratis at bruge 
et hot spot. Eller... det forventes måske, at man køber en pose brændte 
mandler af en af de utallige sælgere på Strøget. Ham, der står hvor der en-
gang lå en brillebutik nede ved Magasin, laver nogle gode mandler. I hvert 
fald bedre end fyren ved Rundetårn. Hans mandler er knastørre. Tilfældigt? 

2

1
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Luften fyldes af en sødmefyldt my-
stisk lyd. Hvor kommer den fra? Det 
lyder fuldstændig som en kvindelig 
beskæftigelsesminister, der siger no-
get baglæns. Alice bliver næsten lullet 
ind i en trance, men ryster sit hoved. 
Hun har en mission og det er jagten på 
sandheden. ”Edjedra åp åg” siger lyden 
– igen og igen. Indtil skraldespandene 
ryster og Alice hører en skræppende 
lyd nede fra kloakken: ”Je liv iv jen.” 
Hvor kommer lydene fra?

Alice følger lydene og ender for foden af en my-
stisk port fyldt med oldgamle inskriptioner. De 
lokales tilbedelse af en mærkelig slags næbdyr virker 
meget voldsom. Alice spekulerer over, om hun dog kan 
forstå hvad der foregår. Det hele er meget fremmed-
artet for Alice, der er vokset op i Bindslev, en nordjysk 
landsby. I Bindslev er det nærmeste man kommer på 
et komplot, dengang da nabobyen Hjørring forsøgte at 
overtage harmonikafestivalen i 2007. Igen hører Alice 
den mystiske lyd ”Je liv iv jen”

Alice forfølger den mystiske lyd 
igennem byen. Pludselig stopper 
hun op. Et godt komplot skjuler sig 
altid ved at være totalt åbenlyst. 
Og her, midt på Nørrebro - som er et 
af de tættest befolkede områder i 
Europa - har ukendte gerningsmænd 
ryddet et område på størrelse med 
Læsø og asfalteret det. 

Det er der ingen, der har lagt 
mærke til. Over det hele kan man 
høre ”Edjedra åp åg”

Da Alice undersøger området, ser 
hun helt typiske tegn på Alien Acti-

vity. Der skiltes ligefrem med cola, 
kommunisme og kinesiske tegn – 
uimodståeligt for alle rumvæsener. 

På jorden ligger de brune rester 
af grundstoffet AK81, der er kendt 
for at vride tid & rum. Hvem har la-
vet landingsbanen? Ligger den der 
tilfældigt? Næppe.

Pludselig ser Alice en pæl, der er 
plantet i jorden, uden at nogen ved 
hvorfor. Det ligner en slags okkult op-
slagstavle (pælen er jo rund), og Alice 
går i gang med at undersøge de mysti-
ske beskeder. Ud over en strikkeopskrift 
får Alice øje på tegnet for Heksens pyra-
mide. Hurtigt gentager Alice for sig selv: 
”noscere, velle, audere & tacere,” – at 
vide, ville, turde og tie. Besværgelsen 
skal beskytte Alice. Kort efter vælter 
Outsiderens fotograf og får blå mærker 
over hele kroppen. For første gang tæn-
ker Alice, at tænketanken måske har ret 
– der er komiske kræfter på spil.

4
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Alice forlader Hovedbanegården ud mod Isted-
gade, uden at kunne huske hvor hun kom fra. 
Har hun kørt med DSB? Tiden er i hvert fald mær-
kelig, og Alice er forvirret. I det fjerne hører hun 
en harmonika spille. Solen rammer hendes ansigt. 
Snart er det sommer, og uden at vide hvorfor be-
slutter hun sig for, at alt er i orden. Også selvom 
der er langt hjem til Bindslev. Men når hun kommer 
hjem til de andre, til håndbold, fl adskærme og ta-
len om den næste charterferie, vil hun bare smile. 
Smile og sige til sine venner, at så længe de går på 
arbejde, skal alting nok blive godt.
Alice går ned af Istedgade, mens hun fl øjter. Men 
pludselig får hun øje på nogle små brune klumper, 
der ligger på jorden. Hun stopper op. Står helt stil-
le. Noget i hende går i stå. Fra kloakken hører Alice 
en mystisk skræppende pingvin-agtig lyd ”elbæ 
tid rah iV.” Hvad gør Alice?

Alice von Stern følger lyden gennem en hemmelig dør ind til mag-
tens korridorer. Som gammel spejder er hun altid beredt, altid klar til 
at møde fjenden på den anden side. Alice holder sit æble klar. I æblet 
sidder et mikrokamera, der optager alt hvad der foregår. Resten af 
æblet kan Alice spise, hvis hun bliver småsulten.
 I sin anden hånd har hun det sidste nye indenfor tryllestave. Der er 
alligevel ingen i vores tid, der aner noget om magi, så tryllestavsbran-
chen er måske kørt lidt af sporet. Tryllestaven er i hvert fald besvær-
lig at pudse og fylder temmelig meget i en rejsekuffert. Men Joan 
Ørting har tilbudt at købe tryllestaven for et ukendt beløb – dét er 
måske værd at overveje. 

”Edjedra åp åg” ”Edjedra åp åg” ”Edjedra åp åg” 
– lyden bliver kraftigere og kraftigere. Hov. Den 
summende lyd bliver kastet rundt af ti æg der står 
midt i et nyligt møbleret lokale. Lokalet er indret-
tet med smag, men dog en smule ”over the top”. 
Pludselig kan Alice forstå hvad der bliver sagt: ”Gå 
på arbejde!” ”Gå på arbejde!”
Alice besvimer.

Da Alice vågner, sidder hun i en af Arne Jakob-
sens ”Ægget”-stole. Foran hende hænger et gam-
melt selvportræt af Ritt Bjerregaard, der i 2007 
brugte 850.000 kr. på at få de ti stole installeret 
på Københavns Rådhus. Som de siger i tænketan-
ken som Alice arbejder for, var det ”næppe tilfæl-
digt.” På samme måde som Melodi grand Prix seks 
år tidligere skulle afholdes i Parken i 2001. Eller 
at der blev tændt en kæmpe laser ved den Jyske 
Vestkyst i 1995  endnu mere seks år tidligere. 
Hvorfor sker alle disse ting dog, spørger Alice sig 
selv. Og så er det, hun hører en stemme.

”Så du dalrer bare rundt, når du i virkeligheden 
kunne gå på arbejde?! Ligesom alle de andre sløve 
hundehoveder. Nasserøve. Slamberter og løsgæn-
gere!!!”

Stolen bliver drejet og Alice ser op på et slimet 
rumvæsen, der stort set ligner Inger Støjberg. Men 
samtidig ligner rumvæsenet faktisk også Køben-
havns overborgmester Frank Jensen. Især omkring 
hagen. Tanken om en galaktisk beskæftigelses-
minister, der forklædt som politiker støvsuger 
universet for arbejdskraft er svimlende. En ting er 
at Alice aldrig troede på sin barndoms lærdom om, 
at der er forskel på politikere – men at København 
er lavet om til en galaktisk fælde for arbejdsløse 
rumpingviner - bare så de kan komme i aktivering 
– dét synes Alice er tarveligt.
Alice besvimer igen.
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Hvad Hvad 
synes du synes du 
om mig?  om mig?  
synes du 
om mig?  
synes du synes du 
om mig?  
synes du 
Af Boye Haure, nationaløkonom

Brian Haure, min bror, og jeg har læn-
ge været en slags enebørn, da vi ret 
tidligt blev skilt ad og ikke har andre 

søskende end hinanden. 
Vi voksede op sammen på Lolland, men 

blev taget fra hinanden, da jeg var 6 og han 
13 år. Da kom min bror på skole i Jylland og 
jeg blev anbragt i pleje. Det varede dog kun 
et år, så blev jeg fl yttet til vores mor og min 
stedfar, der boede på Nørrebro i København.  
     
Min bror tog HF og arbejdede indenfor 
landbrug, mens jeg tog studentereksamen og 
arbejdede på kontor. Vi så ikke ret meget til 
hinanden i disse år.

Jeg har ofte oplevet, at han har påtaget 
sig en slags farrolle overfor mig. Det har væ-
ret og er kærligt ment - men har ofte også 
været ret irriterende, da vi hen af vejen ud-
viklede os meget forskelligt og fi k forskellige 
værdier og livstile. Jeg er også udpræget by-
menneske, hvorimod han er udpræget land-
menneske. 

Min bror har tre børn - Tanya, Senia og 
Marcus - og jeg ét - Benjamin - i nævnte 
aldersrækkefølge. De er voksne nu. Da de 

var små, tog jeg og min mor og Benjamin 
ofte til jul, påske og sommerferie hos min 
bror i Jylland. Det husker jeg som dejlige 
familiekomsammen`er. En skøn tid, faktisk. 

I dag er vi begge er skilt fra vores børns 
mødre. Jeg er ungkarl, og han lever i fast for-
hold. Vi ses 3-4 gange om året. Vi sms`er dag-
ligt. I en periode gjorde vi ikke engang det. 
For mig er det fi nt, at det fungerer sådan. Det 
er kun, hvis der er noget, ”der brænder på”, 
at vi ringer til hinanden - men så gør vi det 
også. 

I september sidste år sendte jeg en mail til 
min bror og bad ham skrive nogle ord om 
noget, vi aldrig rigtigt har talt om – nemlig 
forholdet mellem ham og mig.

Jeg anmodede ham om at være barsk, for 
jeg er nysgerrig og vil høre tingene, som de 
er: Hvad tænker han om min manio-depres-
sivitet? Har der været en skam? Hvad synes 
han om min udvikling?     

Boye Haure er 49 år gammel, uddannet 
cand.polit, nationaløkonom og 
førtidspensionist, medlem af Outsiderens 
redaktion samt aktiv på noget nær fuldtid i 
Det radikale Venstre.

Brev til min bror:Brev til min bror:

»I september sidste år sendte jeg en 
mail til min storebror, Brian, hvor jeg 
bad ham skrive nogle ord om noget, 
vi aldrig rigtigt har talt om – nemlig 
forholdet mellem ham og mig.
Jeg anmodede ham om at være barsk,
for jeg var nysgerrig og ville høre 
tingene, som de er: Hvad tænker han 
om min manio-depressivitet? 
Har der været en skam? 
Hvad synes han om min udvikling?«

SPØRGSMÅL 

TIL EN 

PÅRØRENDE

Illustration: Jakob Tolstrup

Få svar på næste side
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lingen. Lige siden Boye selv har erkendt, hvor 
alvorlig hans sygdom er, og hvilke store be-
grænsninger det betyder for hans liv, samt at 
han har fået tildelt førtidspension, er hans liv 
forvandlet fra det rene helvede – i perioder 
– til noget nær at komme i himlen. Hans ad-
færd er blevet afdæmpet, næsten ”normal” 
– hvad det så end er – og han har fået styr 
på økonomi og sit dagligliv. Omvendt beun-
drer jeg ham - og hans nære venner gennem 
mange år - for at han har kunnet bevare et 
godt og stærkt forhold til dem. Men jeg tror, 
det har været afgørende for især forholdet til 
hans måske bedste ven i dag, at de fysisk og 
geografi sk har været på afstand af hinanden.

Det er mit indtryk, at det er meget afgøren-
de, at Boye er sluppet for det preset med at 
skulle præstere noget og være til stede i en 
afgørende sammenhæng til en bestemt tid 
og binde sig til at levere et stramt defi neret 
arbejdsresultat til en deadline, han ikke selv 
kan ændre.

 Sluppet for det pres, er han ”blevet sig 
selv” og bruger nu sit intellekt og kolossale 
viden til at øve indfl ydelse på samfundsud-
viklingen, især politisk og økonomisk. Nu er 
det heller ikke sådan, at alt har været kastet 
overbord i dårlige perioder. Engagemen-
tet har været svingende, men der er næppe 
mange som i den grad har holdt fast i det 
radikale parti gennem mange år. Jeg ved, 
at Boye er højt anerkendt for sit brændende 
engagement på disse fronter. Det være sig 
som debattør eller med saglige økonomiske 
indlæg i dagspressen, eller som meget aner-
kendt strateg internt i partiet. Der er oven i 
købet mange som holder af ham i disse roller, 
ja ligefrem elsker ham. Og jeg er meget stolt 
af hans indsats.

Mange berømte kreative personer gen-
nem historien har været manio-depressive. 

Det gælder for en 
vor egen Grundtvig, 
hvis lidelse var helt 
ekstrem. Han kunne 
skrive genialt uden 
søvn og hvile i lan-
ge perioder. I lige så 
lange perioder var 
han uden forbin-
delse med omver-
denen, udover hans 
kone, der heldigvis 
tog sig af ham. Der 
kunne nævnes mange, mange 
fl ere, også nulevende.

Heldigvis er det sådan at en 
bipolar lidelse i dag kan behand-
les, så den ramte bliver næsten 
normal. Boye har stadig udsving, 
og der er stadig områder, især 
rent praktisk, hvor jeg kan mærke han gerne 
vil have ryddet op. Men jeg har fået min lil-
lebror ”tilbage” og det er en ren fornøjelse. 
Som jeg oplever det, er det mest markante, at 
hans realitetssans og dømmekraft er intakt. 

Endnu bedre er det blevet sådan, at hvis 
Boye er i tvivl, kan han mærke det, og så be-
der han om hjælp og råd. Det er ”normalt” 
– for det bør alle mennesker gøre en gang 
imellem.   

Brian Haure er 56 år, oprindelig cand.agro,
senere uddannet som journalist fra Dan-
marks Journalisthøjskole. Virkede i en 
årrække som journalist, bl.a. på Jyllands-
Posten, hvorefter han derefter grundlagde 
medie- og rekrutteringsvirksomheden Baltic 
Highlights i Riga, Letland.
I dag beskæftiger han sig med strategisk 
kommunikation, holder foredrag, er ved at 
springe ud som forfatter og leger med et lille 
hobbylandbrug. 

Jeg har 
lovet at 
Jeg har 
lovet at 
Jeg har 

passe 
på dig
passe 
på dig
passe 

Af Brian Haure, cand. agro

Som storebror til Boye Haure er jeg 
i dag nærmeste pårørende efter vor 
moders død for nogle år siden. 

Vores mor fulgte Boye meget tæt og det 
var meget vigtigt for hende, at jeg lovede ”at 
passe på Boye”. Det lovede jeg hende inden 
hun døde, og det er en af årsagerne til, at 
vi de senere år er kommet meget tættere på 
hinanden. Jeg er i dag 56 år, Boye er 7 år 
yngre, så man må sige, at det var på tide, vi 
fi k et tættere forhold.

Det er ikke mit indtryk, at vor moders øn-
ske om at jeg skulle passe godt på min lille-
bror, direkte var begrundet i hans bipolare 
lidelse – maniodepressiviteten - selv om den 
har været klart diagnosticeret i en længere 
årrække. Det var mere en mors direkte om-
sorg for sit barn som ”ikke så stærk” hvor 
hun opfattede mig som ”meget stærkere”. 
Det har hun sagt mange gange.

Nu er det altid svært at bedømme ens 
nærmeste helt uvildigt, men der er meget, 
som helt uden for diskussion er blevet klart 
gennem årene. Der er afgjort tale om en ar-
velig lidelse i familien. Men det er naturligvis 
ikke afgørende for min oplevelse af min lil-
lebror og hans sygdom.

Det jeg husker som det absolut domineren-
de som storebror er den næsten totale man-
gel på stabilitet. Jeg har selv beskæftiget mig 
med fl ere forskellige ting i fl ere brancher i 
mit liv, men det er slet ikke sådan jeg mener 
det. Uanset hvor i livet Boye har været som 
voksen, har der været mange helt uforudsi-
gelige ekstreme udsving.

Lige fra at Boye troede han kunne gå på 
vandet, til at man ikke hørte fra ham, når 
han låste sig inde. Og det kunne godt være 
længe, man ikke hørte noget fra ham. Det 
har reelt været det mest belastende. Ikke at 
vide om han var død eller levende. Jeg ved, 
at vores mor havde det på samme måde. For 
mig har det været ekstra belastende, fordi vi 
altid har boet i hver sin ende af landet og 
jeg har tilmed boet meget i udlandet. Det er 
meget svært, når man skal tale med andre, 
f.eks. fra lokalpsykiatrien, at bedømme om 
det f.eks er rimeligt at få døren låst op, for at 
se hvad der er sket.

Lige siden Boye var helt ung, har det også 
været meget tydeligt, at han i gode perioder 
kunne klare det, jeg vil kalde for en normal 
arbejds- og familiemæssig belastning. Jeg 
ved, at han selv har opfattet disse belast-
ninger som hårde, eller meget hårde. I an-
dre perioder har han nærmest været ude af 
stand til at klare belastninger overhovedet. 
Når det har været værst, er det mit indtryk, 
at han næsten ikke har været i stand til at stå 
på benene.

Alle de almindeligt kendte tegn på forskel-
lige faser i en bipolar lidelse er til at leve 
med, så længe det ikke kammer over i det 
ekstreme. Boye har altid været meget ta-
lende - det er vi generelt i familien. Det har 
derfor somme tider været svært at se, når 
han er gået over i den fase, hvor talestrøm-
men er manisk og han mister virkeligheds-
fornemmelsen. Det kan være ekstremt svært 
at bedømme, når man ikke er tæt på. Især 
fordi det er meget tydeligt at han, som andre 
med den lidelse, gennem lang tids erfaring, 
er blevet skræmmende god til at skjule fa-
resignalerne – indtil det punkt hvor det er 
åbenbart for enhver, at pendulet er svunget 
helt ud til den ene eller anden side.

Boyes sygdom har vel ikke været mere 
ekstrem end den er for andre, der virkelig 
er ramt. Men jeg har nok tidligere, hvor det 
var rigtig slemt, oplevet det som helt uvirke-
ligt. Det har været lige fra en behandlings-
dom, hvor jeg var indsat som hans værge, 
over episoder hvor man virkelig har haft det 
dårligt med hans optræden, til indlæggelser 
hvor han var gået helt i sort. Samtidig har 
hans ”ydre” liv, lige fra sociale relationer til 
nogle mennesker og til hans privatøkonomi, 
været noget forfærdeligt rod. Hans døm-
mekraft med hensyn til hvem det ville være 
godt for ham at omgås, både ude og hjemme, 
har efter min mening til tider været ikke ek-
sisterende.

Der har været en klar skillelinje i udvik-

Storebror svarer: 

SPØRGSMÅL 

TIL EN 

PÅRØRENDE

»Det mest belastende 
har været ikke at vide, 
om Boye var død eller 
levende. Jeg ved, at 
vores mor havde det på 
samme måde.«

Brian og Boye 
fra familie-
albummet.
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og glas-
telefonen

Krigeren

Klumme af Sharma Kunsang

J eg vil have min telefon tilbage!” - sag-
de Vibeke pludselig en dag – ”det sid-
ste krigeren har fortalt mig, er at den 

befi nder sig over Canada lige nu. Men den er 
i evig bevægelse højt i himmelrummet.” 

Hun stod i min dør og kløede sig let i den 
lyse morgenhårs frisure, som hun har om af-
tenen. Om morgenen ser hun mere normal 
ud, ”Der ligger millioner i den telefon.”

Derfor har Vibeke besluttet, at det er på 
tide, at telefonen holder op med at være æte-
risk og bliver fysisk. Så hun kan få pengene. 
Jeg spurgte hende om hun ikke bare kunne 
bede den om at blive til fast stof. Hun sva-
rede, ”Det kan man ikke bede den om, det er 
jo bare en telefon.”

Vibeke kender en eller fl ere krigere. De vil 
hende ondt. Forhindrer hende i at sove om 
natten. Forleden bankede hun på min dør, 
for at spørge om jeg evnede at løse hendes 
problem med krigerne. Hun havde fundet ud 
af at jeg er Buddhist, og hun håbede måske 
på, at jeg kunne trække på alt, hvad der lig-
ner østens mystik. Hun er altid rolig på trods 
af krigerne, i hvert fald på ydersiden. Inden-
for er hun fyldt op med dæmoner. Krigere, 
som hun efterhånden vedkender som fuldt 
tilstede. 

Telefonen er lavet af klart glas, så alle og 
enhver kan se pengene. Hele kortegen af kri-
gere og telefon har for længst forladt Canada 
og bevæget sig i retning af Australien. Hun 
kan ikke præcis sige hvorhen. Australien er 

et stort kontinent. Et sted hun umiddelbart 
heller ikke kunne genkende på sin indre 
fl ugtrute. Sin krigeriske GPS. Men den er fuld 
nu, telefonen. Uanset hvor den har været på 
sin lange rejse, har folk puttet penge i den 
for at ringe. 

Krigere vinder ikke altid
En dag tog Vibeke sine store sorte Gretha 
Garbo solbriller af. Det var i forvejen over-
skyet. Hun brugte solbrillerne som et red-
skab. Når de var på, var hun lukket inde i sit 
eget univers, og kunne gemme sig. Resten af 
tiden sad de oppe i håret. Meget moderigtigt. 

Der skete det, at hendes nyindkøbte 42 
tommers fl adskærms fjernsyn blev totalt 
overtaget af krigerne. Fjernsynet sprang 
samme aften i luften med et brag af lyd og 
glas. Der var bare det, at der i sidste ende 
ikke skete noget med fjernsynet. Krigerne 
havde bøjet sig da hun forlangte det tilbage 
i sin oprindelige tilstand. Derfor røg solbril-
lerne af. Vibeke kunne tilsyneladende navi-
gere nogenlunde i de psykisk oprørte vande. 
Eller sådan noget. Det kan hun ikke rigtigt 
sætte ord på. 

Det er en ære at få et glimt ind i en verden, 
som lægerne har diagnosticeret skizofren, 
vangforestillinger, borderline, og så over-
raskelsen for mig. Narcissist!  Et eller andet 
sted, har jeg, under vores bekendtskab, hen-
de mistænkt for at tage pis på alt. Besidder 
hun et sjældent klarsyn? Hvorfor ser hun, på 
en måde, op til sig selv?

En ære at kende Vibeke
Jeg har besluttet mig for at tage i mod Vi-
beke på den bane, hun befi nder sig på. Fuld-

stændig åben 
og på hendes 
præmisser. 
Det er ikke et 
krav hun har sat, 
men en selvfølgelig-
hed, at jeg følger.

Hendes normale tøjvalg
er i den lyse ende af skalaen. Der 
er meget hvidt og fl æser i mellem. Og i den 
grad alternativ. Eller måske parallelt eller 
en særlig indsigt opslået af krigerne. Når 
jeg husker tilbage til halvfjerdserne, så jeg 
pludselig hende eller rigtig mange af hende, 
klædt på samme måde. Måske havde hun 
slet ikke fl yttet sig! Måske havde livet pas-
seret hende uden at sætte væsentlige udvik-
lende spor. Hvor skulle hun få de spor fra? 
Hun er fattig. Penge er noget vi mange gange 
har talt om. Der var de millioner der lå og 
svævede i den oplyste og glasklare telefon 
et sted over Australien. Men den sag ville 
forblive uændret indtil hendes værge gav sit 
”go ahead..!”- sagde hun. Uden at smile. Hun 
smiler aldrig. Jeg, og måske også hende selv, 
ved godt at det vil værgen aldrig sige. Men 
hun lever fi nt med håbet.

Vibeke er også alternativ smuk. Ikke på 
den måde, der indgår naturligt i det sædvan-
lige mand/kvinde hierarki. Men krigerne og 
krigen har gjort hende smuk. Næsten som 
en lyshåret udgave af Mona Lisa. Noget hun 
bestemt ikke selv taler om. Hun er ikke i sit 
indre smuk, mere i retning af noget andre 
ikke kan forstå. Jeg kan dog, i visse øjeblikke, 
fornemme en hvis træthed i hende, over hele 
tiden at leve parallelt med andres tilværelse. 
Hvad fanden, den eneste forskel er jo bare 

at ingen forstår hende. Alle andre 
fornægter bare sig selv. De har ikke 
noget at fortælle andre. Det har 
hun desværre heller ikke selv...

Vibeke er det der kaldes me-
get syg (lidt syg er vi vel allesam-
men)...Men jeg oplever hende også 
som en stor personlighed. Hun 
skulle bare have slået sine folder 
lige præcis der hvor den klare og 
regbuefarvede telefon var på vej 
hen ...Hvad er det der sker med 
den satans telefon?   

Sharma Kunsang er Buddhist og 
har for nyligt smidt sit efternavn 
Christensen. Beretningen om Vibeke er en 
hyldest til alle, der hver dag navigerer i 
stormvejret på de indre landkort, og hvor 
en stille stund kan være den største sejr. 
Vibeke er en nulevende person, hvis rigtige 
navn er redaktionen bekendt. 

Take a walk on the wild side:

-Jeg har besluttet mig for at tage imod Vibeke 
på den bane, hun befi nder sig på. Fuldstændig 

åben og på hendes præmisser…  
Outsiderens indsendte medarbejder, Sharma 

Kunsang, rapporterer her fra en rejse rundt i et
alternativt sinds virkelighed 

sammen med en god veninde.

»Der skete det, at 
hendes nyindkøbte 42 
tommers fl adskærms 
fjernsyn blev totalt 
overtaget af krigerne. 
Fjernsynet sprang 
samme aften i luften 
med et brag af lyd og 
glas. Der var bare det, 
at der i sidste ende 
ikke skete noget med 
fjernsynet. Krigerne 
havde bøjet sig da hun 
forlangte det tilbage i 
sin oprindelige tilstand«

UDE I 
GALAXEN
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Tilsidst 
måtte jeg 

tage bussen

Fra super-
model til 
rollemodel

Essay af Julie Feilberg

Jeg har, som de fl este psykiatriske pa-
tienter, mange gange fået at vide, at 
motion er fantastisk godt for psyken, 

ikke bare for helbredet. Før i tiden, inden jeg 
blev patient, skænkede jeg det ikke en tanke, 
det var bare noget, der skulle undgås. Gym-
nastik var og blev mit hadefag i skolen, jeg 

fandt på undskyldninger for ikke 
at deltage og efterhånden pjæk-
kede jeg stort set fra det. Absolut 
ikke anstrenge sig fysisk, hvis man 
kunne undgå det. Gå kunne jeg 
dog, værre var det heller ikke. Da 
jeg fl yttede hjemmefra, begyndte 
jeg at cykle til og fra det jeg skul-
le, men det gik ikke så godt, fordi 
jeg led af katatone, dvs mærkelige 
bevægelsesforstyrrelser og derfor 

havde svært ved at styre en cykel, så nogle 
gange kørte jeg helt vanvittigt. Og til sidst 
stoppede jeg med cykle efter et uheld. Så var 
der ikke andet at gøre end at tage bussen.

Da jeg kom på Sct. Hans i år 2000, lærte jeg, 
at motion og særligt løbetræning var særde-
les gavnligt for psyken, og at undersøgelser 
havde påvist, hvordan det kunne mindske 
depression og angst, og forbedre de kogni-
tive funktioner. Og så blev jeg helt forhip-
pet. Medicinen havde kun en ringe effekt, 
så jeg ville fi nde et eller andet, der kunne 
hjælpe. Jeg trænede mig op til at løbe rundt 
om hospitalets område hver dag, endda to 
gange om dagen. Det faldt dog desværre 
sammen med at jeg fi k spiseforstyrrelser, 
en blanding af bulimi og anoreksi. I løbet af 
nogle måneder blev jeg ret undervægtig og 

underernæret og der-
for også temmelig af-
kræftet. Jeg magtede 
stort set ingenting. Til 
sidst kunne jeg heller 
ikke overkomme min 
daglige løbetur. Jeg 
ved ikke, hvor kvinder 
har den der besættelse 
af den tynde krop fra, 
det må være fordi de 
tror det er, om ikke til-
trækkende, så i hvert 
fald enormt interes-
sant at være afpillet 
som et skelet. Berøm-
te kvinder, der taber 
sig drastisk, får jo en 
masse opmærksomhed i ugebladene og dul-
lebladene. Kvinder beundrer de medsøstre, 
der uden besvær kan holde en åleslank fi gur. 
Men heldigvis kom jeg ud af den besættelse 
fuldstændig uden hjælp, for det er noget af 
det, der er sværest at behandle. Med tiden 
bliver man meget mere afslappet omkring 
sig selv og sit image, udseendet spiller en 
langt mindre rolle for en voksen kvinde end 
for en ung pige. Nu er det faktisk de overfl ø-
dige kilo, jeg slås med.

Jeg boede en årrække på bocenteret Sund-
bygård på Amager, hvor jeg i perioder dyr-
kede en hel del motion, og i andre perioder 
næsten ikke noget. Det er svært for mig at 
vurdere præcis, hvordan det indvirkede på 
min psyke. Selvfølgelig har man det bedre 
efter man har trænet, sådan er det jo uanset 
om man er syg eller ej. Og nu er jeg  begyndt 
igen. Godt nok har jeg været medlem at et 
fi tnesscenter i fl ere år, men før i tiden var 

det noget, jeg skulle 
punke mig selv til at 
gøre. Når man af na-
tur er fysisk doven, er 
det fristende at sige til 
selv: i morgen, i mor-
gen, i morgen. I dag er 
jeg begyndte at nyde 
at tage en time i træ-
ningscenteret; en halv 
time på stepmaskinen, 
80-100 mavebøjnin-
ger og ca. 20 minut-
ters styrketræning. 
En gang imellem skal 
jeg lige overtale mig 
selv til at pakke mit 
træningstøj sammen, 
men på vej derover 
glæder jeg mig faktisk 
til det. Ikke mindst 
fordi jeg kan mærke, 
at min kondition har 
forbedret sig betyde-
ligt, fordi jeg har tabt 
7-8 kg. Jeg føler også, 
at regelmæssig motion 
hjælper mig til at hol-
de alkoholtørsten lidt 
i skak. Der er dog kun 

en ting, der får dig til at tabe dig, og det er 
i en længere periode at spise langt mindre 
end man plejer. Spis en fjerdedel af det du 
plejer, så skal du nok tabe dig, uanset om du 
får psykofarmaka eller ej. Medicinen er slet 
ikke nogen undskyldning for at være over-
vægtig.

Men bliver man nu også mindre sinds-
lidende af at motionere? Det er jo svært at 
afgøre for en patient. Der er så mange ting 
der spiller ind på psyken, om man får en 
ordentlig medicinsk behandling, om man 
spiser fornuftigt, sover igennem om natten, 
hvor meget alkohol man drikker osv. Men 
det allervigtigste er, om man kan lide den 
motionsform, man har valgt og om man er 
nogenlunde tilfreds med det liv, man fører. 
Det er den vigtigste motivationsfaktor, hvis 
man skal fortsætte med de gode vaner i lang 
tid. At løbe, træne og dyrke fi tness, udeluk-
kende fordi man vil tabe sig, det synes jeg 
ærligt talt er dårlig motivation.    

Essay af Gunver Sørensen

For børn og psykisk syge er det sær-
lig vigtigt at have rollemodeller. De to 
grupper ved ikke rigtig, hvordan man 

skal opføre sig og har derfor behov for nogle, 
der viser vej.

Men hvilken vej er det, rollemodellen skal 
vise, og hvordan viser den det?

Når man ser vores samfund i dag har ud-
seendet en stor betydning. Kvinder retter de-
res øjenbryn til, så det ser helt unaturligt ud, 
bruger makeup og går med høje hæle. Mænd 
er mere naturlige, men det er blevet moder-
ne for mænd også at dyrke deres udseende 
med make-up, bryllcreme og spidse sko.

I reklamerne er det helt ekstremt med 
mennesker, der er skåret til og de-
signet for at være rollemodel for 
det produkt, der nu sælges.

Heldigvis har vi også andre 
rollemodeller som politikere, der 
har sine meningers mod. Men 
selv blandt dem er der ikke nogen 
grimme eller handicappede.

Udseendet har faktisk betyd-
ning i hele samfundet og sært nok 
er mange af de, der ikke har udse-
endet med sig, udelukket fra civilsamfundet, 
på overførselsindkomster.

Men der er mange andre slags rollemo-
deller - forældre er jo oplagte rollemodeller 
og for psykisk syge er også behandlere og 
ansatte på institutioner vigtige rollemodel-
ler, Endelig kan man sige, at vi alle sammen 
mere eller mindre har det ansvar at være 
rollemodeller for nogen. Fra det lille barn i 
børnehaven overfor det endnu mindre barn 
til den friske psykisk syge for den mindre fri-
ske psykisk syge.

Men tager vi det ansvar på os? Kender vi 
os selv og er vi bevidste om vores funktion 
som rollemodel?

Jeg vil komme med et eksempel. Jeg så en 
ung, meget smuk kvinde forleden dag. Hun 
var så smuk, at hun lyste op i gade-

»Jeg ved ikke, hvor 
kvinder har dender 

besættelse af den tynde 
krop fra, det må være 

fordi de tror det er, 
om ikke tiltrækkende, 
så i hvert fald enormt 

interessant at være 
afpillet som et skelet.«

»Udseendet har 
faktisk betydning i 
hele samfundet og 
sært nok er mange 
af de, der ikke har 
udseendet med sig, 
udelukket fra civil-
samfundet, på over-
førselsindkomster.«

Illustrationer: Katrine Fokdal
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Sørens!
Det var 

Litteært causeri af Boye Haure

Den 2. september 2010 gik jeg ud til 
Assistens Kirkegård i København, 
hvor Søren Kierkegaard ligger begra-

vet. Der mødte jeg en gruppe af turister, som 
stod ved hans familiegravsted. Da jeg opda-
gede, at de ikke vidste ret meget om manden, 
begyndte jeg at fortælle: Han blev født den 5. 
maj 1813 og døde i 1855, København var me-
get fattigt dengang, han var syg, måske psy-
kisk, i perioder, han gik mange ture osvosv. 

Da jeg havde talt og svaret på spørgsmål i 
over en halv time, sagde jeg; …and now coins 
please. ..Men de ville ikke betale. Sådan nog-
le nærige turister. Til gengæld klappede de.

Jeg har læst meget Søren Kierkegaard i 
mit liv. Jeg købte hans samlede værker, da 
jeg var 18 år. Jeg tænkte, at det ville være 
rart at have noget kvalifi ceret fi losofi , som 
holder i mange år, selvom han blandt visse 
fagfi losoffer vist nok regnes for at være lille. 

 
Igennem årene har mange psykiatere stil-
let diagnoser på Søren Kierkegaard. En del 
af dem mener, at han var både manisk og 
led af angst, mens andre vurderer det an-
derledes. Det gælder f.eks  Hjalmar Helweg, 
der har skrevet klassikeren på næsten 500 

sider: ”Søren Kierkegaard. 
En psykiatrisk-psykologisk 
studie”, som jeg lånte på Fre-
deriksberg Hospital under en 
indlæggelse for en del   år si-
den. Hjalmar Helweg når frem 
til, at Søren var maniodepres-
siv med massive op – og nedture. 
Men deri er forskeren Joakim Garff 
helt uenig. Han har skrevet et andet 
mammut-værk, den moderne klassiker 
”SAK” ( initialerne i  Søren Aabye Kier-
kegaard), hvor han slår til lyd for at Søren 
hverken var det ene eller det andet. Han var 
”bare” søvnløs. 

I det hele taget vil Sørens sind – sundt el-
ler ej – med garanti blive diskuteret herfra 
og til evigheden. Med en klar tendens til at 
psykiaterne diagnosticerer ham til at have 
en og gerne fl ere psykiske sygdomme, mens 
de litterære forskere som regel er lidt mere 
tilbageholdende.

Jeg selv er i øvrigt af den opfattelse, at 
han led af epilepsi. Det er jeg ikke alene om 
– præsten Leif Bork Hansen har samme hold-
ning, som er funderet i nedskrevne vidnes-
byrd fra Kierkegaards samtid, hvori berettes 
om anfald, hvor Kierkegaard faldt om på ga-
den og lå og spjættede i længere tid. Derud-
over skulle det også være sikkert og vist, at 

datidige midler 
mod bl.a epilepsi blev f
undet i lommen på ham, da han døde 
i november 1855, kun 42 år gammel.

Når bølgerne går højt, kan man lade sig in-
spirere af, hvad Søren skrev. Ved konfi rma-
tion f.eks, eller når jeg fylder 50 år, som jeg 
gør d. 19. oktober 2011. Et sted skriver Kier-
kegaard: ”Udtrykket for, at Selvet ikke ved 
sig selv kan komme til eller være i Ligevægt 
og Ro, men kun ved i at forholde sig til sig 
selv at forholde sig til Det, som har sat hele 
Forholdet” – og det vil jeg tage til mig på 
dagen. Der vil jeg være ligevægten, der in-
viterer familie og venner til stor fødselsdag i 
festlokalerne nede i kælderen. Jeg skal fejres 

med maner, siger mine venner.  
Fortjener jeg det? Det vil vise 
sig. Som Søren skriver i et geni-
alt indfald:  ”Livet leves forlæns. 
Forstås baglæns”. 

Søren fi k en streng opdra-
gelse af sin far ligesom mig. Han 
døde i 1969 lige efter juletid. Ef-
ter en samler kommer en spre-
der. Og uden at det skal lyde for 
højrøvet, så sker det, at jeg føler 
et slægtsskab. Også jeg blev et 
godt hoved, åbent for alt som 
interesserer mig. Til tider lidt 
for frygtsom.   

Søren er så mystisk. Det 
skyldes hans levemåde. En 

gigant i tanken, en dværg i 
bevægelsen. Han havde ikke be-

hov for at opsøge fremmede steder for at få 
inspiration. Han kom således aldrig til Paris. 
Kun en sviptur til Jylland blev det til. Og lidt 
hestevognskørsel til Nordsjælland. Det var 
før fodboldspillet blev opfundet i England. 
DBU er fra 1889. Hvad det har med sagen at 
gøre? Alt, thi det er en af den slags associa-
tioner, som Søren Kierkegaard lærte os at 
værdsætte.   

Boye Haure er uddannet cand. polit, natio-
naløkonom og førtidspensionist. 
I 1990`erne var han desuden medlem af 
Søren Kierkegaard-selskabet. 

Boye Haure, medarbejder på tidsskriftet 
Outsideren, har i fl ere år anmodet redakti-
onsledelsen på Outsideren om at få spalte-
plads til en artikel om sit store idol – den 
danske fi losof Søren Kierkegaard.  

I anledning af Boyes forestående 50 års 
fødselsdagt til oktober har vi besluttet at 
opfylde ønsket, hvorfor vi her bringer en af 
de utallige skriverier om Søren Kierkegaard, 
som Boye gennem årene har lagt på vores 
bord. Der er i øvrigt tale om den korteste af 
teksterne.  
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Vi vil dømmes...
Outsideren er Danmarks eneste landsdækkende 

tidsskrift om psykiatri, der ikke er skrevet af 
behandlere, journalister eller forskere.

Bag hvert ord står et menneske, der har lært 
psykiatrien at kende på den direkte måde. Ved 

at være skizofren. Eller psykotisk. Depressiv. 
Manisk. Paranoid. Befi nde sig der, hvor livet kan 
være en daglig kamp, og det vigtigste er at tro 

på, at det hele nytter.

I Danmark udkommer en masse udmærkede 
tidsskrifter, der taler på vegne af den ene eller 

anden minoritetsgruppe. De har det til fælles, at 
de stort set skrives af mennesker, der ikke har 

prøvet tilstanden på egen krop.

Ikke et ondt ord om det. Men på Outsideren har 
vi altså valgt at gøre det på en anden måde. 

At være totalt uafhængige af politiske og 
økonomiske interesser. At lade erfaringerne

sidde ved tasterne.

Er det naivt? Eller kan det bruges til noget? 
Døm selv. Læs os.

5 numre for kun 
99 kroner – abonnér nu!

Men på trods af, at de færreste sindsli-
dende er færdigbehandlede når de udskri-
ves, er det ikke sikkert at den kommune man 

fl ytter hjem til, har et tilbud 
der passer til behovet for 
efterbehandling. Og selvom 
tilbuddet fi ndes, er det ikke 
sikkert, at kommunen er ind-
stillet på at tilbyde det til 
den sindslidende. 

Vinnie Olsen fi k diagno-
serne ADHD og ængstelig 
personforstyrrelse da hun 
var i tyverne. I dag er hun 
32 år og selvom hun ikke 
har været indlagt på en psy-

kiatrisk afdeling, nikker hun genkendende til 
problemet med at skulle kæmpe for at få den 
støtte, der er relevant for at hendes tilstand 
kan forbedres.

- Jeg har oplevet det som at skulle kæmpe 

med min sagsbehandler i Rødovre Kommune, 
for at få mulighed for at deltage i den angst-
behandling, der er nødvendig for mig. Der 
gik fl ere år med tovtrækkerier, før jeg endelig 
blev tilbudt et angst-forløb på Stolpegård i 
Gentofte, siger Vinnie Olsen.

- Hvordan har det været at gå til kom-
munen og fortælle at du har brug for støtte?

- Jeg tænker ofte tilbage på alle de ende-
løse diskussioner jeg havde med min sagsbe-
handler. Især var der nogle bemærkninger 
og breve jeg fi k fra kommunen, jeg synes gik 
over stregen. Et af brevene handlede om, at 
min sagsbehandler havde haft et statusmøde 
med sin chef. Sagsbehandleren konklude-
rede, at de ikke kunne hjælpe mig, når jeg 
samarbejdede så dårligt. Det påvirkede mig 
voldsomt, for jeg synes kun jeg havde fortalt 
sagsbehandleren om, hvordan ADHD og angst 
påvirkede mit liv, siger Vinnie Olsen.      

»Det var som om 
behandlingsteamet dårlig nok 

behøvede at spørge mig om 
noget, for de havde jo deres 

årelange, faglige uddannelse – 
og vidste på forhånd, hvad der 

var bedst for mig.«

Pernille Andersen, 32 år
Lider af depressioner, angst og EUP

Og prisen for
bedste skuespil 
  går til…

         billedet og man måtte bare kigge på 
hende.

Hun identifi cerer sig sikkert med fotomo-
deller, for hun var klædt i smart tøj og høje 
hæle.

Jeg lærte engang af en yogalærer at: Du 
er ikke dit udseende, du er ikke dit job eller 
alder og køn, du er din sjæl.

Denne kvinde lod tilsyneladende sit udse-
ende styre sin identitet, men hvad giver det 
for en rollemodel?

For den psykisk syge og barnet hjælper 
det som en skrædder i helvede at lade sit ud-
seende styre sin identitet.

Der er heldigvis nogen mennesker, for 
hvem udseendet ikke er det afgørende, men 
som i stedet fokuserer på de indre værdier.

Jeg vil ikke præke religion, men i kristen-
dommen er der nogle værdier som en rol-
lemodel godt kunne bruge i dag. Kristen-

dommen fortæller, hvordan man skal være 
overfor hinanden og hvordan man bliver et 
menneske i balance. Så kan man være uenig 
eller enig, men man kan i det mindste for-
holde sig til det.

Psykisk syge og børn er nogen af de mest 
hjælpeløse i vores samfund. Men mange 
mennesker i almindelige funktioner forstår 
ikke sigselv eller sin funktion som rollemo-
del. Så længe udseendet og markedet sty-
rer vores værdiopfattelse, vil vi have meget 
svært ved at få et samfund med mennesker, 
som er oprigtige rollemodeller.   

Fortsat fra s. 10

Fra supermodel 
                til rollemodel

Turen starter fredag d. 20 maj kl 14:00 fra Outsideren, Bragesgade 10, 2200 København N
Ruteplanen kan fi ndes på hjemmesiden www.outsideren.dk

Outsideren tager forskud på sommerens 
begivenheder med en tur i hestevogn.
Kom og hør hvorfor 1 ud af 4 af dem 
på vognen kommer i kontakt med 

psykiatrien på et eller andet tidspunkt 
i deres liv.
Følg vognen med vores glade “studenter” 
og deltag i festen bagefter.

UD AT KØRE 
MED DE SKØRE

SÆT X I KALENDEREN!

         billedet og man måtte bare kigge på 
Fortsat fra s. 27
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Inviter Mærsk til kaffe på dit 
værested og put noget i hans kaffe. 
Tegning: Katrine Fokdal

BOUTSIDEREN
Bragesgade 10, 1.
DK-2200 København N
www.outsideren.dk
Email: redaktion@outsideren.dk

Kom igennem fi nanskrisen som

EN VINDER 
– otte råd til fri afbenyttelse, 

når grisen græsser

Med ubekymret lykkelig hilsen

Outsiderens (p.t.) maniske nationaløkonom, cand. polit. Boye Haure

1. Snup dig et par ekstra lykkepiller inden du læser 
børskurserne og kontoudtoget fra banken (det 
nemme råd).

2. Invitér Mærsk McKinney-Møller til frokost på dit 
værested, put diskret en håndfuld zyprexa i hans 
kaffe og – når han er tilpas døsig – overbevis ham 
om, at du har kapital til at købe hele A P Møller 
koncernen.

3. Køb aktier i medicinalindustrien og få de pro-
fi tter retur, du selv har betalt til gennem dine 
årelange køb af psykofarmaka.

4. Tag en tur med Bakkens rutschebane og fornem 
fi nansmarkedernes op - og nedture samt økono-
miens skrøbelige fundament. Brug denne erfa-
ring med angst, når du næste gang køber aktier. 

5. Lej et jakkesæt med slips, kombinér forskellige 
psykofarmaka på en ny og overraskende måde, 
og søg topstillinger i erhvervslivet. De har brug 
for innovation, baseret på din unikke erfaring 
som sindssyg (dygtig).  Fremvis evt. din psykia-
triske karriere på et CV.

6. Tag til Grækenland og udbyd kurser i recovery 
og rehabilitering (samt hjælp til suicidale ekspe-
rimenter, hvis markedet er stort nok).

7. Tag konkurrencen op med hjernefuskeren Milena 
Penkowa, fl irt med rektor og forskningsministe-
ren og få verdenspatent på en ny placebo-pille.

8. Få en lægeerklæring fra din psykiater på at du 
var sindssyg i gerningsøjeblikket, da du lånte 
penge i banken, og fortæl din bankrådgiver, at 
du derfor skal have slettet al din gæld.


